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Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura
Memòria descriptiva
Memòria descriptiva que acompanya la sol·licitud d'un ajut destinat al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF)
Dades de l'ADF sol·licitant
Pressupost de les actuacions
A) Manteniment costos fixes de material
Vehicles (tipus)
Matrícula
Assegurança	
ITV
Impost Circulació	
Total	
Cubes i remolcs
Quantitat
Assegurances
ITVs
Impost Circulació
Total
Cubes
Remolcs autònoms	
Assegurança de responsabilitat civil de la Junta Directiva de l’ADF
Despeses de gestoria	
Cànon de radiofreqüència
Total costos fixes de manteniment
B) Manteniment costos variables de material
Actuació
Número
Import
Reparacions de material propi
Reposició de carregadors per a equips de transmissions
Reposició de bateries per a equips de transmissions
Disc o pales de desbrossadores manuals
Cadenes motoserra
Refer fitxes tècniques de remolcs cisterna i/o vehicles 4x4 propietat de l'ADF
Granotes de treball (model estàndard d'ADF o groc i verd amb identificació de l'ADF)
Botes forestals
Botes forestals antitall motoserra
Camals forestals antitall motoserra EPI
Pantalons cotó (100%) o ignífug verd
Camisa groga de cotó (100%) o ignífuga amb identificació de l'ADF serigrafiada a l'esquena
Casc amb ulleres i protector de clatell, RAL 1023 que compleixi normativa EN 397
Casc forestal amb protecció auditiva i pantalla de protecció EPI motoserres
Samarreta groga de cotó (100%) o ignífuga amb identificació serigrafiada a l'esquena
Gorra groga de cotó (100%) amb escut de l'ADF	
Guants
Guants amb protección EPI per a motoserres
Guants ignífugs
Forro polar (color groc o groc i verd) amb les lletres de l'ADF serigrafiades a l'esquena
Jaqueta de cotó (Parka estiu) de color groc o groc i verd amb les lletres de l'ADF
Jaqueta de cotó (Parka hivern) de color groc o groc i verd amb les lletres de l'ADF
Llum frontal de led
Mascaretes FFP2 i FFP3
Extintor d'escuma i d'aigua (màxim 6 kg.)
Total costos variables de manteniment  
Memòria de les actuacions
Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi
1
1
2013
-
-
	HojaActual: 
	NúmeroHojas: 
	Nom persona: 
	NIF Persona: 
	tipus: 
	matricula: 
	assegurança: 
	ITV: 
	impostCirculacio: 
	totalVehicles: 
	Eliminar: 
	Afegir: 
	totalvehicles: 
	numcubes: 
	segurocubes: 
	ITVcubes: 
	importimpostcuba: 
	totalcubes: 
	numremolcs: 
	seguroremolc: 
	ITVremolc: 
	importimpostremolc: 
	totalremolcs: 
	canon: 
	gestoria: 
	totalCF: 
	: 
	A: 
	total: 
	reparacions: 
	Nomrespproj: 



