
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'INTERIOR

RESOLUCIÓ INT/4151/2022, de 27 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de
subvencions adreçades a ajuntaments i consells comarcals per al foment de la creació d'infraestructures
de protecció civil (ref. BDNS 657402).

La protecció civil a Catalunya comprèn les accions destinades a protegir les persones, els béns i el medi
ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofes i calamitats públiques.

La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, regula els municipis com a entitats bàsiques de
la protecció civil a Catalunya i els dota de capacitat general d'actuació i de planificació en aquesta matèria.

També estableix que els consells comarcals han de prestar suport, assistència i cooperació a les funcions
municipals de protecció civil i que els correspon elaborar i aprovar els plans d'assistència i suport en matèria de
protecció civil per als municipis del seu àmbit.

En aquest sentit, i d'acord amb l'especial rellevància que atorga la Llei 4/1997 als mecanismes d'assistència i
suport per part de la Generalitat de Catalunya a les funcions municipals de protecció civil, s'ha constatat la
conveniència de facilitar la tasca i les atribucions que corresponen als ajuntaments i consells comarcals en
matèria de protecció civil, en especial dotar-los de mitjans materials per tal de fer front a les emergències,
respectant en tot cas l'autonomia local.

Vist el que estableixen el capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes de caràcter bàsic de la Llei estatal 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre;

Vista l'Ordre INT/189/2022, de 27 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades a ajuntaments i consells comarcals per al
foment de la creació d'infraestructures de protecció civil, publicada al DOGC núm. 8720, de 29.7.2022;

Vistos els preceptes legals esmentats, a proposta de la Direcció General de Protecció Civil, amb els informes
previs de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada, i fent ús de les facultats que em confereix l'article
12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la
Generalitat,

Resolc:

–1 Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades a ajuntaments i consells comarcals per al
foment de la creació d'infraestructures de protecció civil.

–2 La finalitat de la subvenció és dotar els ajuntaments i consells comarcals de mitjans materials per tal de fer
front a les emergències i facilitar així les tasques i les atribucions que els correspon en matèria de protecció
civil.

–3 El mitjans materials que poden ser objecte de subvenció d'aquesta convocatòria estan especificats a l'annex.

–4 La despesa per al qual se sol·licita la subvenció corresponent s'ha de portar a terme durant l'any 2023.
Segons el que disposa la base 12, la data límit per presentar la justificació és el 31 de març de 2024.
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–5 Les subvencions que estableix aquesta convocatòria es regeixen per l'Ordre INT/189/2022, de 27 de juliol,
per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions adreçades a ajuntaments i
consells comarcals per al foment de la creació d'infraestructures de protecció civil.

–6 Aquesta convocatòria es fa amb càrrec a la partida IT06D/760000100/2250/0000 APROTCIVIL del
pressupost de despeses de la Generalitat de Catalunya per a l'exercici de 2023, per una quantitat màxima de
550.000 euros.

–7 D'acord amb el que estableix la base 7, el procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim
de concurrència competitiva

–8 La quantia màxima atorgable a cada beneficiari és de 4.000 euros segons els criteris de valoració previstos
a l'annex III de l'Ordre de les bases.

Aquest import es pot incrementar proporcionalment entre tots els beneficiaris si, d'acord amb les disponibilitats
pressupostàries, és possible en relació amb el nombre de sol·licituds rebudes.

–9 El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació
d'aquesta convocatòria al DOGC.

–10 L'òrgan instructor és la Direcció General de Protecció Civil i, per tant, haurà de fer els càlculs necessaris
per determinar l'import de la subvenció que correspon a cada sol·licitant.

La persona titular de la Direcció General de Protecció Civil ha de formular la proposta de resolució provisional
de concessió dels ajuts, d'acord, si escau, amb l'informe de la Comissió de Valoració i de conformitat amb el
que estableix l'annex III de l'Ordre de les bases. També ha de formular la proposta de resolució definitiva de
concessió dels ajuts, en vista, en tot cas, de la proposta de resolució provisional, de la documentació addicional
presentada pels beneficiaris proposats i de les comprovacions d'ofici fetes d'acord amb la base 11.1, i la
d'elevar a l'òrgan resolutori.

La proposta de resolució de concessió s'ha de fonamentar, ordinàriament, en els informes de la Comissió de
Valoració. Quan l'òrgan que fa la proposta no segueixi els informes esmentats, n'haurà de motivar la
discrepància.

El conseller d'Interior ha de resoldre la convocatòria i publicar-ne la resolució en un termini de sis mesos a
comptar de l'endemà de la data de la seva publicació.

–11 La resolució de la convocatòria es publicarà a l'e-Tauler (http://tauler.gencat.cat), sens perjudici que es
puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació té els mateixos efectes que la
notificació.

La resolució o acord resolutori del procediment de concessió exhaureix la via administrativa i s'hi pot interposar
recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Interior en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de
la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, de conformitat amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament recurs contenciós
administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent en el termini de dos mesos, a comptar de
l'endemà de la publicació esmentada, de conformitat amb els articles 46 i següents de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

–12 Una vegada transcorregut el termini màxim previst sense que s'hagi dictat i notificat la resolució final del
procediment, els municipis i consells comarcals sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds
per silenci administratiu.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8823 - 30.12.20222/4 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-22362052-2022

http://tauler.gencat.cat/


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició
davant el conseller d'Interior en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta
Resolució al DOGC, de conformitat amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament recurs contenciós administratiu davant
el jutjat contenciós administratiu corresponent en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la
publicació esmentada, de conformitat amb els articles 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 27 de desembre de 2022

Joan Ignasi Elena i Garcia

Conseller d'Interior

Annex

Relació de materials que poden ser objecte de subvenció

–1 Mitjans i recursos per avisar i informar la població en situacions de risc greu o emergència i senyalitzar
riscos:

a) Compra i instal·lació de senyals, cartells, panells lluminosos o similars per a la identificació i avís de zones o
punts de risc i la informació de les mesures d'autoprotecció a aplicar.

b) Material per tancar accessos: tanques i balises lluminoses.

c) Megafonia fixa i per a vehicles i altres elements d'avís a la població.

d) Armilles d'alta visibilitat.

–2 Mitjans i recursos per acollir i atendre la població afectada per emergències:

a) Equips de calefacció/refrigeració d'espais.

b) Equips d'il·luminació autònoma.

c) Grups electrògens.

d) Carpes.

e) Llits de campanya.

–3 Mitjans i recursos per prevenir i minimitzar els riscos greus i els efectes de les emergències:

a) Material per a episodis de risc per nevades i glaçades: salers (escampadors de sal / fundents), pales
llevaneus o pales empenyedores-anivelladores (per acoblar a vehicle), turbines per a la neteja de neu de les
voreres i contenidors de sal / fundents per a nevades.

b) Elements de contenció d'inundacions: sacs, barreres i similars.

c) Material per a neteja de carrers: bombes d'aigua, motobombes, equips de neteja amb aigua a pressió,
cisternes d'aigua fins a 1.000 litres, desbrossadores, motoserres i bufadors/aspiradors d'aire multifuncionals.
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d) Casetes prefabricades per guardar el material.

e) Remolcs per a material.

(22.362.052)
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