Subvencions

en consideració a determinades necessitats derivades de

Quan i on es poden presentar
les sol·licituds?

situacions d’emergència
o de naturalesa catastròfica,

i s’estableix el procediment per a la seva concessió
(Règim general d’ajudes establert al
Reial decret 307/2005, de 18 de març)

TERMINI
Les persones interessades disposen d’un mes per
presentar les sol·licituds a comptar des de l’endemà de
la finalització del fet causant de la situació d’emergència.

Aquestes ajudes s’adrecen a:
• Unitats familiars o de convivència econòmica que hagin
patit danys personals.

LLOC
Per via telemàtica o en qualsevol dels registres a què es
refereix l’article 38 de la Llei 30/1992:
• En els registres dels òrgans administratius a què
s’adrecin (delegacions i subdelegacions).
• En els registres de qualsevol òrgan administratiu de
l’Administració general de l’Estat, de l’Administració de les
comunitats autònomes o de les Diputacions Provincials,
els Cabildos i els Consells Insulars, o dels Ajuntaments
dels Municipis (en aquests últims, si s’ha subscrit el
conveni oportú).
• En les oficines de Correus, en la forma que s’estableixi
reglamentàriament.
• En les representacions diplomàtiques o les oficines
consulars d’Espanya a l’estranger.
• En qualsevol altre lloc establert per les disposicions
vigents.

• Unitats familiars o de convivència econòmica que hagin
patit danys materials en l’habitatge habitual o els seus
efectes de primera necessitat.
• Corporacions locals, per
d’emergència efectuades.

http://www.proteccioncivil.org/informacion-practica
Pàgina on es pot obtenir documentació i informació
detallada sobre:

les

despeses

• Comunitats de Propietaris en règim de propietat
horitzontal, per a danys que afectin elements d’ús comú.
• Titulars d’establiments mercantils, industrials o de
serveis, degudament registrats a efectes fiscals i amb un
nombre d’empleats igual o inferior a 50.
• Persones físiques o jurídiques que hagin dut a terme
prestació personal o de béns, a requeriment de l’autoritat
competent en matèria de protecció civil en l’àmbit de
l’Administració general de l’Estat.
Documentació i més informació
a la pàgina web:

Hi ha models per formular
les sol·licituds?… Sí
Disponibles a la pàgina:

atendre

www.proteccioncivil.org
“Ajudes i subvencions”
Què és una situació d’emergència per a la concessió
d’aquestes ajudes?
Estat de necessitat sobrevingut a una comunitat de persones
davant un greu o imminent risc col·lectiu excepcional, el qual
resulta inevitable o imprevisible, i que esdevé situació de naturalesa
catastròfica quan, actualitzat el risc i produït el fet causant, s’alteren
les condicions de vida d’aquesta col·lectivitat i es produeixen danys
greus que afecten una pluralitat de béns i serveis.

• Modalitats de subvenció.
• Beneficiaris.
• Requisits.
• Formularis normalitzats per presentar les sol·licituds.

NIPO (en línea): 126-15-106-6
Depósito legal: M-30041-2015

Ajudes a unitats familiars
per danys personals
Quines modalitats?
• Ajudes per la defunció de persones com a conseqüència
dels fets o les situacions de catàstrofe pública.
• En el cas que es declari una incapacitat absoluta i
permanent com a conseqüència dels fets o les situacions
de catàstrofe pública.

Qui en són els beneficiaris?
Quins requisits?
• Membre de la unitat familiar o de convivència que hagi
estat declarat en una situació d’incapacitat absoluta i
permanent.
• El cònjuge de la persona difunta no separada o la
persona amb qui hagi estat convivint.
• Els fills menors d’edat de la persona difunta.
• Els fills majors d’edat sempre que n’hi hagi dependència
econòmica.
• A falta de les persones esmentades, els pares de la persona
difunta, sempre que n’hi hagi dependència econòmica.

Ajudes per pal·liar danys materials
en habitatges i efectes
Quines modalitats?
• Destrucció de l’habitatge.
• Danys que afectin l’estructura de l’habitatge.
• Danys menys greus que no afectin l’estructura de
l’habitatge.
• Danys en els efectes domèstics de primera necessitat.

Qui en són els beneficiaris?

Ajudes a corporacions locals (CL)
Quines modalitats?

• Ajudes per a comunitats de propietaris

• Per despeses d’emergència de les CL derivades
d’actuacions inajornables en situació d’emergència dutes
a terme en el mateix moment en què es produeix o en
els immediatament posteriors a la finalització dels fets
causants, sempre que el seu objecte sigui el funcionament
dels serveis públics essencials i imprescindibles per
garantir la vida i la seguretat de les persones.

• Ajudes per a establiments industrials, mercantils i de
propietaris

Qui en són els beneficiaris?
• Les comunitats de propietaris en règim de propietat
horitzontal, per a danys que afectin elements d’ús comú.

• Per subministrament d’aigua potable en situacions
d’emergència per sequera, per garantir l’atenció de les
necessitats bàsiques de la població.

• Persones físiques o jurídiques titulars dels establiments
degudament registrats a efectes fiscals i amb un nombre
d’empleats igual o inferior a 50.

Qui en són els beneficiaris?
Quins requisits?

Quins requisits?

Les CL que acreditin escassetat de mitjans, per a la
qual cosa l’import de les despeses efectuades per la
corporació ha de superar el 3% de la quantia consignada
en el seu capítol pressupostari de despeses corrents en
béns i serveis (capítol II).

Resulta imprescindible tenir contractada una pòlissa
d’assegurança en vigor en el moment de produir-se els
fets causants i que el dany s’hagi produït per algun risc
NO INCLÒS en l’assegurança de riscos extraordinaris o en
la cobertura ordinària de la pòlissa d’assegurança.

Ajudes per a persones físiques o jurídiques
requerides per l’autoritat competent per dur a
terme una prestació de béns o serveis
Quines modalitats?
Les persones físiques o jurídiques requerides per
l’autoritat competent en una situació d’emergència per dur
a terme una prestació de béns o serveis poden obtenir
el rescabalament per l’import total de les despeses, els
danys o els perjudicis causats.

• Unitats familiars o de convivència econòmica.

Qui en són els beneficiaris?

Quins requisits?

Les persones físiques o jurídiques que, requerides per
l’autoritat competent en matèria de protecció civil en
l’àmbit de l’Administració general de l’Estat, hagin dut a
terme la prestació personal o de béns.

• Que el dany es produeixi en l’habitatge habitual.
• Que els ingressos estiguin dins d’uns límits establerts.
• Que el dany hagi estat causat de manera directa i
determinant pel fet catastròfic.
• Per als danys materials en l’habitatge, que la propietat
o titularitat jurídica de la possessió estigui justificada per
algun dels membres de la unitat familiar.
• En cas d’estar assegurat, que la indemnització percebuda
no cobreixi la totalitat dels danys produïts.

Altres ajudes

DOCUMENTACIÓ I MÉS INFORMACIÓ
SOBRE LES DIFERENTS MODALITATS
D’AJUDA, A:

www.proteccioncivil.org/informacion-practica

