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Preguntes freqüents Programa d’ajuts per a emergències municipals 

 
Quin és el termini de presentació de sol·licituds? 
 
Les sol·licituds s’han de presentar a través del PMT en el termini màxim de dos mesos 
des de l’endemà de la data d’aprovació de la declaració de la situació d’emergència de 
l’ens local, que, precisament per la naturalesa intrínseca de l’emergència, no es pot 
perllongar en el temps sinó que s’ha d’aprovar en els dies immediatament posteriors al 
fet causant.  
 
Quines actuacions són objecte d’ajut? 
 
Són actuacions peremptòries i inajornables pel risc imminent que suposa per les 
persones o per restablir el funcionament dels serveis públics. Les actuacions poden 
haver-se executat en el moment de la sol·licitud o trobar-se en execució. 
 
En definitiva, si una actuació no es realitza amb caràcter imminent una vegada ha 
succeït el fet causant, i es realitzarà en un futur, no és una actuació emparada en el 
programa. Tal el és el cas de totes les actuacions que requereixin un projecte, perquè 
la seva execució no és immediata. 
 
Quines actuacions són subvencionables dins de cada línia de suport? 
 
A continuació, podeu consultar exemples d’actuacions dins de cadascuna de les línies 
de suport de què consta el programa: 
 

LÍNIA EXEMPLES D’ACTUACIONS SUBVENCIONABLES 

Línia 1 “Camins municipals” 

1. Obrir un pas alternatiu perquè ha desaparegut una part 
de la carretera o d’un pont.  

2. Reforçar el transport per carretera entre dues 
poblacions perquè les vies ferroviàries es troben 
impracticables.  

3. Apuntalar murs o retirar materials de murs o d’edificis 
de vies. 

4. Retirar material esllavissat o arbres caiguts en 
carreteres. 

Línia 2 “Edificis i espais 
públics i altres espais ubicats 
en sòl urbà” 

1. Apuntalar murs o retirar materials de murs o d’edificis 
de vies. 

2. Transportar aigua potable a un nucli de població 
perquè el servei s’ha interromput per trencament de 
canonades, fang dins la depuradora, etc. 
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LÍNIA EXEMPLES D’ACTUACIONS SUBVENCIONABLES 

Línia 3 “Incendis forestals” 

1. Retirada d’arbrat que representi un risc imminent de 
caiguda sobre les persones, bens o impedeixin l’ús 
d’aquestes infraestructures per part dels mitjans 
d’extinció durant una emergència per incendi forestal. 

2. Retirada de runam i altres actuacions sobre la 
plataforma dels camins i xarxa de drenatge 
estrictament necessàries per garantir la seguretat de 
les persones i bens i l’ús d’aquestes infraestructures 
per part dels mitjans d’extinció durant una eventual 
emergència per incendi forestal.   

3. Actuacions en camins de titularitat privada inclosos en 
la  xarxa viària bàsica de prevenció d’incendis forestals, 
fora de l’àmbit de la Xarxa de parcs naturals. 

4. Actuacions en infraestructures de prevenció d’incendis 
forestals, de titularitat pública o privada, dins i fora de la  
Xarxa de Parcs Naturals (Franges de protecció 
d’urbanitzacions i nuclis de població, hidrants i dipòsits 
d’aigua, etc.). 

Línia 4 “Medi ambient” 

1. Neteja i/o descontaminació d’elements de la xarxa de 
proveïment d’aigua que comprometin la salut o la 
biodiversitat. 

2. Reparació de la xarxa de sanejament urbana si es 
produeixen vessaments que contaminin el medi. 

Línia 5 "Espais Naturals" 

1. Retirada d’arbrat que representi un risc imminent de 
caiguda sobre les persones, béns o impedeixin l’ús 
d’aquestes infraestructures. 

2. Retirada de runam i altres actuacions sobre la 
plataforma dels camins i estrictament necessàries per 
garantir la seguretat de les persones i béns i l’ús 
d’aquestes infraestructures. 

3. Treballs de reforç per evitar la pèrdua de les 
infraestructures. 

4. Actuacions en camins en sòl no urbanitzable, públics o 
privats, inclosos en l’àmbit de la Xarxa de parcs 
naturals, gestionats directament o indirectament per la 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals.  

5. Actuacions en infraestructures situades en sòl no 
urbanitzable dins l’àmbit de la Xarxa de parcs naturals, 
gestionats directament o indirectament per la Gerència 
de Serveis d’Espais Naturals. 
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LÍNIA EXEMPLES D’ACTUACIONS SUBVENCIONABLES 

Línia 6 “Altres serveis de 
protecció civil” 

1. Logística en l’operativa de l’emergència: material de 
senyalització, tanques, equips, instal·lacions tècniques, 
utillatge, maquinària, vehicles, subministres 
extraordinaris (aigua, gasoil, electricitat, sal, etc.), 
comunicació de l’emergència a la població i afectats, 
etc. 

2. Atenció a persones (desplaçades, confinades o ateses, 
voluntaris i personal actuant) per fets diferents de la 
COVID-19:  allotjament, alimentació, mobiliari, llits, 
mantes, estufes, serveis d’atenció especialitzada, 
farmàcia, transport, etc. 

3.  Altres que no es puguin encabir a les altres línies del 
programa i que no corresponguin a d’altres 
administracions. 

 

Quin és el termini de realització de les actuacions? 
 
El termini de realització de les actuacions que s’estiguin executant en el moment de 
presentació de la sol·licitud s’establirà en el decret de concessió, que també acordarà 
un termini per a presentar les justificacions de despesa. 
 


