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1. INTRODUCCIÓ 

 

L’objectiu final d’aquest document és el d’establir mesures per arribar al retorn a la 

normalitat i restituir els béns destruïts en l’emergència.  

 

L’assistència i el suport que es planteja en aquest document ha de començar un cop 

finalitzada la situació d’emergència i serà diferent segons el tipus d’emergència i del tipus 

d’ajudes que hi hagi. 

 

La recuperació o retorn a la normalitat pot ser de dos tipus: 

- Intervenció directa: actuacions realitzades per tal de poder tornar a la 

normalitat 

- Ajudes, subvencions o exempcions de l’administració 

 

El document està format per tres apartats: 

- Composició dels tècnics destinats a les tasques de rehabilitació. 

- Procediment d’identificació dels danys i tipus d’intervencions. 

- Forma de gestió de les ajudes i subvencions. 

 

2. ESTRUCTURA TÈCNICO-ADMINISTRATIVA I ORGANITZACIÓ 

PER L’ASSISTÈNCIA I SUPORT PEL RETORN A LA NORMALITAT. 

 

2.1 GRUP DE RECUPERACIÓ COMARCAL 

 

Per a poder donar assistència i suport des del Consell Comarcal del Maresme per a fer 

possible el retorn a la normalitat després d’una emergència, es crea el GRUP DE 

RECUPERACIÓ. 

 

Aquest grup és l’encarregat de fer la recopilació de les dades dels danys que s’han produït 

i de proporcionar suport al ciudatà i a l’administració local perquè puguin fer les 

sol�licituds d’ajuda restablir la normalitat. 

 

Composició del Grup de recuperació comarcal: 

 

Aquest grup constarà de: 

- Cap Tècnic de Protecció Civil Comarcal. Serà la persona responsable de dirigir i 

garantia que les tasques definides en el present document es realitzen 

correctament. 

- Tècnic de Protecció Civil Comarcal. 
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- Personal de suport del Consell Comarcal del Maresme en cas que sigui necessari. 

- Coordinadors municipals d’emergències. 

- Responsables de cada municipi afectat que delegui l’Ajuntament i tècnics dels 

mateixos tals com arquitectes i enginyers. 

- Representants de les diferents companyies de serveis bàsics implantades al 

territori (aigua, electricitat, gas, gas, telèfon, etc...), que hagin quedat afectades 

per l’emergència. 

- Representants dels serveis que ofereix el Consell Comarcal i són mancomunats 

als municipis del Maresme. 

 

Funcions del Grup de recuperació comarcal: 

 

- Donar suport i assistència en la identificació, enumeració i avaluació general dels 

danys produïts durant l’emergència: tipus de danys, causes que l’han produït, 

valoració econòmica... 

- Donar suport i assistència en l’adopció de mesures per a la rehabilitació. 

- Proporcionar suport a l’administració local i al ciutadà per tal que puguin fer les 

sol�licituds d’ajuda per restablir la normalitat. Així com fer les gestions per 

demanar ajudes i subvencions. 

- Posar-se en contacte amb les diferents companyies de serveis bàsics 

implantades al territori (aigua, electricitat, gas, telèfon, etc.) que hagin quedat 

afectades per l’emergència. 

 

3. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS DANYS I PERJUDICIS 

PRODUÏTS 

 

El marc legal de les funcions de rehabilitació s’inscriu en la Llei 4/1997 de Protecció Civil 

de Catalunya, on defineix en l’article 30 les actuacions de rehabilitació que han de dur a 

terme els poder públics: 

 

1. Els poders públics, dins llurs competències, han de restablir els serveis 

essencials per a la comunitat afectats per una catàstrofe o una calamitat. 

 

2. Els poders públics han de col�laborar recíprocament en les tasques de 

rehabilitació, de restauració i de retorn a la normalitat. De manera especial, el 

Govern i les administracions supramunicipals han de prestar assistència als 

municipis per a elaborar i executar els plans de recuperació establerts per l'article 

31. 

 

En cas de sinistre caldrà recollir la informació següent: 
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- Delimitació geogràfica de l’àrea afectada. 

- Danys als centre d’atenció primària i altres equipaments essencials, indústries, 

comerços i béns privats. 

- Estat de les infraestructures, vies de comunicació i xarxes de serveis bàsics. 

- Fenòmens associats (efecte dominó) 

- Estimació del número de víctimes. 

 

El procediment per a la recopilació de les dades dels danys produïts ha de comprendre les 

tasques següents: 

- Recull de dades: compilació de les dades, esmentades en el paràgraf anterior, 

dels danys que s’han produït. 

- Localització genèrica dels elements afectats. 

- Diferenciació dels danys en els que la rehabilitació depèn de la intervenció 

directa o que depenen de la rehabilitació d’altres administracions. 

- Delimitació dels danys produïts segons la seva titularitat (privats, municipals, 

Diputació, estatals) . 

 

Les fonts d’informació segons l’emergència seran, entre altres: 

- Coordinadors municipals d’emergències 

- Tècnics municipals 

- Brigades municipals 

- Policia Local 

- Mossos d’Esquadra 

- Bombers 

- Serveis bàsics municipals 

- Companyies d’aigua, de gas, d’electricitat i telèfons 

- Serveis de transports públics i privats 

- Serveis de recollida de residus 

- Serveis d’aigües 

- Gestors de carreteres 

- Indústries i comerços dels municipis, així com particulars 

- Serveis sanitaris 

- ADF’s 

- Agents rurals 

 

Cal tenir present que el peritatge dels danys produïts en qualsevol bé és responsabilitat 

del seu titular i que, per tant, l’hauran de dur a terme els tècnics municipals, els tècnics 

de les empreses i asseguradores o les persones contractades per a tals efectes, en funció 

de la titularitat del bé a peritar. En cas que els municipis no tinguin tècnics per a fer 

aquest tipus de valoració, el consell comarcal donarà assistència i suport. 

 



 

PASMaresme – Servei Comarcal de protecció Civil 
6 

 

 

 

 

3.1 INTERVENCIONS DIRECTES: ADOPCIÓ DE MESURES PER A LA 

REHABILITACIÓ. 

 

Les intervencions directes són aquelles que s’han d’adoptar directament per a la 

rehabilitació de danys i depenen de la gestió municipal i comarcal: 

 

- Eliminació dels perills. 

- Neteja i sanejament de les àrees afectades. 

- Reparació dels danys en el mobiliari urbà. 

- Restabliment dels serveis bàsics per la població. 

- Condicionament d’urgència de les vies de comunicació. 

 

A nivell municipal: 

El personal destinat a fer les gestions perquè es realitzin les mesures de rehabilitació 

seran els integrants dels Ajuntaments afectats que hagin estat nomenats en els 

corresponents PAMs com a membres del seu Grup local de Recuperació. 

 

A nivell comarcal: 

En el cas que el municipi afectat no pugui fer front a les actuacions de rehabilitació, podrà 

sol�licitar el suport dels tècnics de protecció civil comarcals. Aquests convocaran els 

membres del Grup de Recuperació comarcal necessaris per tal de coordinar de forma 

correcta les tasques que es requereixin. 

 

3.2 INTERVENCIONS INDIRECTES: MESURES DE REHABILITACIÓ 

D’ALTRES ADMINISTRACIONS. 

 

Les intervencions indirectes són aquelles mesures que correspon adoptar a altres 

administracions: Comunitat Europea, Estat espanyol, Generalitat de Catalunya, Diputació 

de Barcelona, etc. 

 

La funció del grup de recuperació comarcal serà informar als titulars dels béns que han 

patit desperfectes i al CECAT per tal que gestioni la rehabilitació, així com fer el 

seguiment de l’estat de les intervencions indirectes, a petició del titular, per assegurar 

una correcta execució de les mateixes. 
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4. AJUDES I SUBVENCIONS 

 

El grup de recuperació comarcal destinat al suport en la rehabilitació, cal que conegui les 

diferents tipologies d’ajudes i subvencions possibles; les característiques i condicions 

específiques associades a una declaració de zona d’actuació especial, de zona catastròfica, 

etc; i els procediments de finançament estipulats en cada cas per donar suport als 

particulars i Ajuntaments afectats. 

 

La tipologia d’ajudes es pot classificar en funció de la seva naturalesa: 

 

- Permanents: 

 

o Ajudes autonòmiques: decretades per l’Ordre GRI/376/2002 (DOGC, 

3763) pel qual s’estableixen les bases generals per a l’atorgament 

d’ajuts als ens locals en situacions excepcionals, d’urgència o 

derivades de catàstrofe. No requereixen aprovació de convocatòria 

prèvia (art. 1) i s’han de sol�licitar en el termini de 20 dies a comptar 

des del dia en què es produeixi o s’evidenciï la necessitat d’actuació 

(art.5). 

 

o Ajudes estatals: el Reial Decret 307/2005, regula les subvencions en 

atenció a determinades necessitats derivades de situacions 

d’emergència o de naturalesa catastròfica. Són subvencions de 

concessió directa a les que no s’aplica el règim de concurrència 

competitiva propi del procediment general. El termini de la sol�licitud 

és d’un mes a comptar des del dia següent a la data de finalització 

dels fets (art. 7.2). 

 

- Específiques: ajudes de les diferents administracions aprovades per una 

convocatòria prèvia en funció d’una emergència o adversitat determinada. 

 

4.1 GESTIÓ PER DEMANAR AJUDES I SUBVENCIONS. 

 

A nivell comarcal: 

Els tècnics comarcals faran les gestions oportunes per conèixer les ajudes existents per al 

retorn a la normalitat després de cada emergència concreta i ho comunicaran als 

ajuntaments afectats través del responsable municipal. 
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A nivell municipal: 

Els Ajuntaments afectats seran els encarregats de sol�licitar les diferents ajudes que es 

puguin demanar i podran comptar amb l’assistència tècnica comarcal per fer-ho. 

 

4.2 INFORMACIÓ A LA POBLACIÓ SOBRE AJUDES I SUBVENCIONS. 

 

A nivell municipal: 

Els Ajuntaments afectats proporcionaran la informació necessària a la població per tal que 

aquesta pugui demanar les ajudes i subvencions, mitjançant BAN’s municipals, notes 

d’informació i atenció al públic. 

 

A nivell comarcal: 

El grup de recuperació comarcal serà qui traslladarà la informació necessària a 

l’Ajuntament, a través del responsable municipal adscrit al grup de recuperació. 

 

El tècnic comarcal en el període de retorn a la normalitat, per tant, després d’haver-se 

produït una emergència de gran envergadura, disposarà d’un horari d’atenció al públic per 

proporcionar la informació corresponent a ajudes i subvencions a qui ho requereixi. 

 

Oficina Àrea de Medi Ambient 

Pl. Miquel Biada, núm. 1 

08301 - Mataró 

Telèfon Centraleta: 93.741.16.16 

Horari De 9 a 14 h 

 


