
TRAMITACIÓ AJUDES PER PLUGES   DESEMBRE 2016-   GENER 2017
 
La sol·licitud de les ajudes pels danys ocasionats per les pluges del 17 al 23/12/2016 i del 15 al
23/01/2017 les poden tramitar tant al Consell de Mallorca com directament a la Delegació de
Govern.

 El Consell de Mallorca sols tramitarà les sol·licituds gestionades pels ajuntaments tant
si són de danys públics com privats. Les sol·licituds de particulars o entitats privades
que no es gestionin a través del seu ajuntament hauran de tramitar-se directament a la
Delegació de Govern.

 El termini per fer la sol·licitud serà fins dia 9 de febrer en el Consell de Mallorca i en el
cas de què es tramiti a la Delegació de Govern el termini serà dia 10 de febrer.

 El  termini  per  aportar  la  documentació  requerida  complementària  a  la  sol·licitud
acabarà el 28 de març en el Consell de Mallorca i en el cas de què es tramiti a la
Delegació de Govern serà dia 29 de març.

 Hem  de  distingir  dos  tipus  de  sol·licituds  que  es  tramitaran  inicialment  en  fitxes
diferents:

o actuacions urgents públiques i privades (aquelles que impliquen un risc per la
seguretat tant per persones com béns)

o infraestructures públiques o privades.
Els terminis són els mateixos pels dos tipus.

 L’ajuntament ens haurà de remetre un certificat del secretari municipal que certifiqui
que les sol·licituds d’ajudes municipals ( un certificat per cada sol·licitud) que tramitin al
Consell, no han estat tramitades a cap altre administració.

 En el cas de particulars hauran de remetre una declaració jurada que les sol·licituds
d’ajudes no han estat trameses a cap altra administració.

 A cada fitxa ha de constar com a mínim:
o Data en què es produïren els danys
o Petita memòria descriptiva
o Pressupost estimatiu
o Fotografies

Aquests  tramitacions INCLOUEN infraestructures de tot  tipus  (margades,  teulades,...)  i  NO
INCLOUEN els  danys  a  cultius,  que  s’han  de  tramitar  a  la  Conselleria  de  Medi  Ambient,
Agricultura i Pesca.
Per  presentar  la  documentació  complementària  que  s’ha  d’aportar  abans del  28  de  març,
consultau el Reial Decret 307/2005 i el Real Decret Llei 2/2017, publicat BOE 28 de gener de
2017.
S’adjunta:

 Reial Decret 307/2005 de 18 de març
 Reial Decret 2/2017 de 27 de gener
 Model fitxa accions urgents- annex III
 Model fitxes infraestructures- annexes I, IV, V i VI.

 
La documentació s’ha de presentar en el Registre del Consell.

Per a qualsevol dutbe o aclariment es poden posar en contacte amb el D.I.  de Cooperació
Local i Caça, Sr. Joan Manera Jaume al telèfon  618-832805


