NORMES PER A CONCEDIR SUBVENCIONS DESTINADES A EVITAR O CORREGIR RISCOS
GEOLÒGICS
A partir de la tardor del 1989, els problemes de riscos geològics en alguns municipis de la província han
augmentat sensiblement. En primer lloc, i a causa de la novetat i la urgència de les intervencions, se
solucionaren mitjançant decisions del president en forma de decrets. Així cal dir que, els anys 1991 i 1992,
es multiplicaren les actuacions sense que hi haguera consignació pressupostària en l’Àrea de Medi Ambient,
cosa que va causar que el diputat de l’àrea incloguera en el Pressupost del 1993 una partida dotada amb
35.000.000 de pessetes en el capítol IV (Transferències a ajuntaments), per a atendre estos problemes.
L’evolució d’estos problemes, amb orígens distints, i les seues quantitat, quantificació econòmica i presència
evident en el futur feren necessària una normativa que regulara la concessió de subvencions, que s’aprovà
en sessió plenària de la Diputació el 27 d’octubre del 1993.
No obstant això, després de transcórrer un període de temps més que suficient, s’ha pogut comprovar
l’enorme dificultat que planteja a la majoria dels municipis, generalment situats en comarques deprimides i
amb pressupostos molt reduïts, poder aportar el 20% de l’import de les obres de correcció o prevenció, cosa
que pot causar que les obres s’endarrerisquen en el temps i per tant es mantinga o augmente el risc per als
béns i inclús per a les persones.
Per tot açò, cal modificar esta normativa amb les normes que es proposen a continuació:
1a. Classificació i quantificació del risc: tipologia del fenomen, celeritat, afecció (béns, persones). Cal tindre
la consideració de zona urbana.
2a. Origen i causes del problema:
Generalment, per l’experiència adquirida, l’origen d’estos riscos ha sigut l’acostament de nuclis urbans a
zones de muntanya, cosa que ha provocat un descalçament de la muntanya i la inestabilitat conseqüent.
Amb l’aprovació municipal de les normes urbanístiques, el Pla General d’Ordenació Urbana o normes
subsidiàries, és lògic suposar que, a partir d’esta aprovació, les llicències d’obra que es concedisquen
contemplaran estes circumstàncies, i per això no hi haurà cap responsabilitat municipal.
Per tant, la subvenció que es concedisca serà per a riscos sobrevinguts per circumstàncies meteorològiques
o semblants i independent de decisions urbanístiques, o bé com a conseqüència d’actuacions que, per la seua
antiguitat, justifiquen l’aprovació per l’Ajuntament.
Un altre factor important en la presa de decisions serà conéixer amb certesa si la responsabilitat del risc és
només municipal o poden estar involucrades altres administracions distintes dels ajuntaments o la Diputació.
La Diputació podrà col∙laborar en els casos en què hi haja una responsabilitat total o parcial dels ajuntaments.
3a. Recepció, anàlisi i estudi dels possibles problemes:
Es fixarà un termini de dos a quatre mesos perquè la Diputació, per mitjà de l’Àrea de Medi Ambient, informe
totes les actuacions per a conéixer el nivell de risc i l’import previst com a possible inversió a nivell de
memòria valorada. El cap del Servei de Medi Ambient redactarà un document que posarà a disposició del
diputat de l’àrea.
4a. Posteriorment, després d’estudiar i analitzar els informes tècnics, la Comissió de Medi Ambient emetrà
un informe favorable o no favorable i el traslladarà a l’òrgan competent (la Presidència o el Ple).

5a. En qualsevol cas, la subvenció no podrà excedir del 97,5% del total de la memòria valorada o el projecte.
S’estableixen quatre percentatges màxims de subvenció en funció del nombre d’habitants del municipi: fins
a 1.000 habitants, el 97,5%; entre 1.000 i 2.000 habitants, el 95%; entre 2.000 i 5.000 habitants, el 92,5%, i
de més de 5.000 habitants, el 90%.
6a. El procediment administratiu que regule el pagament de la subvenció s’establirà amb un conveni entre
l’Ajuntament i la Diputació. Redactarà el projecte l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació, o l’Ajuntament si
té un tècnic competent i sol∙licita encarregar‐se de la redacció. Es farà igual per a designar el director d’obres.
No obstant això, si, segons el criteri de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació, les obres tenen
característiques especials per raó d’un import elevat, una dificultat tècnica especial, etc., les farà directament
la Diputació. Açò també s’aplicarà per a la redacció dels projectes i la designació dels directors d’obra.
7a. Si és l’Ajuntament el que contracta les obres, les transferències de capital es faran de la manera següent:
el 50% a la firma del conveni, el 25% amb justificació prèvia de la mitat de la primera transferència, i el 25%
restant, en acabar l’obra. En qualsevol cas, podran justificar‐se les provisions de material que es facen.
8a. En acabar l’obra, es redactarà una memòria o un resum de l’actuació conjunta entre l’Ajuntament i la
Diputació.
9a. Les inversions que hagen de fer els ajuntaments podran estar subvencionades per altres institucions. En
este cas, l’Ajuntament haurà d’informar clarament sobre la fórmula de finançament que proposa amb
l’aportació de tots els organismes implicats perquè la Diputació decidisca sobre l’acceptació o no acceptació
i la tramitació administrativa.
En cas que els ajuntaments no reben cap altra subvenció, podran sol∙licitar a la Diputació el finançament de
la quantitat que els correspon aportar durant un termini màxim de quatre anys, i el Ple de la Diputació haurà
d’aprovar la sol∙licitud, la qual el Ple de l’Ajuntament haurà d’haver aprovat prèviament amb la consignació
de les quantitats que corresponguen a cadascun dels exercicis en què hagen de fer‐se els pagaments.
10a. La responsabilitat civil davant de tercers que poguera derivar‐se de danys a persones o béns a causa dels
treballs correspondrà a l’Ajuntament si fa les obres directament.
11a. Estes subvencions estan destinades a evitar o corregir riscos. No serà d’aplicació esta normativa, i per
tant la concessió de subvencions, a danys causats per fenòmens geològics.
12a. Esta normativa té caràcter retroactiu des de l’1 de gener del 1996 per als ajuntaments que ho sol∙liciten.
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