
DOG Núm. 15 Luns, 24 de xaneiro de 2022 Páx. 3834

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

III. Outras dIspOsIcIóns

VIcepresIdencIa prImeIra e cOnsellería de presIdencIa, XustIza 
e turIsmO

EXTRACTO da Orde do 28 de decembro de 2021 pola que se establecen as 
bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de 
subvencións ás agrupacións de persoal voluntario de protección civil de concellos 
de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupación de concellos, 
e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento 
PR460A).

BDNS (Identif.): 606507.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto comple-
to pode consultarse na Base de datos nacional de subvencións (BDNS) (http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primeiro. Entidades beneficiarias

Poderán ser beneficiarias das subvencións as AVPC de Galicia legalmente constituídas, 
sen fins de lucro que, no día da publicación desta orde, cumpran os seguintes requisitos:

a) Estaren inscritas no Rexistro de Agrupacións de Persoal Voluntario de Protección 
Civil ou ter presentada oficialmente a solicitude de inscrición; neste caso a concesión da 
subvención quedará condicionada á efectiva inscrición, segundo se establece no artigo 59 
e concordantes do Decreto 56/2000, do 3 de marzo. Esta condición debe cumprirse, como 
máis tarde, no último día do prazo de presentación de solicitudes.

b) Ter dependencia funcional dun concello de menos de 50.000 habitantes, mancomuni-
dade ou agrupación de concellos e posuír o NIF propio como asociación.

c) Xustificar o investimento e liquidación de subvencións concedidas en anos ante-
riores, segundo o disposto nos artigos aplicables da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de sub-
vencións de Galicia, e concordantes e do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se 
aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de tal forma que a non xustificación 
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deste investimento e liquidación leva consigo non poder optar ás subvencións nos seguin-
tes exercicios.

d) Non ter sido condenados por sentenza firme á pena de perda da posibilidade de ob-
ter subvencións públicas, estar ao día do cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á 
Seguridade Social e non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Adminis-
tración pública da Comunidade Autónoma.

e) Cumprir o disposto no artigo 54 do Decreto 56/2000, do 3 de marzo, e contratar un 
seguro de accidentes así como de responsabilidade civil.

Segundo. Obxecto

O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras que rexerán a concesión de 
subvencións ás agrupacións de persoal voluntario de protección civil de Galicia, en diante, 
AVPC, segundo recolle o artigo 72 do Decreto 56/2000, do 3 de marzo, e proceder á súa 
convocatoria para o ano 2022 en réxime de concorrencia competitiva.

Con estas axudas preténdese colaborar economicamente coas AVPC nos gastos de 
natureza corrente para posibilitar o seu funcionamento dentro dos respectivos concellos e 
a colaboración nos plans e programas de protección civil da Xunta de Galicia.

Terceiro. Bases reguladoras

Orde do 28 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para 
a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións ás agrupacións de 
persoal voluntario de protección civil de concellos de menos de 50.000 habitantes, manco-
munidades ou agrupación de concellos, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 
(código de procedemento PR460A).

Cuarto. Importe

Para a consecución do obxectivo a que se refire esta orde, a Vicepresidencia Primeira 
e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo destinará ata un límite de 340.000 €, con 
cargo á partida orzamentaria 05.25.212A.481.0 código do proxecto 2015 00106, corres-
pondentes aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo coa 
Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022.
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As subvencións poderán ser destinadas a:

1. Equipamento e vestimenta persoal de uniforme, de acordo co establecido no Decre-
to 123/2014, do 18 de setembro, polo que se regula a acreditación, a uniformidade e os 
distintivos do persoal voluntario, e a Orde do 24 de febreiro de 2015 que o desenvolve.

2. Equipos de prevención e de protección, sempre que se trate de material funxible (in-
cluído material de caixa sanitaria).

3. Gastos ocasionados durante as actuacións levadas a cabo pola agrupación en mate-
ria de protección civil.

4. Gastos ocasionados pola conservación, mantemento e/ou alugamento da súa base e 
medios de intervención, aplicacións informáticas e de comunicacións, así como os gastos 
de comunicación fixos e móbiles de voz e datos.

5. Pagamento de seguros do persoal voluntario de protección civil ou outro tipo de segu-
ros relacionados cos medios e desenvolvemento do traballo e das tarefas da AVPC.

6. Gastos ocasionados pola formación dos seus compoñentes.

7. Equipamento do material informático e de comunicacións, sempre que en ambos os 
casos se trate de elementos funxibles.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte 
ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2021

Beatriz Cuiña Barja 
Secretaria xeral técnica da Consellería de Presidencia, 

Xustiza e Turismo
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