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REGLAMENT DE CESSIÓ TEMPORAL DE DESFIBRIL·LADORS LLIURES  
 
 
Antecedents 

 
Dipsalut ha endegat el programa “Girona, territori cardioprotegit” que suposa instal·lar 
desfibril·ladors automàtics (DEA) a totes les poblacions de la demarcació de Girona 
per tal de poder intervenir ràpidament en el cas que una persona pateixi una aturada 
cardíaca. 
 
Dipsalut també es proposa donar a conèixer aquests aparells, promoure’n el seu ús, i 
donar pautes bàsiques per a fer-los servir; informar del protocol de la cadena de 
supervivència, proporcionar la formació necessària per a utilitzar-los adequadament, 
potenciar les habilitats necessàries per utilitzar-los si fos el cas i sensibilitzar la 
població envers la importància de cuidar-se el cor.  
 
En certes èpoques i dies de l’any diferents punts de la demarcació tenen altes 
concentracions de població: platges, pistes d’esquí, festes majors, etc., això 
incrementa el risc que es doni alguna aturada cardíaca extrahospitalària, fet que 
també es dóna en actes o activitats que es realitzen al llarg de l’any i que concentren 
gran nombre de persones, activitats de risc i poblacions de risc. És per aquest motiu 
que hem considerat oportú disposar d’una sèrie de desfibril·ladors lliures que 
s’aniran rotant entre les diferents poblacions de la demarcació segons les necessitats 
que presentin. 

 
 
Article 1. Objecte 
 
Aquest reglament té per objecte regular les condicions d’utilització dels desfibril·ladors 
lliures (DEA) cedits temporalment i gratuïtament a les administracions públiques i 
organitzacions sense ànim de lucre de la demarcació de Girona. Els desfibril·ladors 
lliures es poden sol·licitar per cardioprotegir les situacions següents: 
 

 Actes esportius (curses, tornejos, triatlons, ...) 

 Actes socials (mercats, fires, festes majors, mítings, ...) 

 Actes culturals ( aplecs, trobades de: gegants, castellers, ...) 

 Reforç de les activitats d’estiu (platges) i d’hivern (pistes d’esquí). 

 Activitats d’oci nocturn (concerts, correfocs, cinemes al aire lliure, ...) 

 Esdeveniments que concentrin un elevat nombre de persones, activitats 
de risc i poblacions de risc. 

 

Article 2. Beneficiaris 
 
Poden ser beneficiaris de les cessions gratuïtes i temporals de DEA lliures totes les 
administracions públiques i les entitats sense ànim de lucre de la demarcació de 
Girona. S’entendran compreses en l’àmbit d’aquest reglament totes les 
administracions enumerades a l’article 3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i demés 
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normatives concordants l’àmbit d’actuació de les quals es circumscrigui total o 
parcialment a la demarcació de Girona. Així mateix,  s’entendran compreses en 
l’àmbit d’aquest reglament totes les entitats sense ànim de lucre que disposin de la 
seu o d’una delegació a alguna de les poblacions de la demarcació de Girona.  
 
 

Article 3. Naturalesa i forma de cessió 
 
El marc legal de la cessió temporal dels béns mobles patrimonials descrits a l’article 6 
d’aquest reglament es regirà per l’article 49 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, i la resta de normativa 
concordant.  
 
 

Article 4. Característiques dels béns 
 
Dipsalut disposa d’un nombre orientatiu de 25 desfibril·ladors externs automàtics 
(DEA) lliures, que posa a disposició dels beneficiaris i que conten dels elements 
següents:  
 

 Desfibril·lador 

 Maleta de transport del DEA 

 Elèctrodes d’adult connectats al DEA 

 Elèctrodes pediàtrics 

 Protector boca a boca 
 

El cost dels béns cedits temporalment i de forma gratuïta a les administracions 
púbiques i entitats sense ànim de lucre que ho sol·licitin és de 1200 €/unitat, preu 
de referència als efectes de la regulació establerta a l’article 10.  

 
 
Article 5. Sol·licituds 
 
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer al Registre General de Dipsalut (Parc 
Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona - Edifici Giroemprèn, ala B - C/ Pic de 
Peguera, 11 - 17003 de Girona) o per qualsevol dels mitjans que preveu l'article 38.4 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, mitjançant el model normalitzat 
disponible al web corporatiu de Dipsalut (www.dipsalut.cat).  
 
Conjuntament amb la presentació del model normalitzat de sol·licitud, les entitats 
sense ànim de lucre hauran de presentar la documentació següent: 
 

 Còpia dels estatuts de l’entitat. En el cas que els estatuts ja hagin estat 
presentats a Dipsalut i aquests no hagi sofert modificacions, l’entitat que 
ho sol·licita podrà substituir la presentació de la còpia dels estatuts per 
una declaració responsable. 

 

http://www.dipsalut.cat/
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L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha 
de realitzar, després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini 
màxim de 10 dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha 
esmenat o s’ha aportat la documentació preceptiva, s’entén que el sol·licitant ha 
desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes 
previstos a l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú, i s’arxivaran les 
actuacions sense cap tràmit ulterior. 
 
Els interessats hauran de presentar la sol·licitud, com a mínim 20 dies hàbils abans de 
celebració de l’activitat que determina la necessitat del DEA. Només en casos 
excepcionals i degudament argumentats es podran atendre demandes fetes en un 
termini inferior, sempre que Dipsalut disposi de desfibril·ladors. En cas que coincideixi 
el període de cessió amb altres sol·licituds, gaudiran de prioritat les sol·licituds que 
s’hagin registrat amb un marge d’antelació igual o superior als 20 dies hàbils.  
 
 
Article 6. Valoració de sol·licituds 
 
Es valoraran les sol·licituds atenent al grau de risc que presenti l’activitat d’acord amb 
l’article 1, a la disponibilitat de desfibril·ladors i a l’ordre d’entrada de sol·licituds al 
Registre General de Dipsalut. Atenent a aquestes circumstàncies, quan concorrin 
diverses sol·licituds que suposin una demanda superior al nombre de desfibril·ladors 
disponibles, Dipsalut es reserva el dret de repartir-los proporcionalment per a 
cardioprotegir el màxim nombre d’actes programats. 
 
Dipsalut es reserva el dret de desestimar les sol·licituds sempre que no hi hagi 
disponibilitat de desfibril·ladors i sempre que l’acte no s’ajusti a la naturalesa i finalitats 
dels esmentats a l’article 1.  
 
 
Article 7. Procediment d’atorgament de la cessió 
 
Un cop avaluades les sol·licituds, la Gerència de Dipsalut notificarà al cessionari la 
resolució en un termini màxim de 15 dies, a comptar a partir de la data de presentació 
de sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la 
resolució, els sol·licitants poden entendre desestimada la  seva sol·licitud. 
 
En cas de ser aprovada la sol·licitud, Dipsalut lliurarà el DEA al cessionari. L’entitat 
receptora de l’aparell signarà un albarà en què constarà el material cedit i el seu estat.    
 
 
Article 8. Obligacions del cessionari 
 
Dipsalut entén que el material objecte de cessió d’aquest reglament no és un 
substitutiu dels requeriments dels serveis d’emergència que corresponguin a l’acte 
segons la normativa vigent. A més a més les administracions públiques i entitats 
sense ànim de lucre cessionàries tindran les obligacions següents: 
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 Destinar el desfibril·lador a l’activitat per la qual es va concedir. 

 Conservar-lo i mantenir-lo durant el temps de cessió i tornar el 
desfibril·lador a Dipsalut el dia de finalització del període de cessió. 

 No cedir a tercers el material objecte de la cessió. 

 Retornar el desfibril·lador en el mateix estat en què ha estat lliurat i, en 
cas contrari, respondre dels danys que puguin ocasionar al material cedit, 
bé per acció o omissió, dolosa o negligent, fent-se càrrec de l’import de 
les reparacions o restitucions que calgui. 

 Comunicar, amb la major brevetat possible, a Dipsalut, qualsevol 
anomalia, problema o incidència amb el DEA (mal funcionament, 
accident, trencament) al correu electrònic: 
incidencia@gironaterritoricardioprotegit.cat. 

 En cas d’ús del DEA seguir les consignes explicitades en el document 
“4 passos clau en l’ús del desfibril·lador” que s’entregarà dins de la 
maleta de transport de l’aparell. Caldrà també notificar-ho al correu 
electrònic: incidencia@gironaterritoricardioprotegit.cat. 

 
 

Article 9. Devolució del material 
 
La devolució del material a Dipsalut coincidirà amb la data que figuri en la resolució. El 
cessionari haurà de retornar el DEA personalment o mitjançant una empresa de 
transport, essent els costos de retorn a càrrec seu. L’adreça on s’haurà de retornar el 
DEA en horari d’oficina, de 9 a 14 h., serà la seu oficial de Dipsalut. 
 

Article 10. Revisió dels béns cedits i infraccions 
 
L’ús adequat del desfibril·lador no implicarà cap despesa per part del beneficiari. En 
el cas que no s’hagi tornat tot el material cedit o s’observin desperfectes, els serveis 
tècnics de Dipsalut efectuaran l’oportú informe amb la seva valoració, que serà 
notificat al beneficiari per tal que hi pugui presentar al·legacions en el termini de 5 
dies hàbils. Transcorregut aquest termini, Dipsalut podrà imposar una sanció, que 
no superarà el 80% del valor del material cedit. Aquesta sanció podrà augmentar 
fins a un 100% del valor del material cedit, si l’entitat beneficiaria el retorna amb un 
mes de retard.  
 
 
Disposició addicional  
 
Els dubtes que puguin sorgir en l'aplicació d'aquest reglament o sobre aspectes 
puntuals no regulats en el mateix seran resolts pel Consell Rector, els acords del 
quals posaran fi a la via administrativa i contra els mateixos hi cabrà el recurs 
contenciós administratiu, conforme a la Llei reguladora de la Jurisdicció contenciosa 
administrativa, sense perjudici que els interessats puguin interposar recurs 
potestatiu de reposició, previst als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 
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Disposició final.  
 
Aquest Reglament, aprovat inicialment per acord del Consell Rector de data 20 de 
desembre de 2011, entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial 
i seguirà en tant no s'acordi la seva modificació o derogació. 
 
 
Girona, 15 de desembre de 2011 
 
 
El vicepresident 1r, p.d. 
 
 
 
 
 
 
 
Josep M. Corominas i Barnadas.  


