
Informació als ciutadans sobre les conseqüències de les tempestes del dia 31 d’agost de 2018.

Degut a les fortes tempestes ocorregudes el passat 31 d’agost, es van produir diferents desperfectes 
en espais públics que han afectat principalment als serveis públics viari i  de canalització d’aigües 
residuals. L’ajuntament ja ha pres les actuacions necessàries per restablir els serveis afectats, que en 
breu tornaran a la normalitat.

Respecte dels danys que s’hagin ocasionat en els béns mobles o immobles de particulars, als efectes 
de donar una informació uniforme i facilitar les diferents opcions de que disposen tots aquells que 
s’hagin vist afectats per les fortes tempestes, s’exposen a continuació les següents consideracions i 
recomanacions:

- Els  desperfectes  en  els  béns  de  propietat  particular  haurà  de  documentar-se  gràficament 
(mitjançant  fotografies  o  vídeos).  En  cas  de  disposar  d’assegurança,  caldrà  que  s’emeti  el  
corresponent  peritatge  de  danys.  L’ajuntament  no  efectuarà  inspeccions  ni  valoracions 
d’immobles ni altres béns de propietat privada.

- Es poden reposar o reparar els béns de primera necessitat que no puguin esperar.

- Es  recomana  conservar  els  documents  justificatius  de  la  despesa  de  reposició  o  reparació, 
especialment  en  el  cas  que  pensin  demanar  els  ajuts  o  indemnitzacions  que  s’indiquen  a 
continuació.

- Sense  perjudici  dels  tràmits  que,  si  és  el  cas,  iniciïn  amb  les  respectives  companyies 
asseguradores, es podrà formular davant l’Ajuntament, mitjançant escrit presentat en el Registre 
d’entrada, una reclamació patrimonial pels desperfectes soferts, als efectes de ser indemnitzats 
econòmicament.  La  sol·licitud,  però,  no  garantitza  que  la  petició  sigui  estimada  total  o 
parcialment,  atès  que  haurà  de  valorar-se  si  es  donen  tots  els  requisits  que  determinen  la 
existència de responsabilitat patrimonial: (1) que els danys siguin conseqüència del funcionament 
normal o anormal d’un servei públic; (2) que els danys estiguin valorats econòmicament; (3) que 
aquesta  relació  causa  efecte  entre  el  dany  i  el  funcionament  d’un  servei  públic  no  es  vegi  
trencada per esdeveniments imprevisibles i inevitables.

El termini per presentar aquesta reclamació és de fins a un any  des de la terminació dels fets  
causants dels danys (un any des de la tempesta). En cas de no resoldre’s la reclamació en el 
termini de sis mesos des de la seva presentació, la mateixa es considera desestimada.

- Es podrà presentar davant la subdelegació del Govern a Tarragona  (plaça imperial Tarraco, 3 de 
Tarragona) una  sol·licitud de l’ajut que regula el Real Decret 307/2005, de 18 de març, que 
regula  les  subvencions  en  atenció  a  determinades  necessitats  derivades  de  situacions 
d’emergència o de naturalesa catastrófica.

- Segons el model que s’adjunta al present escrit i al que s’haurà d’acompanyar la documentació 
que s’indica en el  mateix.  El  termini  per presentar la sol·licitud d’ajut és d’un més des de la 
finalització dels fets causants dels danys (un mes des de la data de la tempesta). Cal tenir present 
que la sol·licitud no garantiza la concessió de l’ajut, atès que haurà d’acreditar-se el compliment 
dels requisits i condicions establerts en l’esmentada normativa.

Per més informació, poden contactar amb l’Ajuntament, trucant al número 977657009, i demanar pel 
Cap de l’oficina d’atenció al Ciutadà o bé pel serveis jurídics municipals.  En cas de tenir dubtes sobre 
la petició dels ajuts, poden posar-se en contacta amb protecció Civil de la Subdelegació del govern a 
Tarragona, tel. 97799130. 
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