
Convocatòria de subvencions per 

restablir els béns i serveis dels ens locals 

afectats per fenòmens meteorològics i 

altres situacions excepcionals 2022



OBJECTE

Finançar actuacions en béns i serveis que

presten els ens locals, afectats per fenòmens

meteorològics o per altres causes excepcionals i 

urgents, amb la finalitat de garantir la

prestació dels serveis de la seva competència



✓ Quan s’aprova i publica la convocatòria? 

La convocatòria ja està aprova i publicada en data 11 de

maig de 2022

✓ On puc trobar la convocatòria? 

A la Seu-electrònica de la Diputació de Tarragona

Inici Tràmits destacats

✓ Fins quan es poden presentar les sol·licituds?

Fins el 10 de juny de 2022



Quines actuacions són subvencionables?

A) Despeses derivades dels danys produïts per

alteracions climatològiques i/o catàstrofes

naturals (Evidència Meteocat)

B) Despeses d’inversió i altres actuacions urgents i

necessàries per restablir els serveis i béns

afectats, amb la finalitat de garantir la prestació de

serveis municipals

C) Assistència tècnica, econòmica o jurídica de

caràcter excepcional i urgent

Els fets han d’estar produïts entre l’

1 de maig de 2021  i el 30 d’abril del 2022



Qui són els beneficiaris? Quins són els imports de 

subvenció? Quin és el finançament?



✓Com es pot finançar l’actuació?

✓Les actuacions no poden ser cofinançades amb altres

programes i plans de la Diputació de Tarragona

✓Si es financen conjuntament amb altres subvencions i

programes, en cap cas la suma de les subvencions i

altres ingressos concedits pot superar el 100% del

pressupost elegible



✓Sol·licituds:

✓Les sol·licituds presentades no es poden

modificar. Únicament es poden esmenar les errades i

aportar la documentació complementària requerida

per la unitat gestora.

✓Una mateixa sol·licitud del tipus A pot englobar

diferents actuacions per reparar els danys produïts.

✓Una mateixa sol·licitud del tipus B pot englobar

diferents actuacions per reparar els danys produïts

sempre que pertanyin al mateix servei.



✓ La suma de totes les subvencions sol·licitades del

tipus A i del tipus B, no podrà ser superior a

80.000 €.

✓ Es pot sol·licitar subvencions per a actuacions, del

tipus A, contractades d’emergència, tal com

estan regulades a l’article 120 de la Llei de

contractes del sector públic i havent adoptat

l’acord corresponent.

✓ Si s’ha executat l’actuació sol·licitada es pot

sol·licitar la subvenció i justificar l’actuació

simultàniament, en el mateix tràmit de presentació

de la sol·licitud.



✓ Per la naturalesa de les actuacions, aquestes no

poden canviar un cop concedides.

✓ Es podrà fer actualitzacions de les dades

econòmiques, quan el document tècnic valorat per a

la concessió de la subvenció pateixi modificacions,

sense, variar, ampliar o reduir ni l’àmbit ni

l’objecte de la subvenció concedida.



L’evidència del Meteocat en les sol·licituds del 

tipus A

Per poder accedir a les subvencions del tipus A, s’ha d’acreditar

que s’ha superat el llindar de perillositat que ha determinat el

Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i que es troben detallats a

la convocatòria. (Per exemple en els casos de pluja és de 20 ml en

30 minuts o 100 ml en 24 hores).

L’evidència conforme s’ha superat  aquest llindar s’ha de sol·licitar 

a la pàgina web del  (SMC) https://www.meteo.cat/wpweb/ serveis/ 

formularis/peticio-dinformes-i-dades-meteorologiques/ peticio-

dinformes-meteorologics/

** Heu de comprovar que assoliu el llindar de perillositat per

poder sol·licitar l’actuació del tipus A, sinó s’ha de demanar pel

tipus B **

https://www.meteo.cat/wpweb/


L’evidència del Meteocat en les sol·licituds del 

tipus A

✓ S’ha de presentar amb la sol·licitud l’informe del Servei

Meteorològic de Catalunya i no podrà ser substituït, ni requerida

la seva esmena per la Unitat gestora.

✓ Només es podrà presentar un certificat o evidència del Servei

Meteorològic de Catalunya

✓ Si no es presenta o bé no supera el llindar de perillositat es

tramitarà la petició com si es tractés d’una actuació del tipus B.

✓ A la sol·licitud l’ens local ha d’especificar quina alteració

meteorològica (meteor) és el que ha superat el llindar de

perillositat i quina relació de causalitat existeix entre el meteor i

els danys produïts



Perquè l’evidència ha de ser del Meteocat?

✓ S’ha de garantir l'objectivitat en la concessió i un dels elements

bàsics és poder fonamentar les resolucions en dades emeses

per una entitat oficial.

✓ L'entitat mitjançant la qual la Generalitat executa les seves

competències en matèria de gestió dels sistemes d'observació i

predicció meteorològics és el Meteocat.

✓ Aquest servei dona la informació de forma sistemàtica i

normalitzada, amb l’adquisició de dades comparables, i

organitzada mitjançant xarxes de mesura i observació que

pretenen obtenir dades les més representatives possibles de tot

el territori al qual donen cobertura.

✓ Aquestes dades són sotmeses a controls de qualitat.



✓Tràmits:

✓Es troben a la seu-electrònica

✓Trieu el tràmit segons el tipus de sol·licitud que

presenteu: A, B, C o de tramitació d’emergència

✓Hi han tràmits per sol·licitar i tràmits per sol·licitar i

justificar alhora



✓Amb la Sol·licitud s’ha de presentar el Certificat de 

dades de l’actuació més la documentació següent:

Per actuacions tipus A i B:

✓ Document tècnic amb un contingut mínim (memòria,

plànols, situació i emplaçament, estat actual, plànols

de treball, valoració econòmica, estat d’amidaments,

pressupostos parcials o per capítols)

✓ Informe tècnic de subvencionalitat de l’actuació,

segons formulari.

✓ En els casos de robatori i/o danys vandàlics caldrà la

denúncia dels fets.

✓ En les actuacions del tipus A s’haurà d’aportar

certificat o evidència del Meteocat



Per actuacions tipus C:

✓Valoració econòmica per sol·licituds d’assistència tècnica

i/o econòmica

✓Sentència judicial i certificat conforme la sentència ha

esdevingut ferma en els casos d’assistència jurídica

Als tràmits de Sol·licitud i justificació, a més s’haurà

d’aportar la documentació habitual per a la justificació de

l’actuació i ja definida en el corresponent tràmit.



Per actuacions  contractades d’emergència:

✓ Es pot presentar el document tècnic amb un

contingut mínim o el formulari Informe de

tramitació d’emergència, segons el model

normalitzat disponible en el tràmits de la seu-

electrònica, on s’ha de detallar els treballs

realitzats o a realitzar d'emergència amb la seva

corresponent valoració econòmica. Caldrà també

que adjuntin fotografies dels danys i de l’execució,

sempre que se’n disposin



✓Quins són els criteris de valoració i de ponderació?

✓Per tram de població

✓Per tipus d’actuació A, B i C

✓Per servei afectat en el tipus B

✓Es puntuarà si l’actuació està adjudicada 

✓Es puntuarà les actuacions executades i que es 

justifiquin al mateix tràmit de la sol·licitud



✓Es realitzarà visita tècnica?

✓Si s’escau, els serveis tècnics de la Diputació de

Tarragona poden dur a terme visita d’inspecció

prèvia a la concessió

✓Quan es concedirà i on es publicarà les

concessions?

✓Es realitzarà 1 resolució de concessió de subvenció

✓La concessió es publicarà a la seu-electrònica de la

Diputació de Tarragona



La Unitat d’Assistència Secretaria Intervenció en l’àmbit de la

cooperació i les subvencions (ASICS) és la unitat

encarregada de l’ordenació i instrucció del procediment.

Per a qualsevol dubte o aclariment es poden adreçar al

correu electrònic g_cooperacio@dipta.cat o/i telèfon 977 29

66 56


