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Resolució definitiva d’atorgament de les subvencions de la convocatòria de
subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a la
millora del control dels cabals subministrats en alta, amb la instal·lació de
comptadors, feta pública per Resolució TES/1702/2017, de 28 de juny.

Mitjançat Resolució TES/1145/2017, de 23 de maig, (DOGC NÚM. 7378 de 26/05/2017)
es va fer públic l’Acord del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua pel
qual s’aproven les bases d’una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la
realització d'inversions per a la millora del control dels cabals subministrats en alta, amb
la instal·lació de comptadors, i la delegació en la Direcció de les facultats per a
l’aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l’atorgament de les
subvencions.
Mitjançant Resolució TES/1702/2017, de 28 de juny, (DOGC NÚM. 7414 de 18/07/2017)
es va fer pública la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de
concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a
la millora del control dels cabals subministrats en alta, amb la instal·lació de comptadors,
durant el període comprès entre l'1 de gener de 2017 i l'1 de novembre de 2018.
És d’aplicació el que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
en relació amb el règim jurídic de les subvencions i transferències de la Generalitat de
Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, per la qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
El Decret 232/2013, de 15 d’octubre, pel qual es crea la Seu electrònica, regula en el seu
capítol 3 el Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
El dia 25 de gener de 2018 es va publicar en el tauler electrònic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya la proposta de resolució provisional d’atorgament de les
subvencions dictada el 17 de gener de 2018. De les 138 sol·licituds de la llista
provisional, han estat acceptades pel ens sol·licitants 137, i 1 ha desistit. De la llista de
137 acceptacions, finalment 3 han estat inadmesses per un incompliment d’obligacions
tributàries. En definitiva, es propossa una llista definitiva de 134 sol·licituds
subvencionades.
La Direcció de l’Àrea d’Abastament d’Aigua de l’Agència Catalana de l’Aigua, que és
l’òrgan instructor d’aquesta convocatòria, de conformitat amb l’establert en la base 6
d’aquesta convocatòria, el 22 de febrer 2018 va formular la proposta de resolució
definitiva de concessió de subvencions.
La quantia destinada a l’atorgament d’aquestes subvencions és d’1.437.516,66 euros,
distribuïda en les anualitats següents: un import màxim de 500.000 euros amb càrrec al
capítol 7, Transferències de capital, article 76 A, Ens i corporacions locals, dels
pressupostos de l'Agència Catalana de l'Aigua per a l'any 2017, i un import màxim
d'1.000.000 d'euros amb càrrec al pressupost per a l'any 2018.
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RESOL
1.

les subvencions que s’especifiquen en el llistat adjunt que figura a l’annex 1
corresponents a la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a la
realització d'inversions per a la millora del control dels cabals subministrats en alta,
amb la instal·lació de comptadors, feta pública per TES/1702/2017, de 28 de juny.

CPISR-1 C
Jordi Agustí
Vergés

Signat digitalment per
CPISR-1 C Jordi Agustí
Vergés
Data: 2018.02.27
16:01:47 +01'00'

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa d’acord amb el que disposa
l’article 9.4 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, es pot interposar recurs potestatiu de
reposició, davant el director de l’Agència Catalana de l'Aigua, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta resolució, d’acord amb els articles 123 i
124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant del
corresponent jutjat contenciós administratiu en un termini de dos mesos a comptar a partir
de l'endemà de la notificació, de conformitat amb els articles 45 i següents de la Llei
29/1988, de 13 de juliol, reguladora la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Convocatòria TES/1702/2017, de 28 de juny
Annex 1
Llista definitiva d’ens beneficiaris
Expedient

Ens

SV17000482

Ajuntament d'Àger

SV17000583

Ajuntament d'Agramunt

SV17000546

Ajuntament d'Agullana

SV17000518

Ajuntament d'Aitona

SV17000498

Ajuntament d'Albanyà

SV17000435

Ajuntament d'Alcover

SV17000561

Ajuntament d'Alió

SV17000534

Ajuntament d'Arsèguel

SV17000474

Ajuntament d'Artés

SV17000532

Ajuntament d'Avinyó

SV17000509

Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós

SV17000519

Ajuntament de Baix Pallars

SV17000451

Ajuntament de Bassella

SV17000569

Ajuntament de Bellver de Cerdanya

SV17000538

Ajuntament de Benissanet

SV17000488

Ajuntament de Bonastre

SV17000554

Ajuntament de Bossòst

Actuació

Millores en el control del subministrament de la xarxa
d'abastament
Mesura de cabals subministrats telecontrolats al dipòsit del
Convent TM Agramunt
Document tècnic instal·lació de millores a l'abastament
d'aigua potable d'Agullana
Instal·lació i telecontrol dels cabalímetres en alta
Document tècnic de millores a les instal·lacions d'aigua en
alta a l'abastament d'Albanyà
Instal·lació de comptadors a les canonades de sortida de
les captacions i dels dipòsits que actualment no en
disposen
Col·locació de comptador pou del polígon Bràfim-Alió
Instal·lació de tres comptadors per al control de cabals
subministrats en alta al municipi d'Arsèguel
Actuació per a la millora del control dels cabals
subministrats en alta
Millora del control dels cabals subministrats en alta
Document tècnic de millora de les instal·lacions en alta a
l'abastament d'Avinyonet de Puigventós
Millora del control de cabals subministrats en alta al
municipi de Baix Pallars
Equipament amb un sistema de telecontrol als dipòsits de:
Cal Soler d'Altès, Pampalona, Cal Pany i Cal Cordill. Terme
municipal de Bassella (Alt Urgell).
Millora del control dels cabals subministrats en alta del
dipòsit de l'Ingla
Instal·lació de comptadors als dipòsits de la xarxa
d'abastament d'aigua potable de Benissanet
Instal·lació comptadors per al control dels cabals de
subministrament en alta
Instal·lació de comptadors en alta per al subministrament
d'aigua potable al nucli de Bossòst.

Puntuació

Pressupost de
l'actuació

Import elegible

Percentatge de
subvenció sobre
l'import elegible

Subvenció
atorgada

90

11.800,16 €

11.800,16 €

75,00%

8.850,12 €

60

17.804,43 €

9.941,69 €

45,00%

4.473,76 €

60

10.735,45 €

10.735,45 €

75,00%

8.051,59 €

80

10.915,28 €

10.915,28 €

60,00%

6.549,17 €

60

4.258,99 €

3.878,53 €

90,00%

3.490,68 €

80

40.558,18 €

40.558,18 €

36,98%

15.000,00 €

80

5.234,41 €

5.234,41 €

90,00%

4.710,96 €

70

8.281,71 €

8.281,71 €

90,00%

7.453,53 €

80

16.677,64 €

16.677,64 €

45,00%

7.504,94 €

80

29.250,14 €

29.250,14 €

51,28%

15.000,00 €

80

13.055,10 €

13.055,10 €

75,00%

9.791,32 €

60

4.288,87 €

4.288,87 €

90,00%

3.859,98 €

70

22.374,08 €

22.374,08 €

67,04%

15.000,00 €

60

8.955,90 €

4.315,94 €

75,00%

3.236,96 €

80

10.207,21 €

10.207,21 €

75,00%

7.655,41 €

80

12.330,86 €

8.500,46 €

75,00%

6.375,35 €

60

16.750,00 €

16.750,00 €

75,00%

12.562,50 €
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Expedient

Ens

SV17000563

Ajuntament de Cabanelles

SV17000492

Ajuntament de Cabanes

SV17000480

Ajuntament de Cabó

SV17000501

Ajuntament de Caldes de Malavella

SV17000420

Ajuntament de Campelles

SV17000589

Ajuntament de Canejan

SV17000489

Ajuntament de Canet d'Adri

SV17000481

Ajuntament de Cantallops

SV17000415

Ajuntament de Capellades

SV17000577

Ajuntament de Castellar del Vallès

SV17000414

Ajuntament de Castellcir

SV17000493

Ajuntament de Castellolí

SV17000598

Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

SV17000497

Ajuntament de Castellví de la Marca

SV17000585

Ajuntament de Cava

SV17000494

Ajuntament de Cervià de Ter

SV17000419

Ajuntament de Ciutadilla

SV17000584

Ajuntament de Coll de Nargó

SV17000471

Ajuntament de Collsuspina

Actuació

Memòria valorada per a la instal·lació de comptadors a la
sortida de pous i dipòsits de la xarxa de subministrament
d’aigua de Cabanelles
Document tècnic de millora dels controls d'aigua en alta a
l'abastament de Cabanes
Obra i instal·lació de comptadors en alta als dipòsits i
captacions en el terme municipal de Cabó
Millora del control de cabals en alta a l'abastament d'aigua
potable de Can Solà Gros 1 al municipi de Caldes de
Malavella
Instal·lació de comptadors d'aigua als dipòsits de
Campelles i el Baell
Memòria valorada per la instal·lació de comptadors en alta i
sistema de telecontrol al nucli de Canejan
Document tècnic d'instal·lació de comptadors volumètrics
en alta a l'abastament d'aigua potable de Canet d'Adri
Instal·lació comptadors volumètrics en alta a l'abastament
d'aigua potable de Cantallops
Millora del control dels cabals subministrats en alta
Instal·lació d’un comptador en la captació Font de la Riera,
en la captació Airesol I i en el dipòsit de 4.000 m 3
Instal·lació del comptador i el telecontrol a la sortida del
dipòsit de la Penyora a Castellcir
Incorporació de comptadors per al control de cabals de la
xarxa d'abastament d'aigua potable municipal
Instal·lació de comptadors que garanteixin una informació
precisa sobre el consum o utilització d'aigua als sistemes
d'abastament en alta en el municipi de Castell-Platja d'Aro
Control de cabals de les captacions d'aigua de Castellví de
la Marca
Actuació d'instal·lació de tres comptadors en alta per a la
mesura d'aigua subministrada a la xarxa general dels nuclis
de Cava, Ansovell i El Querforadat.
Instal·lació de comptadors volumètrics en alta a
l'abastament d'aigua potable de Cervià de Ter
Implantació de comptadors a la xarxa en alta: entrada
dipòsits vell i nou al terme municipal de Ciutadilla
Inversions per a la millora dels controls dels cabals
subministrats en alta, amb la instal·lació de comptadors
Instal·lació de comptadors de sortida als dipòsits Bellver i
Picanyol

Puntuació

Pressupost de
l'actuació

Import elegible

Percentatge de
subvenció sobre
l'import elegible

Subvenció
atorgada

80

6.983,99 €

6.983,99 €

90,00%

6.285,59 €

80

2.759,95 €

2.289,55 €

75,00%

1.717,16 €

80

11.827,92 €

11.827,92 €

90,00%

10.645,12 €

80

17.057,04 €

17.057,04 €

87,94%

15.000,00 €

60

3.381,72 €

3.381,72 €

90,00%

3.043,54 €

60

9.707,06 €

9.707,06 €

90,00%

8.736,35 €

80

13.741,53 €

13.741,53 €

75,00%

10.306,14 €

60

7.795,04 €

7.626,74 €

90,00%

6.864,07 €

60

22.258,66 €

15.866,78 €

45,00%

7.140,05 €

80

46.600,41 €

46.600,40 €

32,19%

15.000,00 €

80

12.370,81 €

10.870,68 €

74,05%

8.050,05 €

80

17.829,30 €

1.944,80 €

75,00%

1.458,60 €

80

21.454,42 €

6.901,38 €

45,00%

3.105,62 €

80

19.247,41 €

15.862,64 €

75,00%

11.896,98 €

70

8.724,51 €

8.724,51 €

90,00%

7.852,00 €

80

11.412,66 €

11.412,66 €

75,00%

8.559,50 €

80

20.458,58 €

16.801,28 €

89,28%

15.000,00 €

50

2.849,59 €

2.849,59 €

75,00%

2.137,19 €

80

12.188,18 €

12.188,18 €

90,00%

10.969,36 €
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Expedient

Ens

SV17000606

Ajuntament de Colomers

SV17000459

Ajuntament de Corbera de Llobregat

SV17000521

Ajuntament de Fígols i Alinyà

SV17000499

Ajuntament de Fornells de la Selva

SV17000642

Ajuntament de Gallifa

SV17000504

Ajuntament de Garrigàs

SV17000508

Ajuntament de Gavet de la Conca

SV17000433

Ajuntament de Gimenells i el Pla de la
Font
Ajuntament de Gósol

SV17000545

Ajuntament de Granera

SV17000527

Ajuntament de Gualta

SV17000600

Ajuntament de Jorba

SV17000470

Ajuntament de la Bisbal del Penedès

SV17000566

Ajuntament de la Bisbal d'Empordà

SV17000512
SV17000542

Ajuntament de la Morera de Montsant
Ajuntament de la Pobla de Lillet

SV17000476

Ajuntament de la Vajol

SV17000535

Ajuntament de la Vall d'en Bas

SV17000581

Ajuntament de Les

SV17000430

Ajuntament de les Masies de Voltregà

SV17000603

Ajuntament de les Valls d'Aguilar

SV17000543

Puntuació

Pressupost de
l'actuació

Import elegible

Percentatge de
subvenció sobre
l'import elegible

Subvenció
atorgada

80

10.020,64 €

9.985,88 €

90,00%

8.987,29 €

80

16.608,01 €

16.608,01 €

45,00%

7.473,60 €

60

5.942,96 €

5.942,96 €

89,99%

5.347,80 €

90

7.628,94 €

7.450,68 €

60,00%

4.470,41 €

80

12.293,77 €

9.204,68 €

90,00%

8.284,21 €

80

10.977,67 €

10.977,67 €

90,00%

9.879,90 €

60

15.900,00 €

15.900,00 €

88,05%

14.000,00 €

Avantprojecte d'infraestructures d'aigua potable

60

14.316,22 €

12.931,57 €

75,00%

9.698,68 €

Instal·lació de tres comptadors d'aigua en la xarxa d'alta
Instal·lació de comptadors de capçalera a les xarxes
d'aigua de Granera
Instal·lació d'un comptador general a la sortida de l'ETAP
de Gualta (Baix Empordà)
Instal·lació de cabalímetres als dipòsits d'aigua del
municipi.
Millora del control dels cabals subministrats en alta, amb la
instal·lació de comptadors, al municipi de la Bisbal del
Penedès
Instal·lació d’un comptador general a la sortida del dipòsit
del Puig Negre de la Bisbal d’Empordà.
Renovació de la xarxa d'abastament en alta
Mesura i telecontrol de cabals de la Pobla de Lillet
Document tècnic millores en les instal·lacions d'aigua en
alta a l'abastament de la Vajol
Instal·lació de comptadors volumètrics en alta a
l'abastament d'aigua potable de la Vall d'en Bas
Memòria valorada per la instal·lació de comptadors en alta i
sistema de telecontrol al nucli de Les
Millora del control dels cabals subministrats en alta del
dipòsit de Ferran
Instal·lació de comptadors en alta als dipòsits d'aigua
potable en el terme municipal de les Valls d'Aguilar

90

3.099,00 €

1.637,44 €

90,00%

1.473,70 €

90

16.629,22 €

6.843,73 €

90,00%

6.159,36 €

60

6.193,64 €

6.193,64 €

90,00%

5.574,27 €

80

10.171,50 €

10.171,50 €

75,00%

7.628,63 €

80

65.509,38 €

21.068,24 €

60,00%

12.640,94 €

80

8.812,71 €

8.812,71 €

45,00%

3.965,72 €

50
60

1.434,93 €
30.804,59 €

1.434,93 €
30.804,59 €

90,00%
48,69%

1.291,43 €
15.000,00 €

80

16.419,41 €

15.628,44 €

90,00%

14.065,60 €

80

27.209,16 €

27.209,16 €

55,13%

15.000,00 €

60

15.900,00 €

15.900,00 €

75,00%

11.925,00 €

70

12.727,80 €

12.727,80 €

60,00%

7.636,68 €

60

17.628,88 €

17.628,88 €

85,09%

15.000,00 €

Actuació

Document tècnic instal·lació de comptador volumètric en
alta a l'abastament de Colomers
Instal·lació de comptador a la sortida del dipòsit Socies de
Corbera
Obra i instal·lació de comptadors en alta als dipòsits
d'aigua potable en el terme municipal de Fígols i Alinyà
Millores a les instal·lacions en alta de l'Abastament d'aigua
potable de Fornells de la Selva
Instal·lació de comptadors a les xarxes municipals
Document tècnic instal·lació de comptadors volumètrics en
alta a l'abastament d'aigua potable de Garrigàs
Memòria valorada per la instal·lació de comptadors en alta
al municipi de Gavet de la Conca
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Expedient

Ens

SV17000539

Ajuntament de l'Espluga de Francolí

SV17000411

Ajuntament de l'Esquirol

SV17000522

Ajuntament de l'Estany

SV17000614

Ajuntament de Lladó

SV17000557

Ajuntament de Lladorre

SV17000503

Ajuntament de Llorac

SV17000477

Ajuntament de Llorenç del Penedès

SV17000533

Ajuntament de Manlleu

SV17000576

Ajuntament de Marganell

SV17000529

Ajuntament de Montagut i Oix

SV17000491

Ajuntament de Montesquiu

SV17000506

Ajuntament de Navata

SV17000468

Ajuntament de Nulles

SV17000562

Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia

SV17000479

Ajuntament de Parets del Vallès

SV17000490

Ajuntament de Peralada

SV17000434

Ajuntament de Polinyà

SV17000511

Ajuntament de Prades

SV17000574
SV17000507
SV17000525

Ajuntament de Preixens
Ajuntament de Queralbs
Ajuntament de Ribera d'Urgellet

SV17000460

Ajuntament de Ripoll

Actuació

Inversions per la millora del control dels cabals d'aigua
subministrats en alta
Instal·lació d'un comptador a la sortida del dipòsit de Sant
Martí Sescorts de l'Esquirol
Millora del control dels cabals subministrats en alta
Document tècnic de millora de les instal·lacions en alta de
l'abastament de Lladó
Memòria valorada per la instal·lació de comptadors en alta
al municipi de Lladorre.
Instal·lació de comptadors a la xarxa d'aigua potable al
municipi de Llorac
Implantació sistema de telecontrol dels cabdals mesurats a
la xarxa d'aigua potable
Millora del control dels cabals subministrats en alta
Instal·lació de cabalímetres i telecontrol a la xarxa en alta
de Marganell.
Instal·lació de comptadors volumètrics en alta a
l'abastament de Montagut
Instal·lació d'un cabalímetre a cadascun dels 3 pous i canvi
i instal·lació de comptadors digitals de telecontrol en
l’entrada i sortida de dipòsits
Document tècnic de millora de les instal·lacions en alta a
l'abastament d'aigua potable de Navata
Optimització de la xarxa: Instal·lació de comptadors en alta
Document tècnic de millores a les instal·lacions en alta de
l'abastament de Palau de Santa Eulàlia
Instal·lació d'equips de mesura i telecontrol de cabals
subministrats al municipi
Sol·licitud de subvenció per la millora del control dels
cabals subministrats en alta amb la instal·lació de
comptadors a Peralada
Instal·lació d’un comptador a la sortida del dipòsit de 8.000
m3
Implantació de sistemes de telecontrol dels cabals
d'abastament del municipi de Prades
Instal·lació comptadors abastament en alta a Preixens
Instal·lació comptadors dipòsits d'aigua
Mesura de cabals captats i subministrats a Ribera d'Urgellet
Actuació per a la millora del control dels cabals
subministrats en alta

Puntuació

Pressupost de
l'actuació

Import elegible

Percentatge de
subvenció sobre
l'import elegible

Subvenció
atorgada

90

9.515,00 €

9.515,00 €

60,00%

5.709,00 €

80

5.247,89 €

5.247,89 €

60,00%

3.148,73 €

90

24.765,99 €

24.765,99 €

60,57%

15.000,00 €

60

13.989,43 €

13.989,43 €

70,00%

9.792,60 €

70

15.900,00 €

15.900,00 €

84,91%

13.500,00 €

80

7.553,40 €

6.522,60 €

90,00%

5.870,34 €

60

18.329,00 €

17.243,20 €

60,00%

10.345,92 €

80

15.965,69 €

15.965,69 €

30,00%

4.789,71 €

90

29.781,40 €

26.003,24 €

57,69%

15.000,00 €

60

16.491,83 €

16.491,83 €

90,00%

14.842,64 €

80

12.150,00 €

11.358,29 €

75,00%

8.518,72 €

80

10.723,69 €

10.723,69 €

75,00%

8.042,76 €

80

12.319,58 €

12.319,58 €

90,00%

11.087,62 €

80

11.159,71 €

11.159,71 €

90,00%

10.043,73 €

90

58.208,03 €

44.705,21 €

33,55%

15.000,00 €

80

14.102,10 €

5.177,04 €

75,00%

3.882,78 €

80

19.371,75 €

17.627,97 €

45,00%

7.932,59 €

90

203.696,27 €

203.696,27 €

7,36%

15.000,00 €

80
60
60

8.517,52 €
1.884,78 €
21.233,92 €

8.517,52 €
1.884,78 €
21.233,92 €

90,00%
90,00%
70,64%

7.665,76 €
1.696,30 €
15.000,00 €

80

4.160,42 €

4.160,42 €

90,00%

3.744,37 €
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Expedient

Ens

SV17000478

Ajuntament de Riudarenes

SV17000458

Ajuntament de Riudecanyes

SV17000416

Ajuntament de Riudoms

SV17000567

Ajuntament de Rupit i Pruit

SV17000410

Ajuntament de Sant Celoni

SV17000531

Ajuntament de Sant Gregori

SV17000601

Ajuntament de Sant Martí de Centelles

SV17000530

Ajuntament de Sant Martí de Llémena

SV17000431

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

SV17000604

Ajuntament de Santa Eulàlia de
Riuprimer
Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana
Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana
Ajuntament de Santa Llogaia
d'Àlguema
Ajuntament de Santa Oliva

SV17000500

Ajuntament de Sarral

SV17000536

Ajuntament de Saus, Camallera i
Llampaies

SV17000517
SV17000432
SV17000438
SV17000485

SV17000449

Ajuntament de Seva

SV17000483

Ajuntament de Siurana

SV17000570

Ajuntament de Sora

SV17000548

Ajuntament de Subirats

Actuació

Document tècnic de millora del control dels cabals
subministrats en alta a la urbanització Can Fornaca, TM
Riudarenes
Instal·lació de comptadors per control de cabals
subministrats i telecontrol de captacions i subministrats
Millora del control dels cabals subministrats en alta
Implantació comptadors i sistema de telecontrol als pous
del Torrent, del Pinós i del Perer
Implantació i adaptació de sistemes de telecontrol dels
cabals mesurats de la xarxa en alta de Sant Celoni
Document tècnic d'instal·lació de comptadors volumètrics
en alta i de sistemes de telecontrol a Sant Gregori
Definició tècnica de l'actuació per a la millora del control
dels cabals subministrats en alta. Instal·lació de
comptadors de sortida al dipòsit nou
Document tècnic de millora del control d'aigua en alta a
l'abastament d'aigua potable de Sant Martí de Llémena
Instal·lació d'un comptador a la sortida del dipòsit de
Borgonyà
Control de cabals del sistema d'abastament en alta
Instal·lació de comptador i telecontrol del pou Carretera a
Santa Eulàlia de Ronçana
Instal·lació de comptadors i telecontrol al dipòsit i pou de
Can Marquès de Santa Eulàlia de Ronçana
Document tècnic de millores a les instal·lacions d'aigua en
alta a l'abastament de Santa Llogaia
Control de cabals de les captacions d'aigua de Santa Oliva
Instal·lació de comptadors en alta en el sistema
d'abastament al municipi de Sarral
Instal·lació de comptadors volumètrics en alta
Col·locació de radar, comptador i datalogger a
l'embassament del pantà i a l'ETAP de Fontanelles
Document tècnic instal·lació de comptador volumètric i
telecontrol a l'abastament de Siurana d'Empordà
Implantació comptador dipòsit de Sant Quirze i sistema de
telecontrol al pou nou de la Petja i del Boixader
Control de cabals de les captacions d'aigua de Subirats

Puntuació

Pressupost de
l'actuació

Import elegible

Percentatge de
subvenció sobre
l'import elegible

Subvenció
atorgada

80

16.714,15 €

16.714,15 €

75,00%

12.535,61 €

80

16.405,05 €

16.405,05 €

75,00%

12.303,79 €

80

49.049,73 €

49.049,73 €

30,58%

15.000,00 €

50

27.353,70 €

27.353,70 €

54,84%

15.000,00 €

60

25.529,41 €

24.339,41 €

45,00%

10.952,73 €

80

26.217,14 €

26.217,14 €

57,21%

15.000,00 €

50

13.617,31 €

13.427,35 €

75,00%

10.070,51 €

80

17.287,64 €

17.287,64 €

75,00%

12.965,73 €

80

11.806,94 €

11.806,94 €

90,00%

10.626,24 €

70

22.691,78 €

18.882,54 €

75,00%

14.161,91 €

80

9.225,25 €

7.575,39 €

45,00%

3.408,92 €

80

12.631,52 €

11.141,35 €

88,48%

9.858,01 €

50

15.459,84 €

12.132,36 €

90,00%

10.919,13 €

80

26.654,02 €

26.576,31 €

56,44%

15.000,00 €

70

25.031,12 €

25.031,12 €

59,93%

15.000,00 €

80

16.523,38 €

16.523,38 €

75,00%

12.392,54 €

80

9.448,26 €

5.933,36 €

60,00%

3.560,02 €

80

10.570,73 €

10.568,97 €

90,00%

9.512,08 €

60

30.120,84 €

30.120,84 €

49,80%

15.000,00 €

80

25.281,35 €

19.928,74 €

60,00%

11.957,24 €
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Expedient

Ens

SV17000487

Ajuntament de Tagamanent

SV17000547

Ajuntament de Talamanca

SV17000404

Ajuntament de Torelló

SV17000572

Ajuntament de Torrebesses

SV17000550

Ajuntament de Tortellà

SV17000510

Ajuntament de Valls

SV17000571

Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet
de l'Infant
Ajuntament de Vidrà

SV17000496

Ajuntament de Vilafant

SV17000455

Ajuntament de Vilagrassa

SV17000412

Ajuntament de Vilalba Sasserra

SV17000452

Ajuntament de Vilallonga del Camp

SV17000505

Ajuntament de Vilamalla

SV17000537

Ajuntament de Vilamaniscle

SV17000456

Ajuntament de Vilanant

SV17000587

Ajuntament de Vilanova de Prades

SV17000421

Ajuntament de Vilanova de Segrià

SV17000465

Ajuntament de Vilobí d'Onyar

SV17000520

Ajuntament del Montmell

SV17000549
SV17000579

Ajuntament del Perelló
Ajuntament del Pont de Bar

SV17000469

Puntuació

Pressupost de
l'actuació

Import elegible

Percentatge de
subvenció sobre
l'import elegible

Subvenció
atorgada

80

10.583,11 €

9.014,72 €

90,00%

8.113,25 €

50

13.544,00 €

13.544,00 €

90,00%

12.189,60 €

90

11.960,83 €

11.960,83 €

45,00%

5.382,37 €

60

4.425,00 €

4.372,50 €

90,00%

3.935,25 €

60

7.950,20 €

7.791,21 €

75,00%

5.843,41 €

50

12.746,04 €

12.746,04 €

30,00%

3.823,81 €

Instal·lació de comptador per control de cabals

80

4.600,37 €

4.600,37 €

45,00%

2.070,17 €

Instal·lació de comptador
Instal·lació de comptadors per completar el control de
l'aigua posada en xarxa al municipi de Vilafant
Instal·lació i telecontrol dels cabalímetres en alta
Millora del control dels cabals subministrats en alta a
Vilalba Sasserra
Implantació de sistemes de telecontrol dels cabals d'aigua
potable i adquisició del programa de tractament de les
dades
Instal·lació de telecontrol per dipòsit d'aigua
Document tècnic de millora de les instal·lacions en alta a
l'abastament de Vilamaniscle
Instal·lació de comptador volumètric en alta a l'abastament
d'aigua potable de Vilanant
Inversions per la millora del control dels cabals
subministrats en alta
Control de cabdals per fuites no detectades
Document tècnic d'instal·lació d'un comptador volumètric en
alta i d'un sistema de telecontrol a Vilobí d'Onyar
Obres d'instal·lació de dos comptadors als pous de
captació dels nuclis de la Joncosa i la Moixeta i Pinedes
Altes
Instal·lació comptador general a Perelló Mar
Mesura de cabals captats i subministrats al Pont de Bar

80

4.112,00 €

4.112,00 €

90,00%

3.700,80 €

80

11.786,00 €

2.280,00 €

45,00%

1.026,00 €

80

15.993,49 €

15.993,49 €

75,00%

11.995,12 €

90

29.338,81 €

18.064,37 €

75,00%

13.548,28 €

80

5.519,09 €

5.519,09 €

59,90%

3.306,05 €

60

15.738,04 €

15.738,04 €

75,00%

11.803,50 €

60

13.989,43 €

13.989,43 €

90,00%

12.590,48 €

80

17.845,82 €

17.845,82 €

84,05%

15.000,00 €

80

17.050,10 €

17.050,10 €

87,98%

15.000,00 €

60

16.886,00 €

3.707,60 €

75,00%

2.780,70 €

80

20.993,83 €

20.993,83 €

71,45%

15.000,00 €

90

18.031,79 €

18.031,79 €

83,19%

15.000,00 €

80
80

3.528,35 €
17.691,00 €

3.528,35 €
17.691,00 €

90,00%
84,79%

3.175,51 €
15.000,00 €

Actuació

Instal·lació del comptador i el telecontrol al pou Camp dels
Avellaners al municipi de Tagamanent
Actuació per a la millora del control dels cabals
subministrats en alta de Talamanca
Millora del control dels cabals subministrats en alta
(Instal·lació d'un comptador a la sortida del dipòsit de PuigRovi)
Implantació i posada en servei de comptadors als dipòsits
d'abastament d'aigua.
Document tècnic instal·lació de comptadors volumètrics en
alta a l'abastament d'aigua potable de Tortellà
Instal·lació de comptadors en alta en el sistema
d'abastament d'aigua potable de Valls
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Expedient

Ens

SV17000575

Ajuntament del Pont de Suert

SV17000523

Ajuntament d'Espinelves

SV17000553

Ajuntament d'Hostalric

SV17000555

Ajuntament d'Ogassa

SV17000413

Ajuntament d'Olivella

SV17000573

Ajuntament d'Olot

SV17000552

Consell Comarcal de la Garrotxa

SV17000486

Consell Comarcal de la Segarra

SV17000461

Consell Comarcal del Bages

SV17000439

Consorci de la Costa Brava

SV17000484
SV17000544
SV17000464
SV17000578

EMD de Bellaterra (Cerdanyola del
Vallès)
EMD del Pla de la Font (Gimenells i el
Pla de la Font)
Mancomunitat d'Aigües de Merlès
Mancomunitat Intermunicipal d'Aigües
i Serveis del Baix Empordà

Puntuació

Pressupost de
l'actuació

Import elegible

Percentatge de
subvenció sobre
l'import elegible

Subvenció
atorgada

60

11.364,85 €

9.396,74 €

60,00%

5.638,04 €

60

3.735,00 €

3.735,00 €

90,00%

3.361,50 €

90

19.850,00 €

19.850,00 €

60,00%

11.910,00 €

80

9.835,00 €

8.050,00 €

90,00%

7.245,00 €

80

19.021,49 €

19.021,49 €

60,00%

11.412,89 €

80

17.218,47 €

17.218,47 €

35,00%

6.026,46 €

130

144.750,00 €

144.750,00 €

90,00%

130.275,00 €

140

118.259,37 €

118.259,37 €

60,00%

70.955,62 €

80

2.000,01 €

2.000,01 €

75,00%

1.500,01 €

130

223.836,90 €

218.481,90 €

26,46%

57.813,79 €

Mesura i telecontrol de cabals de Bellaterra

80

4.159,60 €

4.159,60 €

60,00%

2.495,76 €

Instal·lació i telecontrol dels cabalímetres en alta

80

11.579,09 €

10.954,00 €

90,00%

9.858,60 €

Instal·lació comptadors de sortida
Implantació i posta en servei de comptadors a les sortides
del dipòsit general del sistema d'abastament en alta de la
Mancomunitat Intermunicipal d'Aigües i Serveis del Baix
Empordà i la seva adaptació al sistema de telecontrol.

110

9.865,80 €

7.759,45 €

60,00%

4.655,67 €

130

24.015,30 €

24.015,30 €

60,00%

14.409,18 €

Actuació

Instal·lació de mecanismes de mesura i/o telecontrol del
municipi del Pont de Suert
Comptadors a la sortida de dipòsit
Projecte de telecontrol de xarxa d’abastament en alta al
municipi d’Hostalric
Instal·lació de comptadors en alta al municipi d'Ogassa
Control de cabals a les sortides dels dipòsits generals
d'abastament d'aigua potable als nuclis d'Olivella poble i la
urbanització Mas Mestre
Millora del control dels cabals subministrats en alta al nucli
de Batet de la Serra (Olot)
La instal·lació de comptadors a les captacions i a les
sortides dels dipòsits de regulació i la seva integració a un
sistema de telecontrol en diferents sistemes d'abastament
de la Garrotxa
Xarxa en alta: Instal·lació de comptadors telecontrolats als
sistemes d'abastament d'aigua del Sió del Cercavins
Instal·lació de cabalímetre al punt de lliurament del dipòsit
de Comallonga - Sant Mateu de Bages
Instal·lació de cabalímetres als pous de l'ETAP de Lloret de
Mar i Tossa de Mar i al pou A i sortida de l'ETAP de Roses
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