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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
RESOLUCIÓ TES/555/2018, de 5 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de
concurrència competitiva, per a actuacions de recuperació de riberes amb acords de custòdia fluvial (ref.
BDNS 389336).
La participació d'entitats socials i ambientals en el desenvolupament d'actuacions de millora ambiental, en
col·laboració amb les administracions, es considera que afavoreix la implicació de la societat en la conservació
del patrimoni natural així com una gestió continuada dels seus valors.
Un dels mecanismes que permet articular aquesta participació de les entitats socials i ambientals en la
realització d'actuacions i en la gestió dels espais naturals són els acords de custòdia del territori, regulats a
l'article 623-34 de la Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les
obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè, i a l'article 76 de
la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.
Atès que, pel que fa l'aigua, es considera que aquesta implicació d'entitats socials i ambientals en les
actuacions de millora ambiental en relació amb les masses d'aigua i amb les zones protegides vinculades a
l'aigua afavoreix l'assoliment dels objectius ambientals definits a la planificació hidrològica, el Programa de
mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016 – 2021, aprovat per
l'Acord GOV/1/2017, de 3 de gener, inclou dues mesures de promoció de l'actuació de les entitats ambientals o
socials amb acords de custòdia del territori: la mesura A2.031, consistent en una línia de subvencions per a
actuacions de recuperació de riberes en espais amb custòdia fluvial dotada amb 1.500.000 euros, i la mesura
A3.011, consistent en una línia de subvencions per a actuacions de millora de l'estat ecològic de les zones
humides amb acords de custòdia i dotada amb 150.000 euros. El Programa de mesures estableix que aquesta
darrera línia de subvencions s'ha d'integrar en la línia de subvencions per a actuacions de recuperació de
riberes.
Atès que el Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, reunit en la sessió de 24 de gener de
2018, ha acordat aprovar les bases d'una línia de subvencions per a actuacions de recuperació de riberes i de
millora de l'estat ecològic en zones humides amb acords de custòdia i delegar en la seva Direcció les facultats
per fer públiques les corresponents convocatòries i per atorgar les subvencions, i que aquest Acord ha estat
publicat mitjançant la Resolució TES/90/2018, de 25 de gener, per la qual es fa 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 per a
actuacions de recuperació de riberes i de millora de l'estat ecològic en zones humides amb acords de custòdia,
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,

Resolc:

—1 Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a
actuacions de recuperació de riberes amb acords de custòdia fluvial.

—2 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:
a) Les bases de les subvencions per a actuacions de recuperació de riberes i de millora de l'estat ecològic en
zones humides amb acords de custòdia, fetes públiques per la Resolució TES/90/2018, de 25 de gener, per la
qual es fa 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 per a actuacions de recuperació de riberes i de millora de l'estat ecològic en
zones humides amb acords de custòdia, 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 (DOGC núm. 7547, de 30 de gener
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de 2018).
b) La normativa general de subvencions.

—3 La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de 500.000,00 € euros amb
càrrec al capítol IV dels pressupostos de l'Agència Catalana de l'Aigua per als anys 2018, 2019 i 2020.

—4 Les sol·licituds de subvencions i d'altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació,
modificació i revocació d'aquestes subvencions s'han d'efectuar i trametre per mitjans telemàtics, d'acord amb
la base 4.1, feta pública per la Resolució TES/90/2018, de 25 de gener, per la qual es fa 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
per a actuacions de recuperació de riberes i de millora de l'estat ecològic en zones humides amb acords de
custòdia, 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.
El formulari normalitzat de sol·licitud es pot obtenir al portal Tràmits de la Generalitat de Catalunya i en el cas
d'administracions a l'EACAT.

—5 El període per presentar sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i finalitza transcorreguts dos mesos.

—6 Els òrgans competents per a la tramitació i la resolució del procediment i el termini per a la seva conclusió,
així com el mitjà de notificació de la Resolució i, si aquesta exhaureix o no la via administrativa, amb indicació
dels recursos i els òrgans davant els quals es poden interposar s'especifiquen a la base (base on consta el
procediment de concessió) feta pública per la Resolució TES/90/2018, de 25 de gener, per la qual es fa 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 per a actuacions de recuperació de riberes i de millora de l'estat ecològic en zones humides amb
acords de custòdia, 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.

—7 Contra aquesta Resolució es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant del Consell
d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, en un termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la
notificació, de conformitat amb l'article 123 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 de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 5 de març de 2018

P. d. (Resolució TES/90/2018, de 25 de gener, DOGC núm. 7547, de 30 de gener de 2018)
Jordi Agustí i Vergés
Director de l'Agència Catalana de l'Aigua
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