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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
RESOLUCIÓ TES/2691/2017, de 6 de novembre, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en
règim de concurrència competitiva, de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries
realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant
vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de
manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua (ref. BDNS 370380).
Atès que l'article 4.h) i j) del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, disposa que correspon a la Generalitat l'establiment d'auxilis econòmics a
favor de les corporacions locals, les entitats i particulars per a la realització dels objectius de la planificació
hidrològica, així com la promoció i l'execució de les actuacions de política hidrològica que són necessàries per
pal·liar els dèficits, i que l'article 8.1 atribueix a l'Agència Catalana de l'Aigua, com a Administració hidràulica
de Catalunya, l'exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria d'aigües;
Atès que l'article 92.2 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, estableix que les bases reguladores de subvencions, sotmeses als principis de
publicitat, concurrència i objectivitat, han d'incloure el període en què s'ha de realitzar l'activitat objecte de
subvenció i que la convocatòria ha de fixar l'aplicació pressupostària a la qual s'han d'imputar les subvencions i
la quantitat màxima destinada, així com el termini de presentació de sol·licituds;
Atès que, d'acord amb l'article 92.3, en relació amb l'article 93.c) del Text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, i amb l'article 8.1.a) dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua, aprovats pel Decret 86/2009,
de 2 de juny, el Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua té atribuïda la competència per
aprovar les bases reguladores de les convocatòries de subvencions;
Atès que el Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, reunit en la sessió de 24 d'octubre de
2017 ha acordat aprovar les bases d'una línia de subvencions destinades a cofinançar les despeses
extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic
mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a
resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua, i la delegació en la Direcció de les
facultats per a l'aprovació de la corresponent convocatòria i per resoldre l'atorgament de les subvencions, fer
públiques les corresponents convocatòries i per atorgar les subvencions, i que aquest Acord ha estat publicat
mitjançant la Resolució TES/2518/2017, de 25 d'octubre, 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
destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport
d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions
d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança
d'aigua, 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, destinades a
cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada
al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents
destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua.

—2 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:
a) Les bases de les subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals
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i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució
d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de
potabilitat o mancança d'aigua, fetes públiques per la Resolució TES/2518/2017, de 25 d'octubre, 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 destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i
generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució
d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de
potabilitat o mancança d'aigua, 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. 7484, de 30 d'octubre
de 2017).
b) La normativa general de subvencions.

—3 La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de 300.000 euros, amb càrrec
a la partida dels pressupostos de l'Agència Catalana de l'Aigua: capítol 4, Transferències corrents, article 46, A
ens locals i corporacions locals per a l'any 2017.

—4 Les despeses objecte de subvenció han d'haver estat realitzades dins del període comprès entre l'1 de juny
de 2017 i el 31 de desembre de 2017. Es considera despesa realitzada la justificada i efectivament pagada. No
es consideren despeses pagades aquelles que hagin estat objecte de compensació.

—5 Els ens locals sol·licitants poden presentar l'acord de sol·licitud i la documentació a la qual fa referència la
base 3, feta pública per la Resolució TES/2518/2017, de 25 d'octubre, 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
destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport
d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions
d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança
d'aigua, 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 abans del 31 de gener de 2018.

—6 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 3 feta pública per la Resolució TES/2518/2017, de 25 d'octubre, 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
destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport
d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions
d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança
d'aigua, 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 tràmit Sol·licitud de subvenció dins del servei ACA Subvenció transport aigua amb cisternes 2017, definit a EACAT, i que correspon al tràmit pel qual se sol·licita
la subvenció. (Model contingut en l'annex d'aquesta convocatòria).

—7 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 el dia 31 de gener de 2018.

—8 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 5 feta pública per la
Resolució TES/2518/2017, de 25 d'octubre, 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 destinades a cofinançar
les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum
domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades
a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua, i la delegació en la Direcció de
les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les
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subvencions.

—9 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, 6 de novembre de 2017

P. d. Resolució TES/2518/2017, de 25 d'octubre (DOGC núm. 7482, de 30.10.2017)
Jordi Agustí Vergés
Director

Annex 1 de la convocatòria
Formulari de sol·licitud

(Vegeu la imatge al final del document)
Annex.pdf

(17.324.027)
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'DGHVGHO¶HQVVROāOLFLWDQW
(QVVROāOLFLWDQW     
1,)&,)     
$GUHoDSRVWDO     
&RGLSRVWDO     
0XQLFLSL     
3HUVRQDGHFRQWDFWH     

7HOqIRQSULQFLSDO     
7HOqIRQVHFXQGDUL     
)D[     
&RUUHXHOHFWUzQLF     

'RFXPHQWDFLyFRPSOHPHQWjULDTXHFDODSRUWDU

 8Q HVFULW HQ HO TXDO V¶H[SRVLQ OHV FLUFXPVWjQFLHV TXH PRWLYHQ OD SHWLFLy L VL DTXHVWHV HVWDQ UHODFLRQDGHV DPE
O¶HVFDVVHWDWGHOUHFXUVLRODTXDOLWDW&DODSRUWDUOHVGDGHVTXHFRUURERULQDTXHVWHVFLUFXPVWjQFLHVFRPSHUH[HPSOH
O¶DVVROLPHQWGHQLYHOOVRFDEDOVPtQLPVKLVWzULFVHQHOVDSURILWDPHQWVH[LVWHQWVREXWOOHWLQVDQDOtWLFVLHVFULWVGHO¶$JqQFLD
GH6DOXW3~EOLFDGH&DWDOXQ\D

(OFRPSWHMXVWLILFDWLXVLPSOLILFDWHODERUDWGHFRQIRUPLWDWDPEO¶DUWLFOHGHO¶2UGUH(&2GHGHMXQ\VREUH
OHVIRUPHVGHMXVWLILFDFLyGHVXEYHQFLRQVTXHKDG¶LQFORXUHDPpVGHO¶HVFULWDTXqIDUHIHUqQFLDO¶DSDUWDWDQWHULRU

8QDUHODFLyFODVVLILFDGDGHOHVGHVSHVHVGHO¶DFWLYLWDWDPELGHQWLILFDFLyGHOFUHGLWRUQ~PHURGHIDFWXUDRGRFXPHQW
DPEYDORUSUREDWRULHTXLYDOHQWHQHOWUjILFPHUFDQWLOODGDWDG¶HPLVVLyLODGDWDGHSDJDPHQW

6LV¶HVFDXXQDUHODFLyGHWDOODGDGHOVDOWUHVLQJUHVVRVRVXEYHQFLRQVTXHKDJLQILQDQoDWO¶DFWXDFLyDPELQGLFDFLyGHO
VHXLPSRUWLODVHYDSURFHGqQFLD

 (OV MXVWLILFDQWV RULJLQDOV R Ep OD VHYD FzSLD DXWHQWLFDGD SHOSHU OD VHFUHWDULjULD SUqYLDPHQW DSURYDWV SHU O¶zUJDQ
FRPSHWHQW GH OD GHVSHVD HIHFWXDGD D QRP GH O¶HQWLWDW ORFDO (OV MXVWLILFDQWV KDQ GH FRUUHVSRQGUH D OHV GHVSHVHV
UHDOLW]DGHVLSDJDGHVGLQVGHO¶jPELWWHPSRUDOIL[DWDODEDVHLKDQGHFRQWHQLUWRWVHOVUHTXLVLWVTXHHVWDEOHL[OD
QRUPDWLYDYLJHQW

(QHOVXSzVLWTXHODVROāOLFLWXGHVUHIHUHL[LDOWUDQVSRUWG¶DLJXDDPEYHKLFOHVFLVWHUQDXQFHUWLILFDWHPqVSHUO¶zUJDQ
FRPSHWHQW TXH DFUHGLWL HO SHUtRGH GXUDQW HO TXDO KD HVWDW QHFHVVDUL HO VXEPLQLVWUDPHQW G¶DLJXD DPE FLVWHUQHV IHQW
PHQFLyH[SUHVVDGHOQRPEUHGHPHWUHVF~ELFVVXEPLQLVWUDWV

(QHOVXSzVLWTXHODVROāOLFLWXGHVUHIHUHL[LDOWUDQVSRUWG¶DLJXDDPEYHKLFOHVFLVWHUQDXQFHUWLILFDWHPqVSHUO¶zUJDQ
FRPSHWHQW RQ V¶HVSHFLILTXL OD SREODFLy GH IHW GHOV QXFOLV DIHFWDWV LQFORHQWKL OD SREODFLy HVWDFLRQDO SUHVHQW HQ HO
SHUtRGHGXUDQWHOTXDOKDHVWDWQHFHVVDULHOVXEPLQLVWUDPHQWDPEFLVWHUQHV

(QHOVXSzVLWTXHODVROāOLFLWXGHVUHIHUHL[LDO¶H[HFXFLyG¶REUHVRDFWXDFLRQVG¶XUJqQFLDXQDPHPzULDGHVFULSWLYDRQ
HV GHILQHL[L VXILFLHQWPHQW O¶DFWXDFLy TXH KD GH FRQWHQLU HOV DQWHFHGHQWV L O¶REMHFWH GH O¶DFWXDFLy TXH H[SOLFLWL OD
SUREOHPjWLFDTXHFDOUHVROGUHLODVROXFLySODQWHMDGDXQUHVXPGHOHVFDUDFWHUtVWLTXHVSULQFLSDOVGHOHVREUHVSOjQROGH
ODVLWXDFLyGHO¶jPELWGHO¶REUDLSOjQROHQSODQWDVREUHWRSRJUjILFDHVFDODGHO¶DFWXDFLyRQILJXULQHOWUDoDWGH
OHVFDQRQDGHVLHOVGLIHUHQWVSXQWVVLQJXODUV

 (Q HO VXSzVLW TXH OD VROāOLFLWXG HV UHIHUHL[L D O¶H[HFXFLy G¶REUHV R DFWXDFLRQV G¶XUJqQFLD XQ FHUWLILFDW HPqV SHU
O¶zUJDQFRPSHWHQWRQV¶HVSHFLILTXLODSREODFLyGHIHWEHQHILFLDGDSHUDTXHVWHVREUHV
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4XDQV¶HVFDLJXLODGRFXPHQWDFLyTXHDFUHGLWDHOFRPSOLPHQWGHOVUHTXLVLWVSHUDODSXQWXDFLyGHODVROāOLFLWXGDTXq
IDUHIHUqQFLDO¶DQQH[GHOHVEDVHV

 /¶HQV VROāOLFLWDQW QR GLVSRVD GH UHFXUVRV DOWHUQDWLXV SHU QR HVWDU FRQQHFWDW D XQD [DU[D G¶DEDVWDPHQW
G¶DLJXDUHJLRQDO

/¶DLJXDGHTXqGLVSRVDO¶HQVVROāOLFLWDQWSUHVHQWDSUREOHPHVGHTXDOLWDW

/¶HQVVROāOLFLWDQWWpSUREOHPHVG¶HVFDVVHWDWG¶DLJXD

/¶HQVVROāOLFLWDQWGLVSRVDG¶XQSODGLUHFWRUGHOVHUYHLG¶DEDVWDPHQW

 /¶HQV VROāOLFLWDQW SRW DFUHGLWDU WHQLQW HQ FRPSWH HOV FDEDOV HIHFWLYDPHQW HQUHJLVWUDWV TXH FRPSOHL[ HOV
SHUFHQWDWJHVGHUHQGLPHQWGHOD[DU[DGHVXEPLQLVWUDPHQWG¶DLJXDTXHV¶HVWDEOHL[HQ

 /¶HQV VROāOLFLWDQW DFUHGLWD TXH KD GHPDQDW DOPHQ\V WUHV RIHUWHV SHU DO WUDQVSRUW GH O¶DLJXD PLWMDQoDQW
YHKLFOHVFLVWHUQD

/¶HQVVROāOLFLWDQWKDDSURYDWXQDXQHVRUGHQDQoDFHVDGUHoDGDHVDO¶HVWDOYLG¶DLJXD

/DSXQWXDFLyPtQLPDTXHKDG¶DVVROLUXQDDFWXDFLySHUWDOGHSRGHUODHVFROOLUFRPDEHQHILFLjULDRLQFORXUHODDODOOLVWD
GHUHVHUYDpVGHSXQWV

5HVXPGHODVROāOLFLWXG
0DUTXHXODFDVHOODFRUUHVSRQHQWSHULQGLFDUHOWLSXVG¶DFWXDFLySHUDODTXDO SUHVHQWHXODVROāOLFLWXGLHPSOHQHXOHV
GDGHVUHVXP

9(+,&/(6&,67(51$

'DGHVUHVXPGHODVROāOLFLWXG
1XFOLVDIHFWDWV
3REODFLyGH 3REODFL
3HUtRGHGHVXEPLQLVWUDPHQWPLWMDQoDQWYHKLFOHVFLVWHUQD
GUHW
yGHIHW 'DWD
'DWDGH
7RWDO
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VHQVH,9$ 
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'DGHVGHODVXEYHQFLyVROāOLFLWDGD
5HVXPGHOHVFLUFXPVWjQFLHVTXHPRWLYHQDTXHVWDVROāOLFLWXG





'HFODUDFLyGHO¶H[LVWqQFLDG¶DOWUHVVXEYHQFLRQVRDMXWVS~EOLFVLRSULYDWVVROāOLFLWDWVSHUDOHVDFWXDFLRQV
6t

1R

(Q FDV G¶KDYHU VROāOLFLWDW DOWUHV DMXWV R VXEYHQFLRQVFDO LQGLFDU OD TXDQWLD VROāOLFLWDGD HO SHUFHQWDWJH TXH VXSRVD GHO
FRVWWRWDOGHOSURMHFWHVLHVWUREHQHQIDVHGHVROāOLFLWXGRFRQFHVVLyLDPEFjUUHFDTXLQDHQWLWDWS~EOLFDRSULYDGDV¶KDQ
VROāOLFLWDW


(QWLWDW
)DVH
3HUFHQWDWJH
4XDQWLD

















'HFODUDFLy
1RPLFRJQRPVGHOGHODGHFODUDQWVRWDVLJQDWDGD DOFDOGHHVVD      
1,)     
(QUHSUHVHQWDFLyGHO¶$MXQWDPHQW

'(&/$5248(

 /¶HQVORFDOVROāOLFLWDQWHVWjDOFRUUHQWGHOFRPSOLPHQWGHOHVREOLJDFLRQVWULEXWjULHVDPEOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D
LDPEO¶$GPLQLVWUDFLyGHO¶(VWDWLGHOHVREOLJDFLRQVGDYDQWOD6HJXUHWDW6RFLDO
 /¶HQVORFDOVROāOLFLWDQWQRHVWUREDHQFDSGHOHVFLUFXPVWjQFLHVG¶LQFRPSDWLELOLWDWSUHYLVWHVDO¶DUWLFOHDSDUWDWV
LGHOD/OHLGHGHQRYHPEUHJHQHUDOGHVXEYHQFLRQV
 /¶HQVORFDOVROāOLFLWDQWFRPSOHL[HOTXHSUHYHXOD/OHLGHGHMXOLROG¶LJXDOWDWHIHFWLYDGHGRQHVLKRPHV
 /HVGDGHVTXHFRQWHQHQODVROāOLFLWXGLODGRFXPHQWDFLyTXHV¶KLDGMXQWDVyQFHUWHV
 /¶HQVORFDODFFHSWDLVHVRWPHWDOHVEDVHVGHODFRQYRFDWzULDLDXWRULW]DO¶$JqQFLD&DWDODQDGHO¶$LJXDSHUWDOTXH
SXJXLREWHQLUGLUHFWDPHQWHOVFHUWLILFDWVG¶DFUHGLWDFLyGHOFRPSOLPHQWGHOHVREOLJDFLRQVWULEXWjULHVDPEO¶(VWDWL
DPEOD*HQHUDOLWDWSHUYLDWHOHPjWLFDLVLHVFDXGHOHVREOLJDFLRQVDPEOD6HJXUHWDW6RFLDOG¶DFRUGDPEO¶DUWLFOH
GHOD/OHLGHGHMXOLROGHPHVXUHVILVFDOVLILQDQFHUHV





6LJQDWXUDLVHJHOO





/ORF    LGDWD     

',5(&725'(/¶$*Ê1&,$&$7$/$1$'(/¶$,*8$
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'¶DFRUGDPEOD/OHLRUJjQLFDGHGHGHVHPEUHGHSURWHFFLyGHGDGHVGHFDUjFWHUSHUVRQDOOHVGDGHVTXH
FRQWpODSUHVHQWVROāOLFLWXGVHUDQUHFROOLGHVHQXQILW[HUGHWLWXODULWDWGHO¶$JqQFLD&DWDODQDGHO¶$LJXDDPEGRPLFLOLDOF
3URYHQoD%DUFHORQD(OVHXWUDFWDPHQWWp~QLFDPHQWODILQDOLWDWGHSURFHGLUDODJHVWLyGHVXEYHQFLRQV
DMXGHVLUHVROXFLRQVDVVRFLDGHV

9RVWqSUHVWDHOFRQVHQWLPHQWSHUDOWUDFWDPHQWGHOHVVHYHVGDGHVHQHOVWHUPHVDTXtH[SRVDWV/¶H[HUFLFLGHOVGUHWV
G¶DFFpV UHFWLILFDFLy FDQFHOāODFLy L RSRVLFLy HV SRGUj GXU D WHUPH HQ HOV WHUPHV OHJDOV HVWDEOHUWV PLWMDQoDQW
FRPXQLFDFLyDO¶$JqQFLD&DWDODQDGHO¶$LJXD

/DSUHVHQWDFLyLVLJQDWXUDGHODVROāOLFLWXGFRPSRUWHQODSOHQDDFFHSWDFLyLVXEPLVVLyDOHVEDVHVDL[tFRPO¶DXWRULW]DFLy
DO¶$JqQFLD&DWDODQDGHO¶$LJXDSHUWDOTXHSXJXLREWHQLUGLUHFWDPHQWHOVFHUWLILFDWVG¶DFUHGLWDFLyGHOFRPSOLPHQWGHOHV
REOLJDFLRQV WULEXWjULHV DPE O¶(VWDW L DPE OD *HQHUDOLWDW SHU YLD WHOHPjWLFD L VL V¶HVFDX GH OHV REOLJDFLRQV DPE OD
6HJXUHWDW6RFLDOG¶DFRUGDPEO¶DUWLFOHGHOD/OHLGHGHMXOLROGHPHVXUHVILVFDOVLILQDQFHUHV
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