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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
RESOLUCIÓ TES/2519/2017, 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 adreçades als ens
locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta i es deleguen en
la Direcció les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de
les subvencions.
Atès que el Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, reunit en data de 24 d'octubre de 2017,
ha acordat aprovar les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització
d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta, 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 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 l'execució d'actuacions
d'abastament en alta i es deleguen en la Direcció les facultats per a l'aprovació de les corresponents
convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions, que s'adjunta com a annex.

-2 Aquesta Resolució entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

-3 Contra l'Acord annex a aquesta Resolució les persones interessades poden 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 publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 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 l'esmentada publicació,
de conformitat amb els articles 45 i següents de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Barcelona, 25 d'octubre de 2017

Jordi Agustí Vergés
Director

Annex
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 l'execució d'actuacions d'abastament
en alta i es deleguen en la Direcció les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

2/15

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7484 - 30.10.2017
CVE-DOGC-A-17299064-2017

resoldre l'atorgament de les subvencions.

L'article 3.1.g) del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2003, de 4 de novembre, estableix que la Generalitat de Catalunya ha d'ordenar l'exercici de les seves
competències en matèria d'aigües i obres hidràuliques, de conformitat, entre d'altres, amb el principi de
promoció de les actuacions necessàries per pal·liar els dèficits i desequilibris hidràulics. Amb aquest objectiu, es
considera necessari obtenir una millora general de les prestacions de qualitat i quantitat de les xarxes locals
d'abastament en alta, especialment en els àmbits on s'han produït problemes que afecten la garantia de
disponibilitat del recurs i de qualitat sanitària.
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 79.a) de les determinacions normatives del Pla de gestió del districte de conca fluvial de
Catalunya per al període 2016-2021, aprovat pel Decret 1/2017, de 3 de gener, i pel Reial decret 450/2017, de
5 de maig, preveu la participació de l'Agència Catalana de l'Aigua en el finançament de les actuacions
d'abastament en alta, en un percentatge d'un 50%, que pot ser modificat a l'alça o a la baixa pel seu Consell
d'Administració en funció de la relació entre la inversió necessària i el cabal subministrat pel servei beneficiat,
de paràmetres d'eficiència del servei i de l'esforç tarifari realitzat pel servei beneficiat els anys anteriors;
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 el qual s'ha de realitzar l'activitat objecte de
subvenció;
Atès que, d'acord amb l'article 92.3, en relació amb l'article 93.1.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 per
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 els esmentats articles 93.1.c) del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i 8.1.a)
dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua, faculten el Consell d'Administració per delegar les facultats
d'aprovar les convocatòries i de resoldre l'atorgament de les subvencions en la Direcció o en la Gerència de
l'Agència;
El Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, reunit en la sessió de 24 d'octubre de 2017,

Acorda:

—1 Aprovar les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a
l'execució d'actuacions d'abastament en alta que consten com a annex.

—2 Delegar en la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua la facultat per aprovar i publicar la convocatòria de
subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament
en alta, de conformitat amb les bases aprovades, un cop s'hagi donat compliment al que preveu l'article 92.6
del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre; i la facultat de resoldre l'atorgament de les subvencions, de conformitat amb el que estableixen
l'article 93.1.c) de l'esmentat Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l'article 8 de la Llei
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Aquestes convocatòries es regeixen per les bases aprovades.

—3 En el cas que, en execució del que preveuen aquest Acord i les corresponents convocatòries, s'atorguin
subvencions per al finançament d'obres i actuacions adreçades a la connexió de municipis a la xarxa
d'abastament en alta Ter-Llobregat o l'ampliació de les connexions existents, l'Agència Catalana de l'Aigua ha
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de promoure la modificació dels corresponents acords del Consell d'Administració, de conformitat amb el que
preveuen els articles 8.1.c i 18.1.e dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua, aprovats per Decret 86/2009,
de 2 de juny, a fi de substituir el règim de finançament de les actuacions previst en aquests acords per
adequar-lo a la subvenció atorgada.

—4 Fer difusió del present Acord mitjançant la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a
la pàgina web de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Barcelona, 24 d'octubre de 2017

Josep Rull i Andreu
President del Consell d'Administració

Pablo Herráez Vilas
Secretari

Annex
Bases reguladores

1. Objecte de subvenció
1.1 Poden ser objecte de subvenció les inversions realitzades pels ens locals o per les agrupacions d'ens locals
derivades de l'execució d'actuacions d'abastament en alta amb els objectius següents:
a) La reducció en l'aigua de consum humà de la concentració de les substàncies que superin els valors dels
paràmetres indicats a l'annex I i l'annex X del Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els
criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà. A aquests efectes no es prenen en consideració els
episodis puntuals que no derivin d'una mancança infraestructural sinó d'un incident en la gestió.
b) La realització dels pretractaments necessaris (filtració, decantació o ETAP) dels recursos procedents de
captacions d'aigües superficials, així com la protecció de les captacions superficials per preservar la qualitat de
l'aigua captada i la seva adequació ambiental.
c) Resoldre una situació documentada de desabastament per manca de recurs, sempre que s'acrediti el control
majoritari dels consums en alta i en baixa, i un rendiment percentual superior al 60% de la xarxa de
subministrament. A aquests efectes, no es prenen en consideració problemàtiques puntuals que no derivin
d'una mancança de recurs hídric o infraestructural sinó d'un incident en la gestió.
d) L'assumpció per part d'un ajuntament de la prestació del servei de subministrament d'aigua en els nuclis
urbans que disposen d'una xarxa de subministrament no gestionada pel municipi.
e) Resoldre la manca de garantia de recurs, perquè només es disposa d'una única captació d'abastament
procedent d'un pou o font o perquè es disposa d'una única captació d'aigua superficial sotmesa a estiatge o
interrupcions estacionals, i que poden consistir, per exemple, en l'execució d'una connexió o d'una nova
captació alternativa. També s'inclouen les actuacions adreçades a la substitució d'extraccions en masses
d'aigües subterrànies que estiguin declarades en mal estat quantitatiu, i a la substitució de captacions en
masses d'aigües superficials amb l'objectiu d'afavorir l'assoliment del seu bon estat ecològic.
f) L'ampliació de la capacitat de regulació en nuclis que disposin d'un volum d'emmagatzematge insuficient, així
com l'adequació dels dipòsits per tal de complir el que estableix el Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel
qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua per a consum humà. S'hi inclou la solució de
problemes d'estanqueïtat o estructurals degudament acreditats que impedeixin el servei del dipòsit.
g) L'abastament a nuclis disseminats reconeguts en el Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de
Catalunya (Nomencat) elaborat per l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT).
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h) Millores i rehabilitació de canonades en alta entre les captacions principals del servei i els dipòsits de
distribució, quan es tracti de canonades de fibrociment o altres materials que estiguin en un molt mal estat
acreditat degudament.
i) Adequació d'embassaments en cursos fluvials que siguin de titularitat municipal i que es destinin a la
captació d'aigua per a la prestació del servei de subministrament d'aigua potable.
j) Augmentar el rendiment de pous en servei mitjançant la rehabilitació. Inclou l'assaig de bombament previ i
posterior al tractament, l'extracció i col·locació de l'equip de bombament, la inspecció inicial i final de l'estat de
la canonada i la reixeta del pou, el tractament mecànic i/o químic a aplicar per a la neteja, el desenvolupament
i la neteja de fons, i el reentubament de la perforació, si fos necessari. També inclou la instal·lació de sistemes
de mesura del nivell piezomètric de captacions i el telecontrol associat.
k) La recuperació de captacions subterrànies fora de servei en municipis connectats a una xarxa supramunicipal
d'abastament dins de l'àmbit dels sistemes de gestió Ter-Llobregat i Muga, definits en el Pla de gestió del
districte de conca fluvial de Catalunya, sempre que l'ens sol·licitant es comprometi a realitzar el manteniment i
conservació de la instal·lació i a acceptar el règim d'explotació coordinada que es fixi en el seu títol
concessional. La recuperació pot incloure actuacions de rehabilitació del pou, la seva connexió a la xarxa o els
processos de tractament del recurs a recuperar que siguin necessaris per al seu aprofitament.
1.2 Als efectes d'aquesta convocatòria, es considera com a sistema d'abastament en alta el conjunt
d'instal·lacions destinades al subministrament d'aigua format per la captació (entesa com a pou, assut, presa,
connexió a xarxa regional o a xarxa en alta), la planta de tractament, el dipòsit de regulació i el conjunt de
canonades i elements auxiliars que permeten el transport del recurs, des de la captació fins al dipòsit principal
de distribució per a cada nucli del sistema d'abastament. També es consideren sistemes en alta les connexions
entre nuclis de població independents, segons la terminologia emprada per l'Institut Nacional d'Estadística
(INE) i pel Nomencat de l'IDESCAT, sempre que es produeixin mitjançant canonades de transport sense
connexions de servei intermèdies. S'inclou en aquest darrer supòsit la connexió d'un nucli a la xarxa en baixa
d'un altre, si aquesta és la millor solució des d'un punt de vista tècnic i econòmic.
1.3 Les inversions necessàries per a la connexió de municipis a la Xarxa d'abastament en alta Ter – Llobregat a
fi d'assolir algun dels objectius de l'apartat 1, poden ser objecte de subvenció sempre que en el moment de
presentació de la sol·licitud aquesta connexió ja hagi estat autoritzada, de conformitat amb el que preveuen els
articles 34.3 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu
3/2003, de 4 de novembre, i 8.1.c i 18.1.e dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua, aprovats per Decret
86/2009, de 2 de juny.
1.4 No són objecte de subvenció:
a) Les inversions corresponents a actuacions destinades a abastir sectors exclusivament industrials o
agropecuaris, ni a les de futura urbanització.
b) L'impost sobre el valor afegit (IVA) de les inversions sol·licitades.
c) El cost d'adquisició dels terrenys necessaris per a l'execució de l'actuació proposada.
d) Les actuacions incloses a les bases 1.1.j) i 1.1.k) a executar en una massa d'aigua subterrània en mal estat
quantitatiu quan s'apreciï que la seva execució pot causar un empitjorament de l'estat de la massa.
e) Les actuacions de rehabilitació que incloguin un tractament químic quan s'apreciï que aquest tractament
pugui resultar perjudicial per a l'aqüífer.
1.5 Les inversions objecte de subvenció s'han d'executar en el període comprès entre l'1 de gener de 2018 i l'1
de novembre de 2020.

2 Despeses subvencionables
2.1 Es consideren despeses subvencionables les inversions necessàries per garantir una disponibilitat en alta de
250 litres per habitant i dia.
Per tant, en el cas que les dotacions del servei que s'obtinguin com a conseqüència de l'actuació siguin
superiors a aquest valor, s'ha d'aplicar una reducció de l'import del cost de l'actuació corresponent a un 1%
per cada 10 litres per habitant i dia d'excés sobre la dotació de referència, fins a un màxim del 50% de
reducció.
2.2 A més a més, quan les actuacions incloguin dipòsits de regulació, es consideren com a subvencionables les
inversions corresponents als volums que, sumats als que actualment estan en servei, permetin assolir una
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regulació d'aigua potable que compleixi simultàniament els dos criteris següents:
a) Una regulació en el dia de consum màxim no superior a:
- 1,5 dies quan la població màxima és de 1.000 habitants.
- 1 dia quan la població màxima és de 25.000 habitants.
- 0,5 dies quan la població màxima és de 250.000 habitants.
- 0,25 dies quan la població màxima és de més de 500.000 habitants.
Els dies de regulació que corresponen a valors de població màxima actual que quedin entre aquests quatre
llindars es determinen mitjançant una interpolació lineal.
El cabal considerat en aquest càlcul no pot superar el que resulti d'aplicar la dotació de referència (250 litres
per habitant i dia) a la població màxima del nucli beneficiat.
b) Una regulació per al consum mitjà calculat amb la dotació de referència (250 litres per habitant i dia) no
superior a:
- 3 dies quan la població censada és inferior a 1.000 habitants.
- 2 dies quan la població censada és de 25.000 habitants.
- 1 dia quan la població censada és de 250.000 habitants.
- 0,5 dies quan la població censada és de més de 500.000 habitants.
Els dies de regulació que corresponen a valors de població censada actual que quedin entre aquests quatre
llindars es determinen mitjançant una interpolació lineal.
2.3 En els casos en què les inversions s'adrecin a obtenir reserves addicionals d'aigua crua per fer front a
irregularitats en el recurs, en quantitat o qualitat (tancaments en canals de reg, captacions superficials en
rieres irregulars, etc.) es poden considerar subvencionables les inversions adreçades a obtenir els volums
d'acumulació d'aigua necessaris degudament justificats.
2.4 S'inclouen dins de l'objecte subvencionable d'aquesta convocatòria el cost previst de la redacció dels
projectes constructius i el cost de les assistències tècniques associades a l'execució de l'obra, amb una despesa
total màxima subvencionable equivalent al 6% del cost de l'obra.
2.5 En el cas de recuperació de pous fora de servei, la inversió elegible màxima correspon a 6.000 € per cada
m3 /hora de cabal extraïble a recuperar.
2.6 En el cas que l'import sol·licitat inclogui la inversió corresponent a elements addicionals que no siguin
necessaris per a la solució de la problemàtica que justifica la presentació de la sol·licitud, de conformitat amb
la tipologia d'actuacions indicades a la base 1, l'Agència Catalana de l'Aigua discrimina la part d'inversió
corresponent a aquests elements, i ha de considerar inversió elegible només la corresponent a la part
d'actuació necessària.
2.7 L'Agència Catalana de l'Aigua pot corregir a la baixa els imports sol·licitats, optimitzant el cost dels
materials a utilitzar d'acord amb els estàndards tècnics de l'Agència.
2.8 L'Agència Catalana de l'Aigua pot utilitzar com a dades de consum en alta i en baixa del nucli beneficiat les
corresponents al disseny de les infraestructures previstes, en cas que no s'aportin dades completes de consum
a la sol·licitud o no es considerin representatives les dades declarades pel sol·licitant.
2.9 L'Agència Catalana de l'Aigua pot verificar l'exactitud de les dades de població declarades pel sol·licitant, i
aplicar la xifra que consideri representativa segons la informació disponible.
2.10 Amb l'aplicació del que estableixen la base 1 i aquesta base 2, s'estableix la inversió elegible objecte de
ser subvencionada. En conseqüència, la inversió elegible corresponent a una actuació pot ser inferior a la del
pressupost presentat en la sol·licitud com a conseqüència de l'aplicació de les condicions que estableixen les
esmentades bases.

3. Beneficiaris
Poden optar a les subvencions els ens locals de Catalunya titulars del servei d'abastament d'aigua i aquells ens
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locals o agrupacions d'ens locals que prestin el servei d'abastament d'aigua o que executin l'actuació a la qual
s'adreça la inversió objecte de subvenció per delegació o encàrrec.

4. Requisits de les sol·licituds i documentació necessària
4.1 Les sol·licituds de subvenció i la documentació que les acompanya s'han de signar electrònicament i s'han
d'adreçar a l'Agència Catalana de l'Aigua mitjançant tràmit habilitat a la plataforma EACAT.
4.2 Cada sol·licitud s'ha de referir a la inversió corresponent a una única actuació.
4.3 Els sol·licitants han d'aportar la documentació general següent:
a) Informació econòmica i financera de l'actuació sol·licitada.
b) Documentació tècnica suficient que defineixi l'actuació que, en funció de la complexitat tècnica, pot consistir
en una memòria valorada i/o en un avantprojecte i/o projecte constructiu, signada per una persona tècnica
competent. En qualsevol cas, i com a mínim, ha de contenir:
- Memòria: on figurin els antecedents, la descripció de la situació actual de l'abastament, les dades de consum,
l'objecte de l'actuació a executar explicitant la problemàtica que cal resoldre, les alternatives estudiades i la
solució plantejada.
- Annexos: justificació del cabal de disseny, dimensionament i característiques de les infraestructures
projectades.
- Plànols: de situació de tot l'àmbit de l'obra. Planta de l'actuació sobre plànol topogràfic a escala 1:5000, on
figurin el traçat de les canonades i les característiques bàsiques de les diferents infraestructures que formen
part de l'actuació i plànols de detall de punts singulars.
- Pressupost: amidaments, pressupost parcial i pressupost general.
c) Un resum de les dades tècniques de l'actuació.
d) Fitxa resum de dades de consum, dotacions i rendiment de la xarxa.
e) Les declaracions responsables següents:
- Declaració responsable conforme no s'ha sol·licitat cap ajut a cap altre organisme de les administracions
públiques de Catalunya, de l'Estat o de la Unió Europea pel mateix concepte, o bé que s'ha sol·licitat només
una part de l'import de la despesa realitzada, especificant-la en aquest cas. En el cas que s'hagi percebut un
ajut pel concepte pel qual es presenta la sol·licitud, cal indicar l'import rebut sense fer constar la part
corresponent a l'IVA.
- Declaració responsable d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries davant l'Estat i la
Generalitat de Catalunya i davant la Seguretat Social, així com de no incórrer en cap de les prohibicions
establertes a l'article 13 de la de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Declaració responsable de complir la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
4.4 En el cas que l'actuació impliqui la connexió a una infraestructura d'abastament aliena, cal aportar l'acord
de conformitat de la persona que en sigui titular.
4.5 En el cas que l'actuació comporti l'execució, rehabilitació o recuperació d'una captació d'aigües
subterrànies, l'ens sol·licitant ha de presentar també la documentació justificativa següent:
a) En el cas que l'actuació comporti l'execució d'una nova captació, estudi hidrogeològic, signat per una
persona tècnica competent.
b) Còpia del corresponent títol concessional per a l'aprofitament d'aigües o de la sol·licitud de la corresponent
concessió per a l'aprofitament d'aigües o de modificació de les seves condicions davant l'Administració
hidràulica competent.
No obstant això, quan aquesta sol·licitud s'hagi presentat davant de la mateixa Agència Catalana de l'Aigua,
únicament cal especificar el número d'expedient de la sol·licitud de concessió o el seu número de registre
d'entrada.
En el supòsit que l'expedient concessional estigui en tràmit, la consideració de la sol·licitud resta condicionada
a la valoració per part de l'Administració hidràulica de la viabilitat tècnica de la nova captació.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

7/15

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7484 - 30.10.2017
CVE-DOGC-A-17299064-2017

c) En el cas de la rehabilitació de pous en servei, a la memòria a què fa referència la base 4.3.b cal descriurehi la metodologia emprada i els reactius químics a aplicar per a la neteja.
4.6 En el cas que l'actuació comporti l'execució d'una nova captació d'aigües superficials dins el domini públic
hidràulic, l'ens sol·licitant ha d'adjuntar el títol concessional de la captació, o una còpia de la sol·licitud de la
concessió corresponent o de la modificació de les seves condicions presentada davant l'Administració hidràulica
competent.
No obstant això, quan aquesta sol·licitud s'hagi presentat davant de la mateixa Agència Catalana de l'Aigua,
únicament cal especificar el número d'expedient de la sol·licitud de concessió o el seu número de registre
d'entrada.
En el supòsit que l'expedient concessional estigui en tràmit, la sol·licitud només es pot prendre en consideració
si l'Administració hidràulica competent ha atorgat l'autorització d'obres corresponent o ha emès l'informe de
viabilitat en sentit favorable.
4.7 En el cas que l'actuació a la qual s'adreça la inversió objecte de subvenció afecti el domini públic hidràulic,
cal que compleixi les condicions establertes en el document tècnic “Guia tècnica. Recomanacions tècniques per
al disseny d'infraestructures que interfereixen amb l'espai fluvial”, que és disponible a la pàgina web de
l'Agència Catalana de l'Aigua, sens perjudici del deure de sol·licitar i obtenir els títols administratius que siguin
preceptius, de conformitat amb la vigent normativa.
4.8 En el cas que l'actuació consisteixi en la recuperació de captacions subterrànies fora de servei en municipis
connectats a una xarxa supramunicipal d'abastament dins de l'àmbit dels sistemes de gestió Ter-Llobregat i
Muga, definits en el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, la declaració responsable, inclosa
en el model de sol·licitud, del compromís a realitzar el manteniment i conservació de la instal·lació i a acceptar
el règim d'explotació coordinada que es fixi en el títol concessional.
4.9 En el cas que les inversions derivin d'actuacions que beneficien més d'un municipi, cal presentar una única
sol·licitud, acompanyada, a més de la documentació justificativa esmentada en aquesta base, de l'acord dels
diferents municipis relatiu al règim d'execució i de finançament de l'actuació.
4.10 En funció de l'objectiu de l'actuació a què es destina la inversió, cal que el sol·licitant també presenti la
documentació següent:
a) En el cas que la inversió correspongui a una actuació adreçada a resoldre problemes de qualitat que obliguin
a interrompre el subministrament per manca de potabilitat del recurs, segons el Reial decret 140/2003, de 7 de
febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, cal aportar una o
més analítiques d'aigua en xarxa dels anys 2014, 2015, 2016 o 2017, o una carta d'advertiment del
Departament de Salut.
b) En el cas que la inversió correspongui a una actuació adreçada a resoldre una situació documentada de
desabastament per manca de recurs, cal aportar:
- si s'ha produït un subministrament amb camions cisterna, els albarans justificatius del transport excepcional
d'aigua per a abastament del nucli beneficiat per l'actuació.
- si s'han produït restriccions temporals del servei, un certificat expedit per l'Ajuntament en què es declari el
període de restricció en el subministrament d'aigua, amb una explicació de les causes.
- si s'ha produït una disminució dels recursos hídrics disponibles que ha posat en greu risc l'abastament, un
informe sobre la monitorització continua del nivell piezomètric de les captacions subterrànies o dels cabals
aforats en captacions superficials.
També cal acreditar, en tots els casos, l'existència de comptadors en alta i en baixa en la xarxa de distribució, i
un rendiment percentual de la xarxa de subministrament mínim del 60%, segons les dades reals mesurades
per comptador dels cabals en alta subministrats i dels cabals en baixa enregistrats.
c) En el cas que la inversió correspongui a una actuació adreçada a resoldre problemes d'estanqueïtat o
estructurals d'un dipòsit de distribució que impedeixin el servei, cal adjuntar a la sol·licitud un informe detallat
que acrediti la diagnosi sobre l'estat estructural del dipòsit, el detall de les fuites detectades i la seva
quantificació, signat per una persona tècnica competent.
d) En el cas que la inversió correspongui a una actuació adreçada a millores i rehabilitació de canonades en
alta entre les captacions principals del servei i els dipòsits de distribució, cal adjuntar a la sol·licitud un informe
detallat que acrediti que la captació correspon a la font principal de recurs del servei, la diagnosi sobre l'estat
de la canonada, així com el nombre de reparacions d'avaries realitzades amb la descripció i la inversió
realitzada, signat per una persona tècnica competent.
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4.11 Quan s'escaigui, també s'ha de presentar la documentació següent que acredita el compliment dels
requisits per a la puntuació de la sol·licitud a què fa referència l'apartat 2 de l'annex 1 de les bases:
a) En el cas que les sol·licituds prevegin justificar els punts que s'atorguen per acreditar que el municipi té
promulgades ordenances municipals adreçades a l'estalvi d'aigua, cal presentar tant l'ordenança com l'informe
de seguiment del seu grau d'aplicació d'ençà de la seva entrada en vigor.
b) En el cas que les sol·licituds prevegin justificar els punts que s'atorguen per acreditar el rendiment
percentual de la xarxa de subministrament, d'acord amb els criteris de puntuació establerts, cal presentar les
dades reals mesurades pel comptador dels cabals en alta subministrats i dels cabals en baixa consumits.
c) En el cas que les sol·licituds prevegin justificar els punts que s'atorguen per acreditar que l'actuació
presentada es troba programada dins d'un Pla director del servei d'abastament d'aigua, cal adjuntar el
document justificatiu, si no ha estat presentat prèviament a l'Agència Catalana de l'Aigua.
4.12 La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació de les bases reguladores i l'autorització a
l'Administració de la Generalitat per comprovar els requisits de trobar-se al corrent de les obligacions
tributàries amb l'Estat, amb la Generalitat de Catalunya i de les obligacions amb la Seguretat Social,
establertes a la vigent normativa.
4.13 La no-presentació d'algun dels documents a què fa referència la base 4.3 o la falsedat o inexactitud dels
presentats, incloses les declaracions responsables de la seva lletra e) constitueixen un motiu suficient per
desestimar la sol·licitud.

5. Import i criteris de distribució
5.1 L'import de la subvenció es determina prenent en consideració la repercussió que la inversió elegible
suposaria sobre les tarifes del servei d'abastament en el supòsit que aquesta inversió hagués de ser assumida
íntegrament pel mateix servei, i la població del nucli beneficiat, de conformitat amb el càlcul següent:
a) L'import subvencionable es determina restant de la inversió elegible un import de 300 euros per cada 1.000
m3 consumits en baixa anualment en concepte d'inversió assumida pel sol·licitant. Aquesta deducció no s'aplica
ni a les actuacions adreçades a l'augment del rendiment de pous en servei mitjançant la rehabilitació, ni a les
de recuperació de captacions subterrànies fora de servei, ni a les actuacions d'adequació d'embassaments en
cursos fluvials, que siguin de titularitat municipal i es destinini a la captació de recursos per a la prestació del
servei de subministrament d'aigua potable. L'Agència Catalana de l'Aigua pot modificar les xifres corresponents
al cabal consumit en baixa si no les considera representatives, atenent les dades de dotació i el consum en
alta.
b) L'import de la subvenció es calcula en funció de la població del nucli beneficiat aplicant els percentatges
següents a l'import subvencionable obtingut del càlcul exposat a la lletra a):
- 90% de l'import subvencionable quan la població censada és inferior a 500 habitants.
- 75% de l'import subvencionable quan la població censada és d'entre 500 i 2.000 habitants.
- 60% de l'import subvencionable quan la població censada és d'entre 2.001 i 5.000 habitants.
- 45% de l'import subvencionable quan la població censada és d'entre 5.001 i 20.000 habitants.
- 30% de l'import subvencionable quan la població censada és de més de 20.000 habitants.
c) En el cas d'actuacions que beneficiïn més d'un municipi, el percentatge de subvenció es calcula de manera
ponderada, en funció de la part d'inversió que correspon a cada municipi i de la seva població.
5.2 No poden atorgar-se més de 500.000 euros per sol·licitud ni per municipi amb les següents excepcions:
a) En el cas d'inversions adreçades a l'augment del rendiment de pous en servei mitjançant la rehabilitació,
l'import màxim de la subvenció és de 50.000 euros per nucli.
b) En el cas d'inversions adreçades a la recuperació de captacions subterrànies fora de servei, l'import màxim
de la subvenció és de 150.000 euros per nucli.
c) En el cas d'inversions adreçades a l'abastament a disseminats, on no sol ser possible la distinció entre les
parts dels sistemes en alta i en baixa, l'import màxim de la subvenció no pot superar el 50% de la inversió
elegible.
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d) En el cas d'inversions adreçades a nuclis amb una població màxima actual superior als 10.000 habitants,
considerant el total d'habitants que pernocten en el nucli en màxima ocupació, l'import màxim de la subvenció
és de 50 € per habitant, tot prenent en consideració l'esmentada població màxima, i fins a un màxim de
2.000.000 €.
5.3 No obstant això, en funció de les disponibilitats pressupostàries, les restriccions que derivin del compliment
dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, les circumstàncies de la petició i el nombre
de sol·licituds presentades, les subvencions es poden atorgar per un import total o parcial.
5.4 En el cas que l'ens sol·licitant hagi rebut alguna subvenció per al mateix objecte atorgada per alguna altra
administració o entitat pública o privada, el percentatge subvencionable s'ha de reduir de manera que en cap
cas l'import de les diferents subvencions concedides superi l'import total de la inversió a realitzar per l'ens.
5.5 En el cas que, per causes justificades de caràcter sobrevingut no imputables a l'ens sol·licitant o per un
resultat desfavorable en una captació d'aigües subterrànies, es consideri que no és possible assolir la finalitat
de l'actuació objecte de subvenció i que, per tant, no és necessari prosseguir-ne l'execució, l'import de la
subvenció ha de limitar-se a la part de l'actuació executada. La subvenció ha de ser revocada per la part de
l'actuació no executada i, quan s'escaigui, les quantitats percebudes corresponents han de ser retornades, de
conformitat amb el que preveu la base 9.2.

6. Atorgament de la subvenció
6.1 Els ens sol·licitants poden presentar l'acord de sol·licitud i la documentació a què fa referència la base 4 en
el termini que s'estableixi a la convocatòria a comptar des de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
6.2 Un cop examinades les sol·licituds i la documentació complementària, la Direcció de l'Àrea d'Abastament
d'Aigua de l'Agència Catalana de l'Aigua, que és l'òrgan instructor d'aquesta convocatòria, un cop vist l'informe
de la comissió de valoració integrada per membres del personal del Departament de Regulació de Serveis
d'Abastament de l'Àrea esmentada, formula una proposta de resolució provisional de concessió de les
subvencions que conté la llista d'ens sol·licitants proposats per ser beneficiaris de les subvencions i la llista de
reserva integrada per la resta d'ens que hagin assolit la puntuació mínima que preveu l'annex 1 d'aquestes
bases, degudament prioritzada en funció de la puntuació obtinguda, i l'ha de notificar als ens interessats
mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquesta
publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.
6.3 Un cop publicada la proposta de resolució provisional, els ens proposats per ser beneficiaris han de notificar
de forma telemàtica la seva acceptació en un termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de
la publicació de l'esmentada proposta de resolució provisional al tauler electrònic de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya. Un cop transcorregut aquest termini sense que a l'Agència Catalana de l'Aigua s'hagi
rebut l'esmentada acceptació degudament signada per l'òrgan competent de l'ens beneficiari, s'ha d'entendre
que aquest ha desistit de la sol·licitud. En aquest últim cas, en funció de la disponibilitat pressupostària que
resulti dels desistiments, l'Agència pot proposar per ser beneficiaris els ens següents de la llista de reserva en
funció de la puntuació, que han de manifestar la seva acceptació en un termini màxim de deu dies hàbils a
comptar des de l'endemà que els sigui notificat.
6.4 Després de la finalització del termini a què fa referència l'apartat anterior d'aquesta base, i prèviament a la
concessió de les subvencions, el director de l'Àrea d'Abastament d'Aigua ha de proposar al director de l'Agència
Catalana de l'Aigua la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds. La resolució d'inadmissió o desistiment es
notifica als ens interessats mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat
de Catalunya. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.
6.5 El director de l'Àrea d'Abastament d'Aigua, un cop vistos la proposta de resolució provisional, les
acceptacions degudament signades rebudes, les comprovacions realitzades, i l'informe de la comissió de
valoració, formula la proposta definitiva de concessió de les subvencions i l'eleva al director de l'Agència
Catalana de l'Aigua perquè dicti la resolució definitiva i la notifiqui als ens interessats mitjançant la seva
publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en un termini de sis mesos
comptador a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.
6.6 Transcorregut el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la
convocatòria sense que s'hagi notificat als interessats l'atorgament de les subvencions mitjançant la publicació
al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aquests poden entendre desestimada la
seva sol·licitud en els termes que preveu l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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6.7 Contra la inadmissió i la desestimació de la sol·licitud per part del director de l'Agència Catalana de l'Aigua,
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
6.8 Les subvencions atorgades han de ser objecte d'exposició al tauler electrònic de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya i a la pàgina web de l'Agència Catalana de l'Aigua, amb indicació del beneficiari,
l'import de l'actuació corresponent, l'import considerat elegible, el percentatge subvencionat, l'import total
atorgat, les finalitats de la subvenció, les anualitats i el crèdit pressupostari al qual s'hagin imputat. Aquesta
mateixa informació ha de ser objecte de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en relació a
les subvencions atorgades per un import superior a 3.000 euros, de conformitat amb el que preveu la base 15
de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores
aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juny, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels
procediments per a la concessió de subvencions en règim de competència competitiva, tramitats per
l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre.
6.9 En el supòsit d'interrupcions per circumstàncies accidentals del funcionament de la seu electrònica de la
Generalitat de Catalunya, és d'aplicació el que preveu la base 7.4 de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel
qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de
juny, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de
subvencions en règim de competència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector
públic, i se n'aprova el text íntegre.

7. Pagament
7.1 El pagament de la subvenció es realitza amb la prèvia justificació documental degudament intervinguda de
la inversió corresponent, i del compliment de la normativa de contractació aplicable. Es considera despesa
realitzada la justificada mitjançant certificacions d'obra i factures que tinguin el certificat de l'interventor,
encara que no hagin estat efectivament pagades a l'empresa contractada.
7.2 Per tal de justificar la realització de la inversió objecte de subvenció, s'admet que es vagin presentant les
certificacions i factures parcials d'obra degudament intervingudes durant l'execució de la corresponent
actuació. En aquest cas, l'Agència Catalana de l'Aigua pot realitzar el pagament proporcional mitjançant un
màxim de tres pagament parcials, considerant el tercer com l'últim i final. Per tal de poder realitzar els
pagaments corresponents a un determinat exercici, cal que el beneficiari presenti la documentació esmentada
abans del 30 de novembre de l'esmentat exercici. El percentatge de l'import de la subvenció objecte de
cadascun d'aquests pagaments parcials es concreta en funció de la disponibilitat pressupostària per a cada
exercici dins dels límits que estableix la convocatòria.
7.3 El pagament de la subvenció ha de realitzar-se sobre la base de la despesa real executada sense que es
pugui superar el percentatge sobre l'import considerat elegible ni l'import total atorgat.
7.4 En conseqüència, la modalitat de justificació de les subvencions atorgades per a la realització de les
actuacions de la base 1.1, de conformitat amb l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de
justificació de subvencions, és la modalitat de compte justificatiu amb aportació dels justificants de despesa.

8. Obligacions del beneficiari
8.1 El beneficiari resta obligat a:
a) Acreditar davant l'Agència Catalana de l'Aigua que compleix els requisits i les condicions establertes en
aquestes bases mitjançant l'aportació de la corresponent documentació justificativa.
b) Sotmetre als seus òrgans de control la comprovació de la destinació adequada dels fons rebuts en concepte
de subvenció.
c) Facilitar tota la informació que li sigui requerida pels òrgans de control de l'Administració.
d) Sotmetre's a les actuacions de comprovació de l'Agència Catalana de l'Aigua, a les de control de l'activitat
econòmica i financera corresponents a la Sindicatura de Comptes o a la d'altres òrgans competents d'acord
amb el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
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desembre, o amb d'altres normes.
e) Comunicar a l'Agència Catalana de l'Aigua l'obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, procedents de
qualsevol de les administracions públiques nacionals o comunitàries.
f) Incloure el logotip de l'Agència Catalana de l'Aigua disponible en l'apartat d'imatge corporativa del seu web, i
l'expressió “amb subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua” en tots els elements informatius, publicitaris i
actes de divulgació relacionats amb l'actuació subvencionada.
g) Complir les obligacions establertes als articles 90.bis i 92.bis del Text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en allò que sigui aplicable, així com la
resta d'obligacions contingudes a la vigent normativa en matèria de subvencions i en aquestes bases.
h) Adherir-se i donar compliment al codi ètic annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la
modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juny, pel qual
s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de
competència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el
text íntegre.
i) Respectar allò previst a la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
j) En el supòsit en què l'actuació objecte de subvenció consisteixi en l'execució de noves captacions o en la
rehabilitació de captacions existents, informar l'Agència Catalana de l'Aigua de la concurrència dels supòsits a
què fa referència la base 5.5 en el moment en què es detecti.
k) En el cas que les actuacions objecte de subvenció es realitzin a l'àmbit territorial d'espais naturals protegits,
complir els tràmits ambientals que determina la normativa vigent.
8.2 En la fase de justificació de la inversió, de conformitat amb l'article 4.3 de l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de
juny, sobre les formes de justificació de subvencions, el beneficiari resta obligat a:
a) Comunicar a l'Agència Catalana de l'Aigua l'adjudicació de les obres, l'import resultant d'aquesta, amb la
partida pressupostaria on es consigna l'actuació, i la memòria o projecte constructiu de les obres adjudicades,
així com informar de la data d'inici d'aquestes.
b) Justificar, mitjançant el certificat de l'interventor segons el model de l'annex 2 d'aquestes bases, el
compliment de la normativa contractual vigent de les obres objecte de la subvenció per garantir els principis de
lliure concurrència, publicitat i transparència dels procediments, així com d'igualtat de tracte.
c) Acreditar davant l'Agència Catalana de l'Aigua que compleix els requisits i les condicions que estableixen
aquestes bases mitjançant els justificants de despesa degudament intervinguts, segons el model de l'annex 2.
d) Posar a disposició de l'Agència Catalana de l'Aigua totes les certificacions, relacions valorades, informes de
la direcció dels treballs i l'acta de recepció de les obres, així com qualsevol altra documentació relativa a
l'execució de les actuacions, quan aquesta ho sol·liciti.
e) Disposar a totes les captacions del nucli beneficiat d'un comptador en alta en servei, o que s'hi instal·li amb
l'actuació.
f) Si l'actuació comporta l'execució, rehabilitació o recuperació d'una captació d'aigües subterrànies, cal
instal·lar, sempre que tècnicament sigui possible, un sistema de mesura del nivell piezomètric de la captació.
g) Presentar tota la documentació justificativa i acreditativa d'aquest punt de les bases abans del 30 de
novembre de 2020.
h) Dur a terme l'activitat subvencionada d'acord amb el projecte presentat. Els canvis no comunicats i que no
hagin estat acceptats de manera expressa poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.

9. Revocació
9.1 Són causes de revocació total de la subvenció:
a) L'obtenció de la subvenció sense complir les condicions necessàries.
b) L'incompliment de l'obligació del beneficiari de facilitar tota la informació que li sigui requerida pels òrgans
de control de comptes i l'obstrucció de les actuacions de control o la resistència a permetre-les de manera que
s'impedeixi comprovar l'acreditació d'haver realitzat l'objecte de la subvenció.
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c) La no-execució de l'actuació per a la qual s'ha sol·licitat la subvenció, amb l'excepció del que preveu la base
5.5 en relació amb l'execució parcial de l'actuació per causes justificades de caràcter sobrevingut no imputables
a l'ens sol·licitant o per un resultat desfavorable en una captació d'aigües subterrànies.
d) L'incompliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció, totalment o parcialment, per haver
destinat les quantitats percebudes a finalitats diferents.
e) En el supòsit previst a la lletra d) de la base 1.1., la manca d'acreditació formal de l'assumpció del servei
municipal de subministrament abans del 30 de juny de 2021.
f) La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables a què fa referència la base 4.3.e.).
g) L'incompliment de les obligacions establertes als articles 90.bis i 92.bis del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en allò que sigui aplicable,
així com la resta d'obligacions contingudes a la vigent normativa en matèria de subvencions i en aquestes
bases.
h) L'incompliment del que estableix la lletra g) de la base 8.2.
i) El supòsit de manca d'execució i justificació de la despesa a què fa referència la lletra a) de l'apartat següent.
9.2 Són causes de revocació parcial de la subvenció:
a) L'incompliment de l'obligació de justificació de la despesa executada en el període objecte de les bases
comprès entre l'1 de gener de 2018 i l'1 de novembre de 2020, amb un termini màxim de justificació d'aquesta
despesa del 30 de novembre de 2020. La part de la despesa executada fora d'aquest període no és objecte de
subvenció. A més a més, en cas que l'actuació no es finalitzi i es justifiqui totalment abans del 30 de juny de
l'any 2021, la revocació de la subvenció és total.
b) En el cas que l'ens sol·licitant hagi rebut alguna subvenció pel mateix objecte atorgada per alguna altra
administració o entitat pública o privada i, com a conseqüència d'aquest fet, hagi percebut un excés en relació
amb el cost real de l'actuació, es revoca la subvenció pel dit excés.
c) En el cas que l'import final de la inversió corresponent a l'actuació resulti inferior a l'import de la subvenció,
i com a conseqüència d'aquest fet, l'ens sol·licitant hagi percebut un excés en relació amb el cost real de
l'actuació, la subvenció es revoca per l'excés.
d) Els canvis en l'execució que no hagin estat comunicats i acceptats de manera expressa.
e) En el supòsit a què fa referència la base 5.5, la subvenció es revoca per la part de la despesa no executada.
9.3 La revocació de la subvenció dona lloc a l'obligació del beneficiari de retornar les quantitats percebudes
incrementades amb l'interès legal corresponent.
9.4 El procediment de revocació és el que estableix l'article 100 del Text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

10. Règim jurídic
En tot el que no preveuen aquestes bases o la convocatòria és d'aplicació el que preveuen el capítol IX del Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament, aprovat pel Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, i l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de les
subvencions.

Annex 1
Criteris de valoració

1. Criteris de puntuació dels diferents tipus d'actuacions en funció dels objectius a assolir:
1.1 Puntuació d'actuacions orientades a resoldre problemes associats a la qualitat de l'aigua (no acumulables
entre si).
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a) Actuacions que tinguin per objectiu la reducció de la concentració de paràmetres químics que superin en
l'aigua de consum humà els valors paramètrics de la part B de l'annex I del Reial decret 140/2003, de 7 de
febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà: 90 punts.
b) Actuacions que tinguin per objectiu la reducció dels paràmetres microbiològics que superin en l'aigua de
consum humà els valors paramètrics de la part A de l'annex I del Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel
qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà: 80 punts.
c) Actuacions que tinguin per objectiu els pretractaments necessaris (filtració, decantació o ETAP) quan es
capten aigües superficials, així com la protecció de les captacions superficials per preservar la qualitat de
l'aigua captada i la seva adequació ambiental: 75 punts.
d) Actuacions que tinguin per objectiu la reducció de la concentració de paràmetres químics indicadors que
superin en l'aigua de consum humà els valors paramètrics de la part C de l'annex I i de l'annex X del Reial
decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum
humà: 40 punts.
1.2 Puntuació d'actuacions orientades a resoldre problemes associats amb la manca d'infraestructures (no
acumulables entre si).
a) Actuacions que tinguin per objectiu resoldre una situació documentada de desabastament per manca de
recurs, acreditant el control majoritari dels consums en alta i en baixa, i un rendiment percentual superior al
60% de la xarxa de subministrament. No s'inclouen manques de recurs per problemes de qualitat que ja hagin
estat puntuades segons l'apartat anterior: 65 punts.
b) Actuacions en alta necessàries perquè l'Ajuntament pugui assumir el servei de subministrament d'aigua en
els nuclis urbans que actualment disposen d'una xarxa de subministrament no gestionada per l'Ajuntament: 55
punts.
c) Actuacions que tinguin per objectiu resoldre la manca de garantia de recurs: 50 punts.
d) Ampliació de la capacitat de regulació en nuclis que disposin d'un volum d'emmagatzematge insuficient, així
com l'adequació dels dipòsits per tal de complir el que estableix el Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel
qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua per a consum humà, o bé la solució de
problemes d'estanqueïtat o estructurals degudament acreditats que impedeixin el servei del dipòsit: 30 punts.
e) Millores i rehabilitació de canonades en alta entre les captacions principals del servei i els dipòsits de
distribució, quan es tracti de canonades de fibrociment o altres materials que estiguin en un molt mal estat
acreditat degudament: 25 punts.
f) Abastament a nuclis disseminats reconeguts en el Nomencat de l'IDESCAT: 20 punts.
1.3 Puntuació d'actuacions d'adequació d'embassaments en cursos fluvials que siguin de titularitat municipal i
que es destinin a la captació d'aigua per a la prestació del servei de subministrament d'aigua potable: 85
punts.
1.4 Puntuació d'actuacions orientades a la millora de les captacions subterrànies (no acumulables entre si).
a) Actuacions que tinguin per objectiu l'augment del rendiment de pous en servei mitjançant la rehabilitació i/o
el control dels nivells piezomètrics: 70 punts.
b) Actuacions que tinguin per objectiu la recuperació de captacions subterrànies fora de servei en municipis
connectats a una xarxa supramunicipal d'abastament dins de l'àmbit dels sistemes de gestió Ter-Llobregat i
Muga definits en el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya: 60 punts.

2 Altres elements de valoració acumulables als anteriors
a) L'ens sol·licitant pot acreditar, tenint en compte els cabals efectivament enregistrats, que compleix els
percentatges de rendiment de la xarxa de subministrament d'aigua que s'estableixen a continuació: 10 punts.
- Municipis amb menys de 2.000 habitants de població censada: rendiment superior al 70%.
- Municipis d'entre 2.000 i 10.000 habitants de població censada: rendiment superior al 75%.
- Municipis de més de 10.000 habitants de població censada: rendiment superior al 80%.
b) Disposar d'ordenances municipals dirigides a l'estalvi d'aigua: 2 punts.
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El sol·licitant ha de presentar tant l'ordenança com l'informe de seguiment del seu grau d'aplicació d'ençà de la
seva entrada en vigor.
c) Actuacions en comarques i municipis de muntanya, d'acord amb la relació del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
(http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/politica_de_muntanya/territoris_de_muntanya/): 8
punts.
d) Actuacions programades en un Pla director del servei d'abastament d'aigua actualitzat: 5 punts.
e) Actuacions que beneficiïn a més d'un municipi: 6 punts.

3 Regles d'aplicació
La puntuació mínima que ha d'assolir una actuació per tal de poder-la escollir com a beneficiària o incloure-la a
la llista de reserva és de 20 punts.
L'ens local pot sol·licitar una subvenció per a l'execució d'una actuació que s'adreci a assolir més d'un dels
objectius indicats a l'apartat 1. En aquests casos, la sol·licitud es puntua de la manera següent:
- No es pot acumular la puntuació corresponent als criteris previstos dins d'un mateix subapartat. En cas de
dubte o si l'actuació per a la qual se sol·licita la subvenció s'adreça a assolir simultàniament més d'un dels
objectius dins d'un mateix subapartat (dins del 1.1, dins del 1.2, dins del 1.3 o dins de l'1.4), la sol·licitud rep
la puntuació que resulti més favorable de la prevista per a cadascun dels objectius.
- Sí que es pot acumular la puntuació corresponent a criteris previstos en diferents subapartats.
Els criteris de valoració de l'apartat 2 són acumulables a la puntació prevista en l'apartat 1.
En el cas d'actuacions que beneficien més d'un municipi, la puntuació es determina de manera ponderada, en
funció de la puntuació obtinguda de l'aplicació dels criteris de valoració a cada municipi i de la seva població.

4 Criteris de desempat
En cas d'empat en la puntuació obtinguda entre diferents sol·licituds per a actuacions que s'adrecin als
objectius dels subapartats 1.1, 1.2 i 1.3, el criteri de desempat és la relació entre la inversió elegible respecte
als habitants beneficiats: es prioritzen les actuacions que beneficien més habitants per euro invertit.
En cas d'empat entre diferents sol·licituds per a actuacions que s'adrecin exclusivament als objectius del
subapartat 1.4, el criteri de desempat és la relació entre la inversió elegible i el cabal extraïble a recuperar: es
prioritzen les actuacions que recuperin més cabal per euro invertit.
Finalment, en cas d'empat entre una sol·licitud per a una actuació adreçada als objectius dels subapartats 1.1,
1.2 i 1.3, i una sol·licitud per a una actuació adreçada als objectius del subapartat 1.4, s'ha de prioritzar la
primera.

Annex 2
Model de certificat d'intervenció per a justificació de la inversió

El senyor/La senyora (nom i cognoms), com a interventor/a de (nom de l'administració actuant),

Certifico:

Que el procés de contractació i licitació de les obres corresponents a l'actuació (títol de l'actuació) han seguit
les prescripcions de la normativa contractual vigent.
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Que en relació amb l'actuació (títol de l'actuació), pel present s'acrediten despeses corresponents a la
certificació núm. (núm. de certificació), amb un import de (import de la certificació –amb dos decimals i
especificació de l'IVA–), i que hi ha consignació pressupostària per respondre a la despesa a la partida número
(núm. de partida municipal).

I perquè així consti, lliuro el present certificat amb el vistiplau del/de la senyor/a alcalde/essa/president/a a
(data).

Interventor/a
(signatura i segell)

(17.299.064)
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