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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
RESOLUCIÓ TES/1149/2017, de 23 de maig, 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.
Atès que el Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, reunit en data de 10 de maig 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 seva Direcció de les facultats per a
l'aprovació de la corresponent convocatòria 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 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, 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, 23 de maig de 2017

Jordi Agustí Vergés
Director
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Annex
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.

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 93.1.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 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;
El Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, reunit en data 10 de maig de 2017,

Acorda:

—1 Aprovar les bases d'una línia de subvencions destinada 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, que consten per annex.

—2 Destinar a la convocatòria d'aquesta línia de subvencions un import màxim de 300.000 euros, que es
finançaran amb càrrec a la partida següent dels pressupostos de l'Agència Catalana de l'Aigua: capítol 4,
Transferències corrents, article 46, A ens locals i corporacions locals.

—3 Delegar en la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua la facultat per aprovar i publicar la convocatòria de
subvencions, i també la facultat de resoldre l'atorgament de les subvencions, de conformitat amb el que
estableixen l'article 93.1.c) del 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.

—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, 10 de maig de 2017

Josep Rull i Andreu
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President del Consell d'Administració

Pablo Herráez Vilas
Secretari

Annex
Bases reguladores

1. Objecte de subvenció
1.1 Poden ser objecte de subvenció les despeses extraordinàries realitzades per les entitats locals per a la
prestació del servei d'abastament d'aigua apta per al consum humà, mitjançant el seu transport amb vehicles
cisterna, o mitjançant l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents, a fi de resoldre un problema de
manca de potabilitat o d'escassetat de recurs.
1.2 Les despeses esmentades s'han de referir exclusivament a les generades pel transport de l'aigua amb
vehicles cisterna o similars, o per a l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents. Als efectes
d'aquesta convocatòria s'entenen per obres o actuacions d'urgència equivalents aquelles que tècnicament i
econòmicament resulten més eficients que l'abastament amb vehicles cisterna per solucionar els problemes
d'escassetat d'aigua o de contaminació.
S'inclouen dintre d'aquesta categoria la recuperació de pous amb concessió, l'execució o la implantació de
sistemes de tractament, així com la instal·lació d'equips de bombament i de conduccions per a la connexió a
xarxes d'abastament properes. Els imports subvencionables no inclouen l'IVA.
1.3 Les despeses objecte de subvenció han d'haver estat realitzades dins del període comprès entre l'1 de
gener de 2017 i el 30 de juny de 2017. Es considera despesa realitzada la justificada i efectivament pagada. No
es consideren pagades aquelles despeses que hagin estat objecte de compensació per part de l'ens sol·licitant.
1.4 No són objecte de subvenció les despeses originades per la compra, el manteniment o la reparació de
cisternes o vehicles de transport. Tampoc són objecte de subvenció les despeses derivades de la redacció del
projecte, la direcció i el seguiment d'obra o altres partides no corresponents a l'execució de l'obra, les despeses
derivades de l'adquisició o l'arrendament de terrenys, les reparacions d'equips, les actuacions a la xarxa de
subministrament en baixa, ni l'execució de pous sense l'autorització prèvia de l'Agència Catalana de l'Aigua.
1.5 Tampoc són objecte de subvenció les despeses per a la prestació del servei d'abastament d'aigua apta per
al consum humà, mitjançant el seu transport amb vehicles cisterna que ja hagin estat objecte de subvenció per
part de l'Agència Catalana de l'Aigua en el marc de la convocatòria feta pública per Resolució TES/839/2016, de
21 de març.

2. Beneficiaris
Poden optar a les subvencions les entitats locals de Catalunya que hagin realitzat despeses per a la prestació
del servei d'abastament d'aigua apta per al consum humà mitjançant el seu transport amb vehicles cisterna o
mitjançant l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents, en els termes, les condicions i els requisits
que estableixen aquestes bases.

3. Requisits de les sol·licituds i documentació necessària
3.1 L'ens local interessat en la subvenció ha d'adreçar a l'Agència Catalana de l'Aigua mitjançant la plataforma
digital EACAT un acord de sol·licitud de l'òrgan competent, signat electrònicament, en el qual s'expressin les
circumstàncies que motiven la petició, d'acord amb el model de l'annex 1 d'aquestes bases.
3.2 Els sol·licitants han d'aportar mitjançant la plataforma digital EACAT i amb signatura electrònica, la
documentació següent:
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a) Un escrit en el qual s'exposin les circumstàncies que motiven la petició, i si aquestes estan relacionades amb
l'escassetat del recurs i/o la qualitat. Cal aportar les dades que corroborin les esmentades circumstàncies com,
per exemple, l'assoliment de nivells o cabals mínims històrics en els aprofitaments existents o butlletins
analítics i escrits de l'Agència de Salut Pública de Catalunya.
b) El compte justificatiu simplificat, elaborat de conformitat amb el que preveu l'article 9 de l'Ordre
ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions que inclou els documents a què fa
referència el model de sol·licitud de l'annex 1, i els justificants originals o bé la seva còpia autenticada pel
secretari, prèviament aprovats per l'òrgan competent, de la despesa efectuada a nom de l'entitat local. Els
justificants han de correspondre a les despeses realitzades dins de l'àmbit temporal establert a la base 1.3, i
han de contenir tots els requisits que estableix la normativa vigent. A fi de justificar el pagament de les
despeses realitzades cal presentar els corresponents justificants bancaris.
c) La declaració responsable que 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-hi l'import rebut, sense fer constar la part
corresponent a l'IVA.
d) En el supòsit que la sol·licitud es refereixi al transport d'aigua amb vehicles cisterna, un certificat, emès per
l'òrgan competent, que acrediti el període durant el qual ha estat necessari el subministrament d'aigua amb
cisternes, fent menció expressa del nombre de metres cúbics subministrats.
e) En el supòsit que la sol·licitud es refereixi al transport d'aigua amb vehicles cisterna, un certificat, emès per
l'òrgan competent, on s'especifiqui la població de fet dels nuclis afectats, incloent-hi la població estacional
present en el període durant el qual ha estat necessari el subministrament amb cisternes.
f) En el supòsit que la sol·licitud es refereixi a l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència, una memòria
descriptiva on es defineixi suficientment l'actuació, que ha de contenir els antecedents i l'objecte de l'actuació,
explicant la problemàtica a resoldre i la solució plantejada, un resum de les característiques principals de les
obres, plànol de situació de l'àmbit de l'obra, i plànol en planta sobre topogràfic a escala 1:5.000 de l'actuació
on figurin el traçat de les canonades i els diferents punts singulars.
g) En el supòsit que la sol·licitud es refereixi a l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència, certificat, emès per
l'òrgan competent, on s'especifiqui la població de fet dels nuclis afectats, incloent-hi la població estacional
beneficiada per aquestes obres.
h) La declaració responsable d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i davant la
Seguretat Social, així com de no incórrer en cap de les prohibicions que estableix l'article 13 de la de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
i) La declaració responsable de complir la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
j) Quan s'escaigui, la documentació que acredita el compliment dels requisits per a la puntuació de la sol·licitud
a què fa referència l'annex 2 de les bases. En relació amb aquesta documentació, no cal aportar aquells
documents que l'ens sol·licitant hagi presentat anteriorment a qualsevol òrgan de l'Administració de la
Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i no hagin
experimentat cap modificació. En aquest supòsit, cal indicar clarament la data i l'òrgan o dependència en què
van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva
actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir a l'ens sol·licitant que els aporti en un termini de
deu dies hàbils.
3.3 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 i amb la Generalitat de Catalunya i de les obligacions amb la Seguretat Social,
establertes a la vigent normativa.
3.4 La no-presentació d'algun dels documents a què fa referència la base 3.2, o la falsedat o inexactitud de les
declaracions responsables a què fan referència les bases 3.2.c), 3.2.h) i 3.2.i), constitueixen un motiu suficient
per desestimar la sol·licitud.

4. Import i criteris de distribució
4.1 L'import a subvencionar es correspon amb el 50% del valor elegible de la despesa realitzada, amb un límit
màxim de 60.000 euros per sol·licitud.
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4.2 El valor elegible a considerar és el justificat per les despeses generades, amb els límits expressats als
apartats 4.3 i 4.4.
4.3 En el cas que la sol·licitud es refereixi al transport d'aigua mitjançant vehicles cisterna, el valor màxim
elegible pel volum transportat és de 200 litres per habitant i dia, incloent-hi la població estacional present en el
període durant el qual ha estat necessari el subministrament amb cisternes. El valor màxim elegible pel cost
unitari és de 15 euros per cada metre cúbic transportat. Aquest límit no és d'aplicació en el cas de distribució
directa des del vehicle cisterna a les persones abonades.
4.4 En cap cas el cost dels béns o serveis subvencionats pot superar el valor de mercat. L'Agència Catalana de
l'Aigua pot adaptar l'import de la subvenció corregint a la baixa els imports sol·licitats.
4.5 La participació de l'Agència Catalana de l'Aigua en el sosteniment de les despeses esmentades queda
limitada a la partida indicada de 300.000 €.
4.6 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.
4.7 En l'atorgament de les subvencions se segueixen els criteris de valoració establerts a l'annex 2 d'aquestes
bases.

5. Atorgament de la subvenció
5.1 Els ens locals sol·licitants poden presentar l'acord de sol·licitud i la documentació a què fa referència la
base 3 abans del 31 de juliol de 2017.
5.2 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, a la vista de
l'informe de la comissió de valoració integrada per membres del personal de l'Àrea d'Abastament d'Aigua,
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 prevista a l'annex 2 d'aquestes bases, degudament prioritzada en funció
de la puntuació obtinguda, i l'ha de notificar als ens interessats mitjançant la publicació al Tauler electrònic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els
mateixos efectes.
5.3 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 de l'endemà de la
publicació de l'esmentada proposta de resolució provisional al Tauler electrònic de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya. Transcorregut aquest termini sense que a l'Agència s'hagi rebut l'acceptació
esmentada, degudament signada per l'òrgan competent de l'ajuntament 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.
5.4 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 publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. La publicació ha de
fer constar el que estableix l'apartat 6 d'aquesta base.
5.5 El director de l'Àrea d'Abastament d'Aigua, a la vista de la proposta de resolució provisional, de les
acceptacions degudament signades rebudes, de les comprovacions realitzades, i de 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 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. La publicació ha de fer constar el que
estableix l'apartat 6 d'aquesta base.
5.6 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
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l'Aigua, en un termini d'un mes a comptar 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 la jurisdicció contenciosa administrativa.
5.7 Transcorregut el termini de sis mesos a comptar 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.
5.8 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, del percentatge subvencionat, les finalitats de la subvenció 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 amb 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. Pagament
El pagament de la subvenció s'ha de realitzar en un termini de 30 dies a partir de la data de publicació de la
resolució definitiva d'atorgament al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

7. Obligacions del beneficiari
El beneficiari resta obligat a:
a) Acreditar davant l'Agència Catalana de l'Aigua que compleix els requisits i les condicions establertes en
aquesta Resolució mitjançant l'aportació dels justificants de la despesa.
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
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) 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 que contenen la vigent normativa en matèria de subvencions i aquestes bases.
g) 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.
h) Respectar el que preveu la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
i) 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.
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8. Revocació de la subvenció
8.1 Són causes de revocació de la subvenció:
a) L'obtenció de la subvenció sense complir les condicions necessàries.
b) L'incompliment de l'obligació de justificació de la despesa.
c) L'incompliment de les condicions imposades al beneficiari amb motiu de la concessió de la subvenció,
incloent-hi 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.
d) En el cas que l'ens sol·licitant hagi rebut alguna subvenció pel mateix objecte atorgada per una 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 revocarà la subvenció pel dit excés.
e) La inexactitud o la falsedat de les declaracions responsables a què fa referència la base 3.2.
f) L'incompliment de l'establert a la lletra f) de la base 7 de la convocatòria.
8.2 La revocació de la subvenció dóna lloc a l'obligació del beneficiari de retornar les quantitats percebudes
incrementades amb l'interès legal corresponent.
8.3 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.

9. 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
subvencions.

Annex 1
Formulari de sol·licitud

(Vegeu la imatge al final del document)
model sol·licitud.pdf

Annex 2
Criteris de valoració de les sol·licituds

a) L'ens sol·licitant no disposa de recursos alternatius per no estar connectat a una xarxa d'abastament d'aigua
regional: 10 punts.
b) L'aigua de què disposa l'ens sol·licitant presenta problemes de qualitat:
b.1 Si se superen els llindars de qualitat establerts a la taula B de l'annex I del Reial decret 140/2003, de 7 de
febrer, pel qual s'estableixen criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua per al consum humà: 45 punts.
b.2 En la resta de casos: 10 punts.
c) L'ens sol·licitant té problemes d'escassetat d'aigua: 20 punts.
d) L'ens sol·licitant disposa d'un pla director del servei d'abastament: 10 punts.
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e) 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 de dret: rendiment superior al 70%.
Municipis d'entre 2.000 i 10.000 habitants de població de dret: rendiment superior al 75%.
Municipis de més de 10.000 habitants de població de dret: rendiment superior al 80%.
f) L'ens sol·licitant acredita que ha demanat almenys tres ofertes per al transport de l'aigua mitjançant vehicles
cisterna o per a l'execució de l'obra o l'actuació d'urgència: 10 punts.
g) L'ens sol·licitant ha aprovat una/unes ordenança/es adreçada/ades a l'estalvi d'aigua: 5 punts.
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 30 punts.

(17.144.067)
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H0319 - SOL·LICITUD PER A LA CONVOCATÒRIA 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 ACTUACIONS D’URGÈNCIA EQUIVALENTS DESTINADES A RESOLDRE DE MANERA
IMMEDIATA PROBLEMES DE POTABILITAT O MANCANÇA D’AIGUA
Codi de la convocatòria TES/------/2017

1. Dades de l’ens sol·licitant
Ens sol·licitant:
Adreça postal:
Codi postal:
Persona de contacte:
Telèfon principal:
Correu electrònic:

NIF/CIF:
Municipi:
Telèfon secundari:

Fax:

2. Documentació complementària que cal aportar
Un escrit en el qual s’exposin les circumstàncies que motiven la petició, i si aquestes estan relacionades amb
l’escassetat del recurs i/o la qualitat. Cal aportar les dades que corroborin aquestes circumstàncies com, per
exemple, l’assoliment de nivells o cabals mínims històrics en els aprofitaments existents o butlletins analítics i
escrits de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
El compte justificatiu simplificat, elaborat de conformitat amb l’article 9 de l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny,
sobre les formes de justificació de subvencions que ha d’incloure, a més de l’escrit a què fa referència l’apartat
anterior:
- Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del creditor, número de factura o
document amb valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, la data d’emissió i la data de pagament.
- Si s’escau, una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’actuació amb indicació
del seu import i la seva procedència.
Els justificants originals o bé la seva còpia autenticada pel/per la secretari/ària, prèviament aprovats per l’òrgan
competent, de la despesa efectuada a nom de l’entitat local. Els justificants han de correspondre a les despeses
realitzades i pagades dins de l’àmbit temporal fixat a la base 1.3, i han de contenir tots els requisits que estableix la
normativa vigent.
En el supòsit que la sol·licitud es refereixi al transport d’aigua amb vehicles cisterna, un certificat, emès per
l’òrgan competent, que acrediti el període durant el qual ha estat necessari el subministrament d’aigua amb
cisternes, fent menció expressa del nombre de metres cúbics subministrats.
En el supòsit que la sol·licitud es refereixi al transport d’aigua amb vehicles cisterna, un certificat, emès per
l’òrgan competent, on s’especifiqui la població de fet dels nuclis afectats, incloent-hi la població estacional present
en el període durant el qual ha estat necessari el subministrament amb cisternes.
En el supòsit que la sol·licitud es refereixi a l’execució d’obres o actuacions d’urgència, una memòria descriptiva
on es defineixi suficientment l’actuació, que ha de contenir els antecedents i l’objecte de l’actuació, que expliciti la
problemàtica que cal resoldre i la solució plantejada, un resum de les característiques principals de les obres,
plànol de la situació de l’àmbit de l’obra, i plànol en planta sobre topogràfic a escala 1:5.000 de l’actuació on figurin
el traçat de les canonades i els diferents punts singulars.
En el supòsit que la sol·licitud es refereixi a l’execució d’obres o actuacions d’urgència, un certificat, emès per
l’òrgan competent, on s’especifiqui la població de fet beneficiada per aquestes obres.

Quan s’escaigui, la documentació que acredita el compliment dels requisits per a la puntuació de la sol·licitud a
què fa referència l’annex 2 de les bases:
L’ens sol·licitant no disposa de recursos alternatius per no estar connectat a una xarxa d’abastament
d’aigua regional.
L’aigua de què disposa l’ens sol·licitant presenta problemes de qualitat.
L’ens sol·licitant té problemes d’escassetat d’aigua.
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L’ens sol·licitant disposa d’un pla director del servei d’abastament.
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.
L’ens sol·licitant acredita que ha demanat almenys tres ofertes per al transport de l’aigua mitjançant
vehicles cisterna.
L’ens sol·licitant ha aprovat una/unes ordenança/ces adreçada/es a l’estalvi d’aigua.
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 30 punts.

3. Resum de la sol·licitud:

Marqueu la casella corresponent per indicar el tipus d’actuació per a la qual presenteu la sol·licitud i empleneu les dades resum.

VEHICLES CISTERNA
Dades resum de la sol·licitud
Nuclis afectats

Població
de dret

Població
de fet

Període de subministrament mitjançant vehicles cisterna
3
Data d’inici
Data de
Total
Volum (m )
Import (sense
finalització
dies
IVA)

Població
de fet

Manca de
recurs o de
qualitat

Total:

OBRA O ACTUACIÓ D’URGÈNCIA
Dades resum de la sol·licitud
Nuclis afectats

Població
de dret

Data d’inici
de l’obra

Data en
servei

Cabal
obtingut
3
(m /dia)

Import
(sense IVA)

Total:

4. Dades de la subvenció sol·licitada

Resum de les circumstàncies que motiven aquesta sol·licitud:
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5. Declaració de l’existència d’altres subvencions o ajuts públics i/o privats sol·licitats per a les actuacions
Sí
No
En cas d’haver sol·licitat altres ajuts o subvencions, cal indicar la quantia sol·licitada, el percentatge que suposa del
cost total del projecte, si es troben en fase de sol·licitud o concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada
s’han sol·licitat:

Entitat

1.
2.
3.

Fase

Percentatge %

Quantia

6. Declaració
Nom i cognoms del/de la declarant sotasignat/ada (alcalde/essa):
NIF:
En representació de l’Ajuntament
DECLARO QUE:
1.
2.
3.
4.
5.

L’ens local sol·licitant està al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb la Generalitat de
Catalunya i amb l’Administració de l’Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.
L’ens local sol·licitant no es troba en cap de les circumstàncies d’incompatibilitat previstes a l’article 13,
apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
L’ens local sol·licitant compleix el que preveu la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i
homes.
Les dades que contenen la sol·licitud i la documentació que s’hi adjunta són certes.
L’ens local accepta i se sotmet a les bases de la convocatòria, i autoritza l’Agència Catalana de l’Aigua per tal
que pugui obtenir directament els certificats d’acreditació del compliment de les obligacions tributàries amb
l’Estat i amb la Generalitat per via telemàtica i, si escau, de les obligacions amb la Seguretat Social, d’acord
amb l’article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Signatura i segell

Lloc:

i data

DIRECTOR DE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades que conté la present sol·licitud
seran recollides en un fitxer de titularitat de l’Agència Catalana de l’Aigua, amb domicili al c. Provença, 204-208, 08036 Barcelona. El seu tractament
té únicament la finalitat de procedir a la gestió de subvencions, ajudes i resolucions associades.
Vostè presta el consentiment per al tractament de les seves dades en els termes aquí exposats. L’exercici dels drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició es podrà dur a terme en els termes legals establerts, mitjançant comunicació a l’Agència Catalana de l’Aigua.
La presentació i signatura de la sol·licitud comporten la plena acceptació i submissió a les bases, així com l’autorització a l’Agència Catalana de
l’Aigua per tal que pugui obtenir directament els certificats d’acreditació del compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat
per via telemàtica i, si s’escau, de les obligacions amb la Seguretat Social, d’acord amb l’article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures
fiscals i financeres.
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