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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
RESOLUCIÓ TES/1548/2018, de 4 de juliol, 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 realitzades pels ens locals per a la redacció dels estudis tècnics de detall per
reduir els impactes al medi dels sobreeiximents dels sistemes públics de sanejament, 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 27 de juny de 2018, ha
acordat aprovar les bases d'una línia de subvencions destinades a cofinançar les despeses realitzades pels ens
locals per a la redacció dels estudis tècnics de detall per reduir els impactes al medi dels sobreeiximents dels
sistemes públics de sanejament, 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 destinades a cofinançar les despeses realitzades pels ens locals per a la redacció
dels estudis tècnics de detall per reduir els impactes al medi dels sobreeiximents dels sistemes públics de
sanejament, 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, 4 de juliol de 2018

Jordi Agustí i Vergés
Director

Annex
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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 realitzades pels ens locals per a la redacció dels estudis
tècnics de detall per reduir els impactes al medi dels sobreeiximents dels sistemes públics de sanejament i es
deleguen en la Direcció les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre
l'atorgament de les subvencions.

L'adopció de mesures per al control dels sobreeiximents dels sistemes públics de sanejament a fi de reduir la
contaminació contribueix a l'assoliment dels objectius ambientals a les masses d'aigua que poden resultar
afectades. Entre aquestes mesures cal destacar els estudis de detall del comportament de les xarxes de
sanejament i, concretament, dels sobreeixidors, com a eina imprescindible per definir les bones pràctiques i les
actuacions a executar en cada un dels sobreeixidors de les xarxes de sanejament a fi de reduir l'entrada de
contaminants al medi i, per tant, contribuir a l'assoliment dels objectius ambientals.
En aquest sentit, el Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al
període 2016 – 2021, aprovat per l'Acord GOV/1/2017, de 3 de gener, en consonància amb la normativa
existent, preveu com a mesura encaminada a la reducció de l'impacte de les descàrregues dels sistemes
unitaris, la redacció dels estudis tècnics de detall, i l'article 79.b.3 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, estableix la participació de
l'Agència Catalana de l'Aigua en el finançament de fins a un 50% de les despeses de redacció dels estudis
tècnics de detall que han de definir les bones pràctiques i les actuacions bàsiques en cada un dels
sobreeixidors dels sistemes de sanejament.
Atès que l'article 4.1.h) 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 establir auxilis econòmics a favor
de les corporacions locals, les entitats i els particulars per a la realització dels objectius de la planificació
hidrològica.
Per aquests motius, s'ha considerat necessari aprovar una línia de subvencions adreçada a concretar la
contribució econòmica de l'Agència Catalana de l'Aigua en el finançament de la redacció dels estudis tècnics de
detall que han de definir les bones pràctiques i les actuacions bàsiques en cada un dels sobreeixidors dels
sistemes de sanejament, i destinar-hi un import de 400.000 euros.
L'article 90 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002,
de 24 de desembre, sotmet la concessió de subvencions als principis de publicitat, concurrència i objectivitat.
Atès que, d'acord amb l'article 92.3, en relació amb l'article 93.1.c) de l'esmentat Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, i amb l'article 8.1.a) dels Estatus 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 27 de juny de 2018,

Acorda:

—1 Aprovar les bases d'una línia de subvencions destinades a cofinançar les despeses realitzades pels ens
locals per a la redacció dels estudis tècnics de detall per reduir els impactes al medi dels sobreeiximents dels
sistemes públics de sanejament, que s'adjunten per annex.

—2 Destinar una dotació màxima de fins a 400.000 euros a la convocatòria o convocatòries de subvencions
destinades a cofinançar les despeses realitzades pels ens locals per a la redacció dels estudis tècnics de detall
per reduir els impactes al medi dels sobreeiximents dels sistemes públics de sanejament.

—3 Delegar en la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua la facultat per aprovar i publicar la convocatòria de
subvencions destinades a cofinançar les despeses realitzades pels ens locals per a la redacció dels estudis
tècnics de detall per reduir els impactes al medi dels sobreeiximents dels sistemes públics de sanejament; i 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, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, i l'article 8 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
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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, 27 de juny de 2018

Damià Calvet i Valera
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 realitzades pels ens locals o les agrupacions d'ens locals per a
la redacció dels estudis tècnics de detall per reduir els impactes al medi dels sobreeiximents dels sistemes
públics de sanejament que tinguin el contingut mínim establert a l'annex d'aquestes bases.
1.2 Les despeses objecte de subvenció han d'haver estat realitzades dins del període que estableixen les
convocatòries. 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.
1.3 Les despeses esmentades s'han de referir exclusivament a les derivades dels costos de redacció dels
estudis tècnics de detall per reduir els impactes al medi dels sobreeiximents dels sistemes públics de
sanejament. No són objecte de subvenció les despeses que derivin d'altres actuacions, de manera que, si
l'import sol·licitat inclou costos derivats d'actuacions diferents de les previstes en aquesta base, l'Agència
Catalana de l'Aigua ha de discriminar la part de la despesa corresponent.
1.4 No són objecte de subvenció les inversions que es proposin en els estudis de detall.
1.5 Tots els sobreeixidors del sistema inclosos a l'estudi de detall per al qual se sol·licita la subvenció han
d'haver estat donats d'alta prèviament a l'inventari de sobreeixidors a què fa referència la disposició addicional
segona del Reglament del domini públic hidràulic i, quan s'escaigui, disposar dels elements de quantificació que
fixa aquesta norma.
1.6 La redacció de l'estudi objecte de subvenció pot haver estat objecte de contractació total o parcial amb
terceres persones, tot respectant el que preveuen els apartats 3, 4, 6 i 7 de l'article 29 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.

2. Beneficiaris
Poden optar a la subvenció els ens locals de Catalunya titulars de la xarxa de sanejament en baixa o els ens
locals o les agrupacions d'ens locals que gestionin sistemes públics de sanejament en alta que hagin realitzat
despeses per a l'elaboració d'estudis tècnics de detall per reduir els impactes al medi dels sobreeiximents dels
sistemes públics de sanejament.
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3. Requisits de les sol·licituds i documentació necessària
3.1 Els ens interessats han 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 contingut a la corresponent convocatòria.
3.2 Els sol·licitants han d'aportar, mitjançant la plataforma digital EACAT i amb signatura electrònica, la
documentació següent:
a) L'estudi tècnic de detall en format digital.
b) Un informe 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 contingut a les convocatòries, 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'ens
local. Els justificants han de correspondre a les despeses realitzades dins de l'àmbit temporal establert a les
convocatòries corresponents, 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) Certificat de l'interventor que acrediti el compliment de la normativa contractual vigent dels treballs objecte
de la subvenció per garantir els principis de lliure concurrència, publicitat i transparència dels procediments,
així com d'igualtat de tracte, i, quan s'escaigui, els pressupostos a què fa referència l'article 31.3 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
d) 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 què s'hagi percebut un
ajut pel concepte per al qual es presenta la sol·licitud, cal indicar l'import rebut sense fer constar la part
corresponent a l'IVA.
e) La 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 que
estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
f) La declaració responsable de complir la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
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 del compliment de les
obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya i de les obligacions amb la Seguretat
Social, establertes a la normativa vigent.
3.4 La no presentació d'algun dels documents a què fan referència les bases 3.1 i 3.2, o la falsedat o
inexactitud de les declaracions responsables incloses al model de sol·licitud, constitueix un motiu suficient per
desestimar la sol·licitud.

4. Import i criteris de distribució
4.1 L'import de la subvenció es correspon amb el següent percentatge del valor elegible de la despesa
realitzada, amb un límit màxim de 50.000 € per sol·licitud:
a) Si la població a què dona servei el sistema públic de sanejament el sobreeixidor objecte de l'estudi és de
més de 50.000 habitants equivalents: 40% del valor elegible.
b) Si la població a què dona servei el sistema públic de sanejament el sobreeixidor objecte de l'estudi és
d'entre 20.001 i 50.000 habitants equivalents: 50% del valor elegible.
c) Si la població a què dona servei el sistema públic de sanejament el sobreeixidor objecte de l'estudi és igual
o inferior a 20.000 habitants equivalents: 60% del valor elegible.
4.2. El valor elegible a considerar és el justificat per les despeses generades per la redacció de l'estudi de
detall.
4.3 No obstant, 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 l'import total previst o només parcialment.
4.4 El criteri de priorització de les sol·licituds presentades és la relació entre la despesa total associada a la
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redacció dels estudis de detall sol·licitats respecte als habitants servits, de manera que es prioritzin les
sol·licituds que beneficien més habitants per euro invertit, fins a l'esgotament de la quantitat que es destina a
cada convocatòria.

5. Atorgament de la subvenció
5.1. Els sol·licitants poden presentar l'acord de sol·licitud i la documentació a què fa referència la base 3 en el
termini que estableixi la convocatòria corresponent.
5.2 Si l'Agència Catalana de l'Aigua considera que alguna sol·licitud de subvenció no compleix amb els requisits
que assenyala la base 3, ha de requerir l'interessat per tal que esmeni les mancances en un termini de deu
dies amb indicació que, en cas contrari, la sol·licitud es té per desistida.
5.3 Un cop examinades les sol·licituds i la documentació complementària, la Direcció de l'Àrea de Gestió del
Medi de l'Agència Catalana de l'Aigua, que és l'òrgan instructor, a proposta de la comissió de valoració
integrada per membres del Departament d'Abocaments i Recuperació d'Aqüífers 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 degudament
prioritzada en funció del criteri establert a la base 4.4, i l'ha de notificar als ens interessats mitjançant la seva
publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en un termini màxim de dos
mesos comptadors a partir de l'endemà de la finalització del termini fixat per a la presentació de sol·licituds.
Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.
5.4. 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. 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 del criteri de priorització a què fa referència la base 4.4, els quals han de manifestar la seva acceptació
en un termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà que els sigui notificat 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.
5.5. 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 de Gestió del Medi 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. La publicació ha
de fer constar l'establert a l'apartat 7 d'aquesta base.
5.6. El director de l'Àrea de Gestió del Medi, a la vista de la proposta de resolució provisional, de les
acceptacions rebudes degudament signades i de les comprovacions realitzades, i a proposta 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. Aquesta publicació substitueix
la notificació individual i té els mateixos efectes. La publicació ha de fer constar l'establert a l'apartat 7
d'aquesta base.
5.7 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.
5.8 Transcorregut el termini de sis mesos 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.
5.9 Les subvencions atorgades han de ser objecte d'exposició al tauler electrònic de l'Administració de la
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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
amb les subvencions atorgades per un import superior a 3.000 euros, de conformitat amb el previst a 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.
5.10. 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.

6. Pagament
6.1. 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.
6.2. El pagament de la subvenció es realitza amb la prèvia justificació documental degudament intervinguda de
la despesa corresponent, de conformitat amb el que preveu la base 3.
6.3. La modalitat de justificació de la subvenció d'aquesta línia de subvencions, 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 simplificat.

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
aquestes bases mitjançant l'aportació de la corresponent documentació justificativa, inclosos els corresponents
justificants de 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 o qualssevol altres fonts de cofinançament.
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 contingudes a la vigent normativa en matèria de subvencions i en 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.

8. Revocació de la subvenció
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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'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.
d) En cas que el 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 revocarà la subvenció per l'excés esmentat.
e) La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables a què fa referència la base 3.3. quan es conegui
amb posterioritat a la concessió de la subvenció.
f) 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 de la resta d'obligacions contingudes a la vigent normativa en matèria de subvencions i en aquestes
bases.
8.2 La revocació de la subvenció dona 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 per 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
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, 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
Contingut mínim dels estudis tècnics de detall per reduir els impactes al medi dels sobreeiximents dels
sistemes públics de sanejament

Els estudis tècnics de detall per reduir els impactes al medi dels sobreeiximents dels sistemes públics de
sanejament han de contenir, com a mínim, els següents apartats i aplicar les prescripcions tècniques que
s'indiquen:
a) Memòria.
b) Inventari i diagnosi del sistema de sanejament pel transport i tractament de les aigües residuals en temps
sec.
c) Mesures de gestió.
c.1 Implementació d'un programa de neteja del clavegueram.
c.2 Implementació d'un programa de manteniment de bombaments.
d) Anàlisi de l'impacte transitori a medi de les descàrregues del sistema de sanejament en temps de pluja,
d'acord amb els següents objectius i metodologies:
d.1 Considerar l'estat ecològic actual en temps sec de les masses d'aigua afectades, així com els objectius que
es prevegin dins del cicle del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya vigent en cada moment (o
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el que correspongui en cas de conques compartides), a fi d'establir una adequada priorització.
d.2 Garantir el manteniment de l'estat ecològic de la massa d'aigua en temps de pluja, basant-se en els
estàndards intermitents de qualitat ambiental (EIQA) següents:
- Si existeix objectiu de vida piscícola: els estàndards intermitents de qualitat definits a l'Urban Pollution
Management (UPM).
- Masses d'aigua superficials efímeres: orientativament i a efectes ambientals, reducció del nombre
d'abocaments en dues terceres parts o un mínim del 60% de la càrrega abocada, sense perjudici dels objectius
de l'estat ecològic de les masses aigües avall.
- Masses d'aigua costaneres: orientativament i a efectes ambientals, limitació del temps durant el qual les
platges no siguin aptes pel bany a l'1,5% de la durada de la temporada de bany.
d.3 Emprar eines de modelització que diagnostiquin el sistema de sanejament i el medi receptor com un
conjunt.
d.4 Seguir les indicacions que pugui emetre l'Administració de conformitat amb l'article 259 ter. 3 del
Reglament del domini públic hidràulic.
e) Estudi d'alternatives i justificació de mesures correctores, avaluant-ne l'eficàcia mitjançant la seva
introducció en la simulació, desenvolupades en l'ordre següent:
1r. Rehabilitació funcional i reconstrucció d'elements existents a la xarxa: sobreeixidors, col·lectors, escomeses
errònies, etc.
2n. Sistemes de retenció de sòlids i flotants: cambres de desbast de gruixos, reixes i deflectors per a sòlids i
flotants, tamisats, etc.
3r. Infraestructures de laminació i retenció: dipòsits i/o conduccions en línia o online i fora de línia o offline.
Orientativament, tot atenent a criteris de costos i a efectes ambientals, es considera un índex global de 70 m 3
per hectàrea impermeable de la conca drenant com el límit superior en la capacitat de retenció.
f) Protocol de restitució i neteja de les zones afectades.
g) Plànols (general de l'àmbit i particular de cada mesura de correctora).
h) Pressupost d'inversió i explotació de les mesures proposades. Cronograma d'implantació.
i) Resum executiu (descripció i abast, llistat de mesures, plànol ubicació de mesures per tipologies, pressupost
d'inversió i explotació anual, cronograma).

(18.186.051)
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