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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
RESOLUCIÓ TES/2659/2018, de 13 de novembre, 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 reguladores d'una línia de subvencions
adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció dels plans d'usos recreatius
d'embassaments situats en lleres públiques del Districte de conca fluvial de Catalunya, i la delegació en la
Direcció de les facultats per a l'aprovació de la corresponent convocatòria i per resoldre l'atorgament de
les subvencions.
Atès que el Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, reunit en data de 6 de novembre de 2018,
ha acordat aprovar les bases reguladores d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per sufragar les
despeses derivades de la redacció dels plans d'usos recreatius d'embassaments situats en lleres públiques del
Districte de conca fluvial de Catalunya, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de la
corresponent convocatòria i per resoldre l'atorgament de les subvencions,

Resolc:

-1 Fer públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases
reguladores d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la
redacció dels plans d'usos recreatius d'embassaments situats en lleres públiques del Districte de conca fluvial
de Catalunya, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de la corresponent convocatòria i
per resoldre l'atorgament de les subvencions, 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, 13 de novembre 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 reguladores
d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció dels
plans d'usos recreatius d'embassaments situats en lleres públiques del Districte de conca fluvial de Catalunya, i
la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de la corresponent convocatòria i per resoldre
l'atorgament de les subvencions.

La disposició addicional divuitena del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, estableix que en l'àmbit del Districte de conca fluvial de Catalunya,
els ens locals o les agrupacions d'ens locals poden assumir amb caràcter preferent l'explotació dels serveis i les
activitats de lleure que es puguin establir al domini públic hidràulic i a les zones de servitud i de policia dels
embassaments en lleres públiques i que per a l'explotació d'aquests serveis i activitats cal redactar un pla
d'usos amb un contingut mínim fixat per la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua. Aquest contingut mínim
es va fixar mitjançant la Resolució del director de l'Agència Catalana de l'Aigua de 27 de març de 2015.
L'article 4.h) del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya 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 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 en
matèria d'aigües.
Atès que el capítol V del Programa de mesures del Pla de gestió del districte de la conca fluvial de Catalunya
per al període 2016-2021, aprovat per l'Acord GOV/1/2017, de 3 de gener, que conté les mesures relatives a
la millora de la qualitat física i biològica del medi, inclou entre les esmentades mesures l'impuls d'un règim de
col·laboració amb les entitats locals perquè esdevinguin gestores dels embassaments d'acord amb els plans
d'usos, instrument necessari per a la prevenció i control de les espècies invasores aquàtiques;
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 ha de realitzar-se 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 pel Decret
86/2009, de 2 de juny, el Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua té atribuïda la competència
per aprovar les bases reguladores de les convocatòries de subvencions;
Atès que 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;
Atès el que estableix l'article 92.6 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb
la publicació de la convocatòria de línies de subvencions que comprometin fons corresponents a exercicis
pressupostaris futurs;
El Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, reunit en la sessió de 6 de novembre de 2018,

Acorda:

-1 Aprovar les bases d'una convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses
derivades de la redacció dels plans d'usos recreatius d'embassaments situats en lleres públiques del Districte
de conca fluvial de Catalunya.
L'esmentada aprovació i la convocatòria de les subvencions regulades per les bases resten condicionades al
compliment del que preveu l'article 92.6 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

-2 Destinar una dotació màxima de 150.000 euros a la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals
per sufragar les despeses derivades de la redacció dels plans d'usos recreatius d'embassaments situats en
lleres públiques del Districte de conca fluvial de Catalunya.
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-3 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 sufragar les despeses derivades de la redacció dels plans d'usos
recreatius d'embassaments situats en lleres públiques del Districte de conca fluvial de Catalunya; 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 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, 6 de novembre de 2018

Damià Calvet i Valera
President del Consell d'Administració

Pablo Herráez Vilas
Secretari

Annex
Bases

1 Objecte
1.1 Poden ser objecte de subvenció les despeses adreçades a la redacció dels plans d'usos pels ens locals o les
agrupacions d'ens locals per explotar serveis i activitats de lleure, que es puguin establir en el domini públic
hidràulic i zones de servitud i policia dels embassaments en lleres públiques del Districte de conca fluvial de
Catalunya, de conformitat amb el que preveu la disposició addicional divuitena del text refós de la legislació en
matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i que tinguin el
contingut mínim establert a l'annex 1 d'aquestes bases.
En tot cas, el pla d'usos s'ha de referir a la totalitat de l'embassament en el qual es vulguin regular els usos
recreatius. A aquest efecte, es considera que forma part de l'embassament tota la superfície de la làmina
d'aigua que resulta embassada quan l'embassament està al 100% de la seva capacitat, amb les seves zones de
servitud i policia.
1.2 No són objecte de subvenció:
a) Les inversions derivades de les actuacions materials corresponents a l'eventual implementació de les
previsions dels plans d'usos.
b) Les inversions derivades de les actuacions inherents a la tramitació administrativa per a l'atorgament de la
posterior autorització corresponent, fins i tot si impliquen la modificació o ampliació del pla d'usos objecte de
subvenció.
c) L'impost sobre el valor afegit (IVA) de la redacció dels plans d'usos recreatius d'embassaments.
1.3 La redacció dels plans d'usos objecte de subvenció pot ser 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.
1.4 L'atorgament de la subvenció no comporta l'autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua de les afeccions al
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domini públic i a les zones de servitud i policia que derivin del pla d'usos recreatius d'embassaments en lleres
públiques.
1.5 Les inversions objecte de subvenció s'han d'executar i justificar de conformitat amb el que preveuen
aquestes bases en un termini de dos anys comptadors a partir de l'endemà de la data de notificació de
l'atorgament de la subvenció mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la
Generalitat.

2. Despeses subvencionables
2.1 Es consideren despeses subvencionables únicament les derivades dels costos de redacció dels plans d'usos
recreatius d'embassaments de conformitat amb el que preveu la base 1 i en les condicions que determinen
aquestes bases reguladores.
2.2 Es considera despesa realitzada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del
període de justificació determinat per aquestes bases.

3. Beneficiaris
3.1 Poden ser beneficiaris de les subvencions els ens locals de Catalunya.
3.2 També poden accedir a la condició de beneficiari les agrupacions d'ens locals de Catalunya que puguin dur
a terme l'objecte de la subvenció, fins i tot quan aquestes agrupacions no tinguin personalitat jurídica pròpia.
En aquest darrer cas, cal que es faci constar tant a la sol·licitud com a la resolució d'atorgament de la
subvenció, els compromisos d'execució assumits per cada entitat, així com l'import de la subvenció que ha
d'aplicar cadascuna d'elles que tenen igualment la condició de beneficiàries. En qualsevol cas, cal que nomenin
una persona representant o apoderada única de l'agrupació, amb poders suficients per complir les obligacions
que, en tant que beneficiària, corresponen a l'agrupació. Aquesta agrupació no pot dissoldre's fins que no
transcorrin els terminis previstos als articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

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 el tràmit habilitat a la plataforma EACAT.
4.2 Els sol·licitants han d'aportar la documentació següent:
a) Formulari de sol·licitud de conformitat amb el formulari disponible a la plataforma EACAT, signat per
l'alcalde o alcaldessa, i en el cas d'altres ens locals o agrupacions d'ens locals, per la persona que en sigui la
representant legal.
b) Memòria explicativa dels objectius i finalitat de la redacció d'un pla d'usos de caràcter recreatiu.
c) Pressupost de la redacció del pla d'usos en què figurin totes les despeses previstes, la quantia de l'ajut que
se sol·licita i el detall de les altres fonts de finançament en el cas que existeixin
d) L'índex o esquema del pla d'usos en format digital i amb el contingut mínim establert a l'annex 1 d'aquestes
bases.
e) Les següents declaracions responsables incloses al formulari de sol·licitud:
- 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, especificant-la en aquest cas. En el cas què 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.
- 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.
- La declaració responsable de complir la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
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- La declaració responsable conforme el pla d'usos es redacta als efectes que preveu la disposició addicional
divuitena del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003,
de 4 de novembre.
f) En el cas que la redacció del pla d'usos recreatius d'embassaments sigui promoguda per una pluralitat de
municipis, ha de presentar-se un certificat de delegació de la redacció del pla dels municipis a l'ens local
sol·licitant.
4.3 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.
4.4 La falsedat o inexactitud de les declaracions responsables incloses al formulari de sol·licitud, constitueix un
motiu suficient per inadmetre la sol·licitud de subvenció prèvia audiència de la persona interessada.

5. Quantia i criteris de valoració
5.1 L'import màxim de la subvenció és de fins al 90% del pressupost presentat, amb un màxim de 31.500
euros per sol·licitud.
5.2 En el cas que el cost final efectiu de l'activitat subvencionada sigui inferior al cost inicialment pressupostat,
s'ha de reduir, en la mateixa proporció, la quantia de la subvenció atorgada.
5.3 En el cas que es produeixi una desviació pressupostària que suposi un increment del cost final justificat
respecte del cost inicialment pressupostat de l'activitat subvencionada, en cap cas es pot incrementar l'import
de la subvenció atorgada.
5.4 El criteri per determinar la quantia de les subvencions és el pressupost del projecte. 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.
5.5. 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, 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
local.
5.6. En l'atorgament de les subvencions se segueixen els criteris de valoració que estableix l'annex 2
d'aquestes bases.

6. Tramitació electrònica
6.1 Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva
justificació s'han d'adreçar a l'Agència Catalana de l'Aigua per via telemàtica utilitzant la plataforma digital
EACAT.
6.2 Si es produeix una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics en qualsevol
moment durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es pot dur a terme
durant els tres dies hàbils consecutius en què no s'hagi produït interrupció no planificada del servei, de
conformitat amb 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. Procediment de concessió de les subvencions
7.1 Els ens locals sol·licitants poden presentar la sol·licitud i la documentació a què fa referència la base 4.2 en
el termini que s'estableixi a la convocatòria a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
7.2 Si l'òrgan instructor considera necessària la presentació de documentació complementària o esmenar la

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

6/11

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7749 - 16.11.2018
CVE-DOGC-A-18318034-2018

presentada pel sol·licitant, ha de requerir la persona interessada per tal que l'esmeni o presenti en un termini
de deu dies amb indicació que, en cas contrari, la sol·licitud es té per desistida.
7.3 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 d'aquesta convocatòria, atès l'informe de la
comissió de valoració integrada per membres del personal del Departament de Protecció del Medi 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; la llista de reserva integrada per la resta
d'ens que hagin assolit la puntuació mínima que preveu l'annex 2 d'aquestes bases, degudament prioritzada en
funció de la puntuació obtinguda; les sol·licituds inadmeses i les desistides, 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.
7.4 Un cop publicada la proposta de resolució provisional, els ens interessats disposen de deu dies hàbils a
comptar a partir de l'endemà de la publicació de l'esmentada proposta de resolució provisional al tauler
electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per presentar al·legacions.
La subvenció s'entén acceptada tàcitament en el supòsit que l'ens proposat com a beneficiari no presenti cap
al·legació o el seu desistiment dins del termini de deu dies hàbils esmentat.
En el cas que algun ens proposat com a beneficiari desisteixi de la sol·licitud es pot atorgar la subvenció als
ens sol·licitants de la llista de reserva, degudament prioritzada per ordre de puntuació, sempre que s'hagi
alliberat crèdit suficient per atendre les sol·licituds següents amb igual puntuació.
7.5 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 per incompliment dels requisits no esmenables o la presentació de sol·licituds
fora de termini, o el desistiment de les sol·licituds per manca d'esmena dels requisits esmenables en el termini
a què fa referència la base 7.2. 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.

8. Resolució i publicació
8.1 El director de l'Àrea de Gestió del Medi, 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 màxim 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.
8.2 Transcorregut l'esmentat 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.

9. Publicitat
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
amb subvencions atorgades per un import superior a 3.000 euros, de conformitat amb 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.

10. Recursos
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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.

11. Pagament
11.1 El pagament de la subvenció es realitza un cop l'activitat subvencionada ha estat degudament justificada i
s'ha complert la finalitat que en va motivar la concessió.
11.2 El pagament de la subvenció ha de realitzar-se en un termini de 30 dies comptadors a partir de l'endemà
de la data de justificació de la despesa i en un únic pagament.
11.3 En el supòsit de reducció de la quantia de la subvenció que preveu la base 5.2, s'ha d'efectuar el
pagament de la subvenció per un import reduït en la mateixa proporció a la desviació pressupostària produïda
entre el cost final justificat de l'activitat subvencionada i el cost inicialment pressupostat.
11.4 Prèviament al reconeixement de l'obligació del pagament, l'òrgan instructor ha de comprovar d'ofici si la
persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La signatura de la
sol·licitud de subvenció per part de la persona beneficiària implica l'autorització per fer-ne la comprovació.

12. Justificació
12.1 La modalitat de justificació d'aquesta subvenció és la modalitat de compte justificatiu simplificat, de
conformitat amb l'article 9 de l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de
subvencions.
12.2 El compte justificatiu simplificat ha de contenir la informació següent:
a) Una relació classificada de les despeses, amb identificació del creditor, el número de la factura, l'import, la
data d'emissió i la data de pagament.
Es considera despesa realitzada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del
període de justificació.
b) En cas de desviacions respecte al pressupost inicial, s'ha de presentar una liquidació on es motivin les
desviacions.
c) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb
indicació de l'import i la seva procedència. Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a d'altres
subvencions, cal indicar la quantia exacta o percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans
concedents.
12.3 En la fase de justificació de la despesa el beneficiari també resta obligat a presentar el pla d'usos
recreatius d'embassaments, en format digital, desenvolupant el contingut mínim establert a l'annex 1
d'aquestes bases.

13. Obligacions de les entitats beneficiàries
Les persones beneficiàries han de complir les obligacions següents:
a) Complir la finalitat de la subvenció realitzant l'activitat subvencionada i justificar la despesa en el termini de
dos anys a comptar a partir de l'endemà de la notificació de l'atorgament de la subvenció.
b) 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.
c) Sotmetre als seus òrgans de control la comprovació de la destinació adequada dels fons rebuts en concepte
de subvenció.
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d) Facilitar tota la informació que li sigui requerida pels òrgans de control de l'Administració.
e) 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.
f) 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.
g) 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 el pla d'usos recreatius d'embassaments
redactat amb l'esmentada subvenció i en tots els elements informatius, publicitaris i actes de divulgació
relacionats amb la seva redacció.
h) 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.
i) Respectar allò previst a la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
j) 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.
k) Comunicar a l'Agència Catalana de l'Aigua l'adjudicació dels treballs de redacció, l'import resultant
d'aquesta, amb la partida pressupostària on es consigna la inversió. Quan s'hagin fet subcontractacions per a
l'execució de les actuacions subvencionades i l'import de la despesa subvencionable superi els llindars
establerts a la normativa de contractes públics per a la contractació menor, s'han de sol·licitar com a mínim
tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l'execució de
l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi
en el mercat suficient nombre d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin.
l) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics,
mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
m) En el cas d'agrupacions de persones jurídiques, complir el que preveu la base 3.2.
n) Complir les altres obligacions que preveuen la normativa vigent en matèria de subvencions.

14. Modificació de la resolució
14.1 D'acord amb el que preveuen les bases reguladores, l'òrgan concedent té la facultat de revisar els ajuts
concedits i modificar la resolució de concessió en el cas que les condicions que s'han tingut en compte per a la
concessió de la subvenció s'alterin o en cas d'obtenció concurrent d'altres ajuts o subvencions.
14.2 No és possible l'ampliació del termini d'execució i justificació de la despesa.

15. Revocació
15.1 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.
c) La no execució de l'actuació per a la qual s'ha sol·licitat la subvenció o la manca de justificació de la despesa
en el termini establert.
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.
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e) La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables a què fa referència la base 4.2.
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 la resta d'obligacions contingudes a la vigent normativa en matèria de subvencions i en aquestes
bases.
g) En el cas de les agrupacions d'ens locals sense personalitat jurídica a què fa referència la base 3.2, la
dissolució de l'agrupació abans que transcorrin els terminis previstos als articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
15.2 Són causes de revocació parcial de la subvenció:
a) 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.
b) En el cas que l'import final de la inversió corresponent als treballs 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.
15.3 La revocació de la subvenció dona lloc a l'obligació del beneficiari de retornar les quantitats percebudes
incrementades amb l'interès legal corresponent.
15.4 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.

16. 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.

17. Protecció de dades
En el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris
han de complir amb la normativa corresponent, tot adoptant i implementant les mesures de seguretat
previstes al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i
pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016).

Annex 1 de les bases
Contingut mínim del pla d'usos sobre serveis i activitats de lleure dels embassaments situats en lleres
públiques del Districte de conca fluvial de Catalunya

De conformitat amb la Resolució del director de l'Agència Catalana de l'Aigua, de 27 de març de 2015, els plans
d'usos sobre serveis i activitats de lleure dels embassaments situats en lleres públiques del Districte de conca
fluvial de Catalunya han de tenir el següent contingut:

Memòria
1. Introducció
2. Objecte
3. Àmbit territorial. Espais naturals a la zona.
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4. Descripció i anàlisi de l'embassament:
4.1 Descripció.
4.2 Construccions i usos preexistents: clubs esportius.
4.3 Demanda social d'activitats lúdiques: Relació de proves esportives o altres activitats lúdiques anuals a
l'embassament.
4.4 Informació urbanística de la zona i normativa municipal amb incidència a la zona.
5. Proposta d'ordenació d'usos i activitats a l'embassament d'acord amb la zonificació aprovada per l'Agència
Catalana de l'Aigua:
5.1 Zona de seguretat de la presa o zones de protecció especial o d'especial restricció per raons de seguretat.
Proposta d'abalisament.
5.2 Ús recreatiu (activitats de tipus recreatiu a l'entorn de l'embassament: zona de natació i banys amb
proposta d'abalisament, senders, miradors, observatoris...).
5.3 Ús esportiu (zones per fer activitats esportives: esports terrestres i de muntanya, esports aquàtics: rem,
vela, motor, piragüisme, esquí aquàtic, triatló, pesca...). Proposta d'abalisament per a les pràctiques esportives
o d'entrenament, tenint en compte criteris de seguretat.
5.4 Actuacions dotacionals: rètols informatius de les característiques de l'embassament d'acord amb la seva
classificació i models unificats aprovats per l'Agència Catalana de l'Aigua, centres d'interpretació, càmpings,
campaments i aules de naturalesa, senyalitzacions amb plafons i rètols informatius, àrees recreatives,
passarel·les, serveis, pantalans per a usos recreatius, etc.
5.5 Zona per a la restauració del medi: neteja de marges i riberes, restauracions, etc.
5.6 Zona per a hidroavions per a prevenció d'incendis. Proposta d'abalisament.
6. Actuacions de control:
6.1 Proposta d'accessos a l'embassament i control del nombre d'embarcacions.
6.2 Zona de netejadora.
6.3 Proposta d'accessos per a vehicles i tancament d'accessos no regulats.
7. Àmbit temporal del pla.
8. Actuacions de manteniment de les instal·lacions.
9. Pla de seguretat.

Plànols
Fitxes de les noves actuacions proposades

Annex 2 de les bases
Criteris de valoració

a) L'embassament objecte del pla d'usos té una superfície de làmina d'aigua igual o superior a 300 hectàrees:
30 punts.
b) L'embassament objecte del pla d'usos té una superfície de làmina d'aigua inferior a 300 hectàrees: 10
punts.
c) Tots els municipis que comprenen l'àmbit territorial de l'embassament s'ubiquen en comarques o en zones
de muntanya definides a la Llei 2/1983, de 9 de març, d'alta muntanya: 15 punts.
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d) Els municipis que comprenen l'àmbit territorial de l'embassament s'ubiquen parcialment en zones de
muntanya, d'acord amb la Llei 2/1983, de 9 de març, d'alta muntanya: 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 15 punts.

(18.318.034)
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