
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

RESOLUCIÓ TES/387/2021, de 9 de febrer, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals, per a la realització
d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta (ref. BDNS 548621).

L'article 3.1.g) del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2003, de 4 de novembre, estableix que la Generalitat de Catalunya ha d'ordenar l'exercici de les seves
competències en matèria d'aigües i obres hidràuliques, de conformitat, entre d'altres, amb el principi de
promoció de les actuacions necessàries per pal·liar els dèficits i desequilibris hidràulics. Amb aquest objectiu, es
considera necessari obtenir una millora general de les prestacions de qualitat i quantitat de les xarxes locals
d'abastament en alta, especialment en els àmbits on s'han produït problemes que afecten la garantia de
disponibilitat del recurs i de qualitat sanitària.

Atès que l'article 4.h) i j) del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, disposa que correspon a la Generalitat l'establiment d'auxilis econòmics a
favor de les corporacions locals, les entitats i particulars per a la realització dels objectius de la planificació
hidrològica, així com la promoció i l'execució de les actuacions de política hidrològica que són necessàries per
pal·liar els dèficits, i que l'article 8.1 atribueix a l'Agència Catalana de l'Aigua, com a Administració hidràulica
de Catalunya, l'exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria d'aigües;

Atès que l'article 79.a) del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021,
aprovat pel Decret 1/2017, de 3 de gener, i pel Reial decret 450/2017, de 5 de maig, preveu la participació de
l'Agència Catalana de l'Aigua en el finançament de les actuacions d'abastament en alta, en un percentatge d'un
50 %, que pot ser modificat a l'alça o a la baixa pel seu Consell d'Administració en funció de la relació entre la
inversió necessària i el cabal subministrat pel servei beneficiat, de paràmetres d'eficiència del servei i de
l'esforç tarifari realitzat pel servei beneficiat els anys anteriors;

Atès que l'article 92.2 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, estableix que les bases reguladores de subvencions, sotmeses als principis de
publicitat, concurrència i objectivitat, han d'incloure el període en el qual s'ha de realitzar l'activitat objecte de
subvenció;

Atès que, d'acord amb l'article 92.3, en relació amb l'article 93.c) del text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, i amb l'article 8.1.a) dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua, aprovats per Decret 86/2009,
de 2 de juny, el Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua té atribuïda la competència per
aprovar les bases reguladores de les convocatòries de subvencions;

Atès que els esmentats articles 93.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;

Atès que el Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, reunit en la sessió de 16 de novembre de
2020, ha acordat aprovar les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització
d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta, i la delegació en la Direcció de les facultats per
a l'aprovació de la corresponent convocatòria i per resoldre l'atorgament de les subvencions, i que aquest
Acord ha estat publicat mitjançant la Resolució TES/2924/2020, de 17 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 d'una línia de
subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament
en alta, i es deleguen en la Direcció les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per
resoldre l'atorgament de les subvencions (DOGC núm. 8275, de 19 de novembre de 2020),
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Resolc:

—1 Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als
ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta.

—2 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases de les subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució
d'actuacions d'abastament en alta, fetes públiques per la Resolució TES/2924/2020, de 17 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 d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució
d'actuacions d'abastament en alta, i es deleguen en la Direcció les facultats per a l'aprovació de les
corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions.

b) La normativa general de subvencions.

—3 La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de 15.000.000 d'euros,
distribuïda en les anualitats següents: un import màxim de 750.000 euros amb càrrec al capítol 7,
Transferències de capital, article 76 A, Ens i corporacions locals, dels pressupostos de l'Agència Catalana de
l'Aigua per a l'any 2021; un import màxim d'1.500.000 euros amb càrrec al pressupost per a l'any 2022; un
import màxim de 2.250.000 euros amb càrrec al pressupost per a l'any 2023, i un import màxim de
10.500.000 euros amb càrrec al pressupost per a l'any 2024.

—4 Les sol·licituds de subvencions i altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació,
modificació i revocació d'aquestes subvencions s'han d'efectuar i trametre pels mitjans telemàtics establerts a
la plataforma EACAT dins del Catàleg de Tràmits de l'Agència Catalana de l'Aigua, al servei: OAA010 -
Subvenció per obres d'abastament en alta.

El formulari normalitzat de sol·licitud es pot obtenir en aquest servei. A aquest efecte, els ens sol·licitants han
de demanar els oportuns permisos d'accés al seu gestor d'usuaris EACAT.

—5 El període per presentar sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i finalitza transcorreguts dos mesos.

—6 Els òrgans competents per a la tramitació i la resolució del procediment i el termini per a la seva conclusió,
així com el mitjà de notificació de la Resolució i, si aquesta exhaureix o no la via administrativa, amb indicació
dels recursos i els òrgans davant els quals es poden interposar, s'especifiquen a la base 6, feta pública per la
Resolució TES/2924/2020, de 17 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 d'una línia de subvencions adreçades als ens locals
per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta, i es deleguen en la Direcció
les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les
subvencions.

—7 Contra aquesta Resolució es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant del Consell
d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, en el 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 el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la
notificació, de conformitat amb els articles 45 i següents de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 9 de febrer de 2021
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P. d. Resolució TES/2924/2020, de 17 de novembre (DOGC núm. 8275, de 19.11.2020)

Lluís Ridao Martín

Director

(21.046.026)
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