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BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS,
SUBVENCIONS en règim de
concurrència competitiva, DESTINADES A LA REALITZACIÓ D’OBRES
OBRES PER
PE LA MILLORA
DE LA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES, I/O
I/O INSTAL·LACIÓ DE DIPÒSITS
D’ACUMULACIÓ
MULACIÓ I/O MILLORA D’AIGUA DE BOCA DE LES MASIES I CASES RURALS DEL
TERME MUNICIPAL DE BEUDA

Índex
Article 1. Objecte d’aquestes bases ................................................................
..................................................................... 2
Article 2. Procediment de concessió de les subvencions .................................................................
................................
2
Article 3. Destinataris de les subvencions ................................................................
........................................................... 2
Article 4. Despeses subvencionables ................................................................
.................................................................. 2
Article 5. Obligacions dels beneficiaris de les subvencions .............................................................
................................
3
Article 6. Prioritats d’atorgament de les subvencions ................................................................
........................................ 3
Article 7. Import de les subvencions ................................................................
.................................................................... 3
Article 8. Dotació econòmica ................................................................................................
................................................. 4
Article 9. Convocatòria pública ................................................................................................
............................................. 4
Article 10. Presentació de sol·licituds ................................................................
.................................................................. 4
Article 11. Termini de presentació de sol·licituds ................................................................
............................................... 4
Article 12. Resolució de les sol·licituds ................................................................
................................................................ 4
Article 13. Justificació de la subvencions i Pagament ................................................................
....................................... 5
Article 14. Infraccions i sancions ................................................................................................
.......................................... 5
Article 15. Normativa d’aplicació ................................................................................................
........................................... 5
Article 16. Transparència en l’activitat subvencional ................................................................
......................................... 5

Annex 1. Model normalitzat de sol·licitud de subvencions destinades a la realització d’obres per la
millora de la captació d’aigües subterrànies, i/o instal·lació de dipòsits d’acumulació i/o millora
d’aigua de boca de les masies disseminades en sòl no urbanitzable del terme municipal de Beuda.
Annex 2. Model normalitzat de declaració responsable de justificació de subvencions

Pàg. 1/9

Article 1. Objecte d’aquestes bases
1.1. L’objecte d’aquestes bases és la concessió de subvencions destinades a la realització
d’obres per la millora de la captació d’aigües subterrànies, i/o instal·lació de dipòsits
d’acumulació, i/o millora d’aigua de boca de les masies i cases rurals en sòl no urbanitzable
del terme municipal de Beuda i no connectades a la xarxa municipal de distribució
domiciliària d’aigua potable.
1.2. La finalitat d’aquesta línia de subvencions és solventar la problemàtica existent en la
precarietat d’abastament d’aigua a les masies i cases rurals disseminades i no connectades
a la xarxa municipal de distribució domiciliària d’aigua potable, dificultant-ne la seva
habitabilitat i, en conseqüència, impactant negativament en el desenvolupament rural del
territori.

Article 2. Procediment de concessió de les subvencions
El procediment de concessió de les subvencions és en règim de concurrència competitiva,
és a dir, es concediran mitjançant convocatòria de concurs públic, d'acord amb els principis
de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

Article 3. Destinataris de les subvencions
3.1. Poden optar a aquesta subvenció totes les persones propietàries, masoveres, llogateres i
altres titulars de drets reals de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable del terme municipal
de Beuda, les quals reuneixin els requisits objectius establerts a la base 4.3.
3.2. Només s’admet un projecte d’actuació per sol·licitant en cada convocatòria.
Article 4. Despeses subvencionables
4.1. Només es consideren com a subvencionables les actuacions necessàries per assolir els
objectius previstos en aquestes bases i, en tot cas s’inclouen:
a) Obres de captació d’aigua, mitjançant pou d’aigües subterrànies, font d’aigua
superficial o mina i recollida d’aigües pluvials.
b) Instal·lació de la canonada de conducció fins dipòsit regulador d’acumulació d’aigua.
c) Construcció i/o millora de dipòsits d’acumulació d’aigua.
4.2. No es consideren subvencionables:
− Les actuacions a la xarxa de distribució d’aigua de la pròpia finca, masia o casa
rural.
− Les actuacions per abastir granges, reg agrícola o de jardins, piscines,.....
4.3. En qualsevol cas, per accedir a la subvenció cal la concurrència dels requisits
següents:

1. Les edificacions
ficacions han de tenir la consideració de masia o casa rural segons el Pla
Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals del municipi de Beuda, estar
emplaçades
plaçades en sòl no urbanitzable i no ser viable la seva connexió a la xarxa municipal
de subministrament domiciliari d’aigua potable.
2. La masia ha d’estar habitada i el seu propietari, llogater o masover ha d’estar
empadronat al municipi, com a mínim, des de fa dos anys.
3. El propietari de la masia o casa rural ha d’estar al corrent del compliment de les
obligacions
gacions tributàries amb l’Ajuntament de Beuda.

Article 5. Obligacions dels beneficiaris de les subvencions
a) Sol·licitar i obtenir la llicència urbanística o, si és el cas, efectuar la comunicació
prèvia, abonant la corresponent taxa d’acord amb l’Ordenança fiscal reguladora.
b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i inspecció que s’estableixi per part de
l’Ajuntament, i aportar tota la informació que li sigui requerida en l’exercici de les
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

Article 6.. Prioritats d’atorgament de les subvencions
Tindran prioritat en l’atorga
orgament de les subvencions les masies o cases rurals objecte de
subvenció en que hi hagi empadronades més persones. També aquelles sol·licituds que
haguessin quedat excloses en convocatòries anteriors per manca de consignació
pressupostària.

Article 7. Import de les subvencions
7.1. L’import de la subvenció es determina prenent
prenent en consideració el 50% de les despeses
subvencionables en cada cas, amb una quantia màxima de 6.000,00 euros.
Tanmateix, l’Ajuntament podrà concedir una subvenció d’import superior si, previ informe del
tècnic assessor, concorreguessin circumstàncies excepcionals que així ho justifiquen.
7.2. No obstant això, en funció de les disponibilitats pressupostàries, les restriccions que
derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i el
nombre de sol·licituds presentades, les subvencions es poden atorgar per
pe un import total o
parcial.
7.3. Els projectes d’actuacions subvencionats, a més,
més, tindran una bonificació del 60
6 % de
l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres
O
(ICIO), sempre que així es reculli a
l’Ordenança fiscal reguladora d’acord amb l’article 103.2 lletra a)) del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
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Article 8. Dotació econòmica
La dotació econòmica màxima destinada a cada convocatòria serà la que es prevegi en el
pressupost municipal de l’exercici corresponent.
Article 9. Convocatòria pública
Correspondrà a l’Alcaldia realitzar la convocatòria pública anual d’aquestes subvencions,
assenyalant en cada cas els terminis de presentació de les sol·licituds.
La convocatòria es publicarà al tauler d’edictes electrònic (eTauler) de l’Ajuntament.

Article 10. Presentació de sol·licituds
10.1. Per poder optar a la subvenció les persones interessades hauran de presentar una
sol·licitud, degudament signada, a l'Ajuntament de Beuda (Plaça Major, 4).
10.2. La presentació de les sol·licituds s’ha de fer mitjançant el model normalitzat que conté
l’Annex 1 d’aquestes bases i que està a disposició dels interessats en el registre de
l’Ajuntament i en la seu electrònica.
10.3. Les sol·licituds s’hauran d’acompanyar dels següents documents:
a) Una breu memòria tècnica explicativa de l’actuació a realitzar.
b) Un plànol d’emplaçament de les actuacions a realitzar i esquema de les
instal·lacions.
c) Un pressupost detallat de les despeses amb amidaments i preus unitaris.

Article 11. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per presentar les sol·licituds serà el que es determini en cada convocatòria
pública.
Article 12. Resolució de les sol·licituds
12.1. La resolució adoptada, tant si és favorable com desfavorable, serà notificada als
sol·licitants, un cop estudiada la sol·licitud pel tècnic assessor de l’Ajuntament, d’acord amb
els criteris establerts en aquestes bases reguladores.
12.2. L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds és l'Alcaldia de l'Ajuntament de
Beuda.
12.3. El termini màxim per resoldre serà de 3 mesos, a comptar des de la data de
tancament del període de presentació de sol·licituds.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, les sol·licituds
s’entendran desestimades per silenci administratiu.

Article 13. Justificació de la subvencions i Pagament
13.1. Les persones beneficiàries de la subvenció han de presentar, un cop realitzada
real
l’actuació subvencionada,, la declaració responsable de justificació de la subvenció que
consta en l’annex 2 d’aquestes bases, acompanyat de la factura/es detallada/es
detallada/e de les
actuacions
ons realitzades i de l’obra acabada.
13.2. Una vegada comprovades i inspeccionades les actuacions realitzades pel tècnic
assessor de l’Ajuntament, s’emetrà informe tècnic previ a la resolució de reconeixement de
l’obligació de pagament de la subvenció.
Article 14.. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions i, al Títol IV del seu Reglament, aprovat per
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
jul
Article 15.. Normativa d’aplicació
En tot allò que no preveuen expressament aquestes Bases, són d’aplicació la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions,
subvencions, el seu Reglament, aprovat per Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, les Bases d’Execució del Pressupost municipal, el Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya.
Cat
Article 16.. Transparència en l’activitat subvencional
16.1. En compliment del disposat als articles 17.3.b), 18 i 20 de la Llei 38/2003, general de
subvencions, es comunicarà a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) del
Ministeri d’Hisenda i Funció Pública de l’Estat espanyol tota la informació referida a
aquestes subvencions.
16.2. Es publicarà en el Portal de Transparència de l’Ajuntament la informació de caràcter
públic que preceptua l’article 15 de la Llei
Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
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Annex 1
MODEL NORMALITZAT DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS DESTINADES A LA
REALITZACIÓ D’OBRES PER LA MILLORA DE LA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES,
I/O INSTAL·LACIÓ DE DIPÒSITS D’ACUMULACIÓ I/O MILLORA D’AIGUA DE BOCA DE
LES MASIES DISSEMINADES EN SÒL NO URBANITZABLE DEL TERME MUNICIPAL DE
BEUDA

1. DADES DE LA PERSONA QUE SIGNARÀ LA SOL·LICITUD
Nom i cognoms
NIF
Telèfon
Adreça electrònica
Adreça
Codi postal
Municipi
Província
Autoritzo a l’Ajuntament a efectuar comunicacions via correu electrònic
2. EN REPRESENTACIÓ DE (opcional)
Nom i cognoms o raó
social
NIF
Telèfon
Adreça electrònica
Adreça
Codi postal
Municipi
Província
Autoritzo a l’Ajuntament a efectuar comunicacions via correu electrònic

2. EXPOSO
Que havent vist la convocatòria de subvencions destinades a la realització d’obres per
la millora de la captació d’aigües subterrànies, i/o instal·lació de dipòsits d’acumulació
i/o millora d’aigua de boca de les masies disseminades en sòl no urbanitzable del terme
municipal de Beuda, publicada al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament.
Per tot això,

3. SOL· LICITO
Que mitjançant aquesta instància, acompanyada de la corresponent memòria tècnica,
plànol d’emplaçament i pressupost detallat,, es tingui per presentada la sol·licitud de la
subvenció.

......................................., ............. de ....................... de 20xx
(Signatura)

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, us informem que les dades personals facilitades per la persona interessada o el seu
representant s’incorporaran i es tractaran en un fitxer automatitzat propietat de l'Ajuntament. Així mateix,
s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes
previstos
os a la normativa vigent, mitjançant escrit presentat davant el Registre de l'Ajuntament, Plaça Major,
4, codi postal 17850 de Beuda.
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Annex 2
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT DE LA SUBVENCIÓ
Nom i cognoms:
NIF:
Domicili:
Codi Postal:
Població:
Adreça electrònica:
Telèfons:
DADES DE LA PERSONA SIGNANT DE LA DECLARACIÓ
Nom i cognoms:
NIF:
Càrrec amb el què actua:
DECLARACIÓ RESPONSABLE
La persona signant DECLARA sota la seva responsabilitat:
PRIMER. Que s’ha executat l’actuació objecte de subvenció amb el grau de
compliment, resultat i incidències que es detallen a continuació (si ho considereu podeu
adjuntar una memòria, fent-ho constar a la casella).

SEGON. Que l’import de la subvenció s’ha destinat íntegrament a finançar l’actuació
per la qual fou concedida.
TERCER. Que les despeses relacionades a continuació han servit per a l’objecte de la
subvenció:
Detall de les despeses:
Proveïdor
Núm.
factura

Data
factura

Concepte

Import

TOTAL

QUART. Que no s’ha disposat de cap altra subvenció per l’actuació objecte d’aquesta
subvenció, que sumats a l’atorgat per l’Ajuntament de Beuda no sobrepassi el seu cost
total.
CINQUÈ. Que es compromet a comunicar a l’Ajuntament de Beuda l’obtenció de
qualsevol altra subvenció o ingrés afectat per l’actuació
l’a
de què es tracta, que sumats a
la subvenció de l’Ajuntament sobrepassin el seu cost total.
Beuda,

de

de 2018

(Signatura)
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