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RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT de les subvencions d’acord amb la Resolució 
TES/2688/2020, de 27 d'octubre, de convocatòria per a la concessió de subvencions 
adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de prevenció i reparació de 
danys en el domini públic hidràulic de lleres públiques de la part catalana de les 
conques compartides en trams urbans els anys 2020 i 2021 (ref. BDNS 530451). 
 

 

FETS 
 

1. En data 2 de novembre de 2020 es va publicar al DOGC número 8261 la Resolució 

TES/2688/2020, de 27 d'octubre, de convocatòria per a la concessió de subvencions 

adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de prevenció i reparació de 

danys en el domini públic hidràulic de lleres públiques de la part catalana de les 

conques compartides en trams urbans els anys 2020 i 2021 (ref. BDNS 530451). 

 

2. En el termini concedit a l’efecte, s’han rebut 45 sol·licituds de subvenció per a 

l’execució d’actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic 

hidràulic de lleres públiques de la part catalana de les conques compartides en trams 

urbans els anys 2020 i 2021. 

 

3. Atès que determinades sol·licituds, tot i haver presentat tota la documentació 

requerida, presentaven deficiències, es va requerir als interessats per tal que 

presentessin la documentació esmenada, d’acord amb el que estableix l’article 23.5 

de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 

4. El 23 d’abril de 2021 la Comissió de valoració ha emès informe amb el resultat de 

les valoracions de les sol·licituds de subvenció presentades, d’acord amb el que 

estableix el punt 6.2 de les bases reguladores de la convocatòria. 

 

5. El 30 d’abril de 2021 la Gerència de l’Agència Catalana de l’Aigua, com a òrgan 

instructor, va dictar la proposta de resolució provisional de concessió de 

subvencions que va ser publicada al tauler electrònic de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya el mateix dia, atorgant un termini de deu dies hàbils per tal 

que els ens sol·licitants presentessin al·legacions i, en el mateix termini, els ens 

proposats per a ser beneficiaris presentessin la documentació complementària 

assenyalada a la base 6.3. 

 

6. El 18 de maig de 2021 la Comissió de valoració va emetre informe amb el resultat 

de les valoracions de les al·legacions presentades i la documentació aportada. 
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7. El 19 de maig de 2021 la Gerència de l’Agència Catalana de l’Aigua ha dictat 

proposta de resolució d’inadmissió o desistiment de les sol·licituds d’acord amb la 

base reguladora 6.4.  

 

8. El 20 de maig de 2021 el Director de l’Agència Catalana de l’Aigua ha emès resolució 

d’inadmissió o desistiment de les sol·licituds d’acord amb la base 6.4. 

 

9. El 21 de maig de 2021 la Gerència de l’Agència Catalana de l’Aigua ha dictat 

proposta de resolució definitiva de les sol·licituds d’acord amb la base reguladora 

6.5. 

 

 

 
FONAMENTS DE DRET 
 

Primer. Atès que el Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, reunit en 

data 16 de juliol de 2020, ha aprovat una línia de subvencions adreçades als ens 

locals per a l'execució d'actuacions de prevenció i reparació dels danys en el 

domini públic hidràulic de lleres públiques de la part catalana de les conques 

compartides en trams urbans els anys 2020 i 2021, i ha delegat en la Direcció les 

facultats per aprovar la corresponent convocatòria i per resoldre l'atorgament de 

les subvencions, de conformitat amb 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, de 3 d’agost, de règim jurídic i del 

procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

 

Segon. La base reguladora 6.2 estableix que examinades les sol·licituds i la 

documentació complementària, la Gerència de l’Agència Catalana de l’Aigua, que 

és l’òrgan instructor d’aquesta convocatòria, a proposta de la comissió de 

valoració, 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 proposta de llista d’ens exclosos i la llista de reserva 

integrada per la resta d’ens que han assolit la puntuació mínima prevista a l’annex 

2 de les bases, degudament prioritzada en funció de la puntuació obtinguda. 

 

Tercer. La base reguladora 1.1 estableix que l’actuació subvencionada ha de tenir per 

objecte les despeses que realitzin els ens locals o les agrupacions d’ens locals 

per a l’execució d’actuacions de prevenció i reparació de danys al domini públic 

hidràulic a desenvolupar en els trams urbans de les lleres públiques (és a dir, que, 

com a mínim, un dels marges confronti amb sòl urbà o sòl urbanitzable) de la part 

catalana de les conques compartides. 

 

Quart. L’article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 

estableix que si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en la norma de la 
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convocatòria, l’òrgan competent requerirà a l’interessat per tal que ho esmeni en 

el termini màxim i improrrogable de deu dies, a comptar de l’endemà de la 

notificació del requeriment d’esmena, amb l’advertiment que si no ho fes, 

s’entendrà desistit de la seva sol·licitud. 

 
Cinquè. En data 23 d’abril de 2021 la comissió de valoració emet informe proposant la 

llista d’ens sol·licitants proposats per ser beneficiaris de les subvencions, amb 

indicació de la despesa subvencionable d’acord amb la base 2, la llista d’ens 

exclosos, si bé no proposa cap llista de reserva en no haver-se rebut més 

sol·licituds que hagin assolit la puntuació mínima prevista a l’annex 1 de les bases 

de la convocatòria.  

 

Sisè. El 30 d’abril de 2021 la Gerència de l’Agència Catalana de l’Aigua, com a òrgan 

instructor, va dictar la proposta de resolució provisional de concessió de 

subvencions que va ser publicada al tauler electrònic de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya el mateix dia, atorgant un termini de deu dies hàbils per 

tal que els ens sol·licitants presentessin al·legacions i, en el mateix termini, els 

ens proposats per a ser beneficiaris presentessin la documentació 

complementària assenyalada a la base 6.3. 

 

Setè. En data 18 de maig de 2021 la comissió de valoració emet informe en què s’indica 

que: 

 

- No s’ha presentat cap al·legació per via telemàtica, d’acord a la base 6.3. 

 

- Tots els beneficiaris proposats han complert, en termini, amb la presentació 

per via telemàtica de la documentació complementària assenyalada a la base 

6.3. 

 
- La sol·licitud PRDC01.20.000010 de l’Ajuntament de La Vilella Baixa, 

puntuada inicialment amb 80 punts, passa a estar valorada amb 60 punts, 

degut a que l'actuació no es realitza en un tram amb risc d'inundació i d’acord 

als criteris de valoració de l’Annex 2 de les bases s’han restat els 20 punts als 

que fa referència aquest concepte.  

 
- La sol·licitud PRDC01.20.000024 de l’Ajuntament de Camarasa, finalment ha 

estat atorgada amb una despesa subvencionable de 46.727,12 €, degut a que 

el formulari presentat inicialment no contemplava les despeses generals i el 

benefici industrial que són subvencionables d’acord a la base 2. 

 

Vuitè. La base reguladora 6.4 estableix que, finalitzat el termini de deu dies hàbils a què 

fa referència la base 6.3, i prèviament a la concessió de les subvencions, la 

Gerència de l’Agència Catalana de l’Aigua, que és l’òrgan instructor d’aquesta 
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convocatòria, ha de proposar al director de l’Agència Catalana de l’Aigua la 

inadmissió o el desistiment de les sol·licituds. 

 

Novè. La base 6.5 indica que l'òrgan instructor, a proposta de la comissió de valoració, 

a la vista de la proposta de resolució provisional, de la documentació 

complementària rebuda i de les comprovacions realitzades, formula la proposta 

definitiva de concessió de les subvencions i l'eleva al director o a la directora 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 conseqüència, vistos els antecedents de fet, els fonaments de dret aplicables, i la 

proposta de l’òrgan instructor data 21 de maig de 2021, 

 

 

RESOLC 
 

1. Atorgar les subvencions indicades a l’annex, corresponents a la convocatòria de 

subvencions, adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de prevenció i 

reparació dels danys en el domini públic hidràulic de lleres públiques de la part 

catalana de les conques compartides en trams urbans els anys 2020 i 2021, feta 

pública per Resolució TES/2688/2020, de 27 d'octubre (ref. BDNS 530451).  

 

2. Publicar aquesta resolució al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de 

Catalunya. Aquesta notificació substitueix la notificació individual i té els mateixos 

efectes, d’acord amb el que estableix la base 6.5. 

 

 

 

 

 

El Director 

p.d. Resolució TES/1968/2020, de 31 de juliol, DOGC 8194 de 05.08.2020 
 

 
 
 
Annex. Llistat d’ens beneficiaris de les subvencions. 
 

 

 

 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, d’acord amb el que disposa 

la base 6.7 podeu 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 des de 
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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. 

  



 
Provença, 260 
08008 Barcelona 
Tel. 93 567 28 00 
Fax 93 567 27 80 
NIF Q 0801031 F 

Pàgina 6 de 7 

 

 

ANNEX 1: LLISTAT D’ENS BENEFICIARIS DE LES SUBVENCIONS 
 

EXPEDIENT SOL·LICITANT LLERA PRESSUPOST 
IMPORT 

SOL·LICITAT 
PUNTUACIÓ 

DESPESA 
SUBVENCIONABLE 

PERCENTATGE SOBRE LA DESPESA 
SUBVENCIONABLE 

PRDC01/20/000029 Ajuntament d'Agramunt Riu Sió 7.210,00 € 7.210,00 € 60 4.962,24 € 100% 

PRDC01/20/000014 Ajuntament d'Alàs i Cerc Torrent de Sant Miquel d'Alàs 21.753,97 € 21.753,97 € 60 10.876,99 € 100% 

PRDC01/20/000016 Ajuntament d'Alòs de Balaguer Barranc del Prat 47.692,71 € 47.692,71 € 80 47.692,71 € 100% 

PRDC01/20/000027 Ajuntament d'Alt Àneu Riu Noguera Pallaresa 9.748,78 € 9.748,78 € 80 9.748,78 € 100% 

PRDC01/20/000023 Ajuntament de Balaguer Riu Segre 4.086,84 € 4.086,84 € 70 4.086,84 € 100% 

PRDC01/20/000031 Ajuntament de Bossòst Barranc de Marras 49.401,94 € 49.401,94 € 70 49.401,94 € 100% 

PRDC01/20/000024 Ajuntament de Camarasa riu Segre 56.669,64 € 46.727,12 € 100 46.727,12 € 100% 

PRDC01/20/000042 
Ajuntament de Castellfollit de 
Riubregós 

Torrent de Magrà 15.874,13 € 15.874,13 € 60 15.874,13 € 100% 

PRDC01/20/000028 Ajuntament de Cervià de les Garrigues Riu Set 24.529,50 € 24.529,50 € 60 24.529,50 € 100% 

PRDC01/20/000032 Ajuntament de Gavet de la Conca Barranc dels Solans 5.626,68 € 5.626,68 € 60 5.626,68 € 100% 

PRDC01/20/000041 
Ajuntament de La Morera de 
Montsant 

Riuet de Scala Dei 4.718,35 € 4.718,35 € 80 4.718,35 € 100% 

PRDC01/20/000017 Ajuntament de La Pobla de Segur Riu Flamisell 59.175,85 € 59.175,85 € 80 59.175,85 € 100% 

PRDC01/20/000011 Ajuntament de La Sentiu de Sió Riu Sió 7.033,26 € 7.033,26 € 70 7.033,26 € 100% 

PRDC01/20/000012 Ajuntament de La Vall de Boí Barranc dels Arenys 4.051,95 € 4.051,95 € 60 4.051,95 € 100% 

PRDC01/20/000010 Ajuntament de La Vilella Baixa Riu Montsant 30.088,81 € 30.088,81 € 60 21.026,43 € 100% 

PRDC01/20/000008 Ajuntament de L'Aldea Barranc dels Pixadors 10.597,49 € 10.597,49 € 80 10.597,49 € 100% 
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EXPEDIENT SOL·LICITANT LLERA PRESSUPOST 
IMPORT 

SOL·LICITAT 
PUNTUACIÓ 

DESPESA 
SUBVENCIONABLE 

PERCENTATGE SOBRE LA DESPESA 
SUBVENCIONABLE 

PRDC01/20/000018 Ajuntament de Les Valls de Valira Torrent de la Morera 621,03 € 621,03 € 60 621,03 € 100% 

PRDC01/20/000019 Ajuntament de Les Valls de Valira Riu Valira 10.210,20 € 10.210,20 € 60 10.210,20 € 100% 

PRDC01/20/000020 Ajuntament de Les Valls de Valira Torrent de les Corxessanes d'Arcavell 3.550,67 € 3.550,67 € 60 3.550,67 € 100% 

PRDC01/20/000025 Ajuntament de Lleida Riu Segre 61.915,53 € 60.000,00 € 90 60.000,00 € 100% 

PRDC01/20/000040 Ajuntament de Montferrer i Castellbó La Llau de la Trobada 25.604,90 € 25.604,90 € 60 25.604,90 € 100% 

PRDC01/20/000006 Ajuntament de Móra d'Ebre Barranc de Faneca 3.934,85 € 3.934,85 € 60 3.934,85 € 100% 

PRDC01/20/000004 Ajuntament de Naut Aran Riu Garona (Arties) 42.225,21 € 42.225,21 € 80 29.557,65 € 100% 

PRDC01/20/000038 Ajuntament de Puigverd d'Agramunt Riu Sió 18.462,73 € 18.462,73 € 70 9.231,36 € 100% 

PRDC01/20/000039 Ajuntament de Ribera d'Ondara Riu Ondara 44.142,92 € 44.142,92 € 70 44.142,92 € 100% 

PRDC01/20/000036 
Ajuntament de Sant Carles de la 
Ràpita 

Barranc del Solito 48.767,65 € 48.767,65 € 60 48.767,65 € 100% 

PRDC01/20/000043 
Ajuntament de Sant Guim de 
Freixenet 

Riera de Freixenet 11.605,28 € 11.605,28 € 60 11.605,28 € 100% 

PRDC01/20/000045 Ajuntament de Talavera Riu Ondara 20.853,72 € 20.853,72 € 60 14.597,60 € 100% 

PRDC01/20/000013 Ajuntament de Tàrrega Riu Ondara 64.352,51 € 60.000,00 € 100 60.000,00 € 100% 

PRDC01/20/000044 Ajuntament de Torrefarrera Llera de Salats 39.712,71 € 39.712,71 € 60 39.712,71 € 100% 

PRDC01/20/000015 
Ajuntament de Vallbona de les 
Monges 

Riera del Maldanell 9.474,86 € 9.474,86 € 70 9.474,86 € 100% 

PRDC01/20/000001 Ajuntament dels Omellons Barranc del Turull 22.283,04 € 22.283,04 € 60 22.283,04 € 100% 

PRDC01/20/000022 Ajuntament d'Esterri d'Àneu Riu Noguera Pallaresa 20.933,46 € 20.933,46 € 80 20.933,46 € 100% 

PRDC01/20/000005 Ajuntament d'Isòvol Torrent innominat 6.178,86 € 6.178,86 € 60 6.178,86 € 100% 

PRDC01/20/000009 Ajuntament d'Oliana Riu de la Flor 7.848,82 € 7.848,82 € 60 7.848,82 € 100% 

PRDC01/20/000003 Ajuntament d'Ulldecona Riu de la Sènia (Barri el Castell) 12.623,26 € 12.623,26 € 60 12.623,26 € 100% 
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