BASES DE SUBVENCIÓ REGULADORES DELS AJUTS EXTRAORDINARIS PER A
ZONES RURALS
PRIMERA. FINALITAT
1.1 Ajudar als veïns i veïnes del municipi d’Ascó que viuen allunyades del casc urbà, en zona
rural, i que no disposen de xarxa d’abastament d’aigua potable, per a pal·liar necessitats
extraordinàries d’aigua no apta per al consum humà i no destinada a regadiu, així com per a
disposar d’un recurs fonamental per a la prevenció d’incendis al municipi.
1.2 Potenciar l'ús d'aigües no aptes per al consum humà en les zones rurals i per als usos que
la normativa en permet, disminuint així el consum d'aigua apta per al consum humà.
SEGONA. OBJECTE
2.1 Constitueix l’objecte d’aquestes bases regular i fixar els criteris i el procediment per a la
concessió d’ajuts extraordinaris al municipi d’Ascó.
2.2 Concretament, és subvencionable la despesa extraordinària realitzada per persones
físiques en relació a la prestació del servei d’abastament d’aigua no apta per al consum humà
mitjançant el seu transport amb vehicle cisterna al seu habitatge, ubicat a una zona rural que no
estigui qualificada com a zona de regadiu, en els termes i les condicions regulades a les
presents bases.
TERCERA. CRITERIS
3.1 Les subvencions a les que fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i
eventual, són lliurament revocables en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció de
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent, així com tenen caràcter
no devolutiu.
3.2 El procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases serà el
de concurrència pública no competitiva, en base a l’ordre cronològic de presentació de
sol·licitud.
3.3 La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis establerts en la
normativa general reguladora de les subvencions de l’ajuntament d’Ascó i la restant normativa
aplicable en matèria de subvencions.
QUARTA. CONDICIONS I REQUISITS PERSONES BENEFICIÀRIES
4.1 Poden optar a la present subvenció les persones físiques que hagin realitzat despesa per a
la prestació del servei d’abastament d’aigua no apta per al consum humà mitjançant el seu
transport amb vehicle cisterna autoritzat, en els termes, les condicions i els requisits que
estableixen aquestes bases.
4.2 Són condicions i requisits essencials per a poder gaudir de la subvenció, i, acreditables en
el moment de la presentació de la sol·licitud de subvenció:
 La persona beneficiària ha d’estar empadronada a Ascó, amb una antiguitat mínima de 4
anys des de la presentació de la sol·licitud de subvenció, i a l’habitatge al qual es produeix
la prestació del servei subvencionat.
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 L’habitatge, al qual es produeix la prestació del servei subvencionat, ha d’estar en zona
rural, de no regadiu. Excepte per casos excepcionals, com per escassetat de l’aigua o per
trencament del reg o similar, verificat pels serveis tècnics municipals, que l’habitatge podrà
ubicar-se en zona de regadiu.
 L’habitatge ha d’estar inscrit com a habitatge al Registre de la Propietat i ha de disposar de
cèdula d’habitabilitat.
 L’habitatge no ha de disposar de xarxa d’abastament d’aigua potable.
 Els m3 anuals màxims per habitatge són de 100 m3.
 La justificació de la necessitat.


L’aigua no es podrà destinar a cap mena d’ús de consum humà, i l’ha d’utilitzar en les
condicions sanitàries i higièniques corresponents a l’ús previst, de conformitat amb la
normativa legal aplicable.

 Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries municipals, autonòmiques i
estatals.


No estar sotmès/sa en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions i al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, requerides per a tenir la condició de
persona beneficiària de la subvenció.

CINQUENA. QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ
5.1 L’import a subvencionar es correspon amb el 50% del valor elegible de la despesa
realitzada.

 100 m3 anuals màxim per habitatge


Preu màxim hora servei 38€ (exclòs IVA)

SISENA. SOL·LICITUDS PERSONES SOL·LICITANTS
6.1 Les persones interessades han de presentar davant el registre d’entrada de la Unitat d’Ajuts
i Subvencions, en qualsevol moment des de l’aprovació definitiva de les presents bases i fins el
30 de novembre de l’any en curs:
• Sol·licitud de subvenció específica.
• Fotocòpia del DNI o equivalent de la persona beneficiària i/o de la persona sol·licitant.
• Declaració responsable de no estar sotmès en cap de les circumstàncies previstes a la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i al Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, requerides per a tenir la condició de
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5.2 El valor elegible a considerar és el justificat per les despeses generades, amb els següents
límits:
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persona beneficiària de la subvenció (es subscriu mitjançant la sol·licitud de subvenció
específica).
• Nota simple del Registre de la Propietat en relació a l’habitatge objecte de la prestació.
 Cèdula d’habitabilitat de l’habitatge objecte de la prestació.
• Factura de la prestació del servei objecte de la subvenció i acreditació fefaent del seu
pagament.
6.2 Caldrà presentar documents originals.
6.3 L’ajuntament comprovarà d’ofici la situació d’estar al corrent de les obligacions tributàries
municipals així com l’empadronament. A aquests efectes, s’unirà als expedients individuals
prova fefaent d’aquests extrems.
6.4 Les despeses objecte de subvenció han d’haver estat realitzades dins del període que
estableixi la convocatòria. En el benentès que es considera despesa realitzada la justificada i
efectivament pagada.
SETENA. FORMA I TERMINI DE L’ATORGAMENT A LES PERSONES SOL·LICITANTS
6.1 Les sol·licituds presentades seran avaluades per la Unitat d’Ajuts i Subvencions, i per Medi
Ambient, qui emetrà un informe previ a la resolució de la subvenció en relació al tipus de finca
(secà o regadiu) i a si disposa xarxa d’abastament d’aigua.
6.2 L’atorgament de la subvenció es realitzarà mitjançant acord de la Junta de Govern Local,
prèvia proposta de resolució de la Unitat d’Ajuts i Subvencions.

6.4 Les persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició
en el termini d’un mes, o bé recurs contenciós administratiu contra la resolució de l’ajut.
6.5 No es podran atorgar subvencions per una quantia superior al crèdit disponible.
VUITENA. -COMPATIBILITAT
8.1 Sense perjudici del que pugui establir-se per altres administracions públiques, l’ajut tindrà la
condició de compatible amb les que puguin lliurar altres organismes, sense que en cap cas les
subvencions excedeixin el cost total de la despesa objecte de la subvenció.
NOVENA. - JUSTIFICACIÓ DE L’AJUT ATORGAT
9.1 La subvenció s’ha de justificar mitjançant la documentació acreditativa de la despesa, en
aquest cas, la factura o factures de prestació del servei.
9.2 L’ajuntament podrà comprovar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades.
En cas d’incompliment per part dels perceptors/es de qualsevol de les obligacions previstes en
aquestes bases, l’ajuntament podrà procedir, previ tràmit d’audiència, a l’anul·lació o revocació
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6.3 El termini màxim de resolució de l’atorgament serà de tres mesos des de la presentació de
la sol·licitud.
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total o parcial de la subvenció, amb l’obligació inherent de les persones beneficiàries de
retornar les quantitats percebudes.
DESENA. - RÈGIM SANCIONADOR I REVOCACIÓ
10.1 Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador
que sobre sancions administratives estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions,
la Llei general pressupostària i la Llei general tributària.
10.2 L’Ajuntament iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció concedida i
abonada indegudament de conformitat amb la legislació vigent i les presents bases i, en tot cas
si:






S’obté la subvenció sense complir les condicions necessàries
S’incompleix la obligació de la despesa
S’incompleixen les condicions imposades
La falsedat en les declaracions responsables
Conseqüència del procediment sancionador

ONZENA. - PUBLICITAT I CONVOCATÒRIA
11.1 Les presents bases es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, així
com en la seu electrònica de l'ajuntament.
11.2 La convocatòria de subvencions haurà de publicar-se en la Base de Dades Nacionals de
Subvencions (en avant BDNS). Posteriorment, la BDNS en trametrà l'extracte al Butlletí Oficial
de l’Estat per a la seua publicació. Així mateix, es donarà publicitat de la convocatòria en el
Tauler d'Anuncis de la seu electrònica d'aquest ajuntament, i s'haurà de complimentar el que es
disposa als articles 4 i 5 del Decret 27/2019, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el
Reglament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya, en ordre a facilitar informació al
RAISC.

12.1 En tot allò que no es preveu en aquestes bases de manera expressa, serà d'aplicació el
que es disposa als articles 239 al 241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, als articles 118 a 129
del Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals
de Catalunya i a l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament d’Ascó.

DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que les presents bases van ser aprovades inicialment pel Ple de la
Corporació, en sessió de data 18 de juny de 2020, quedant aprovades definitivament en data 1 d’agost de
2020 i publicades definitivament al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 20 d’agost de
2020.
LA SECRETÀRIA
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DOTZENA.- DISPOSICIÓ FINAL

