DIPUTACIÓ DE TARRAGONA – Convocatòries de subvencions 2015
SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL
Medi Ambient, Salut Pública i Territori

Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió
d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans [Codi:
1200.313.46214]
-

-

-

-

Règim específic de la convocatòria: Bases específiques que han de regir la
convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per actuacions
de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies
invasores en espais urbans i periurbans, que consten a l’annex núm. 3.
Crèdit pressupostari al qual s’imputen les subvencions: Partida: 1200.313.46214
del pressupost de l’any 2015.
Quantia total màxima de les subvencions convocades: 450.000,00 euros.
Aquest import màxim pot ser ampliat d’acord amb les sol·licituds rebudes i les
disponibilitats pressupostàries.
L’objecte, les condicions i la finalitat de la concessió de les subvencions
convocades, els requisits per sol·licitar-les, els documents i informacions que
s’han d’adjuntar a la sol·licitud, així com els criteris de repartiment consten a les
bases específiques reguladores d’aquesta convocatòria.
Règim de la concessió: concurrència competitiva.
Òrgan competent per a la instrucció del procediment: Unitat de Medi Ambient,
Salut Pública i Territori.
Òrgan competent per a la resolució del procediment: Junta de Govern.
Termini de presentació de sol·licituds: Un mes des de la publicació de l’anunci
d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Forma de presentació de sol·licituds: electrònicament
Termini de resolució i notificació: 6 mesos des de la publicació de l’anunci
d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Mitjà de publicació de la resolució: Publicació a la seu electrònica
https://seuelectronica.dipta.cat/
Règim d’acceptació: Tàcita, si no es manifesta el contrari en el termini d’un mes
des de la publicació de la resolució de la concessió.
Forma de presentació de la justificació: electrònicament
Règim general aplicable: Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;
Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona; Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals; Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú i la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya.
Les resolucions dictades en execució de la convocatòria exhaureixen la via
administrativa.
Règim de recursos contra els actes administratius dictats en execució de la
convocatòria:
o Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos mesos des de
l’endemà de la notificació, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona.
o De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà de la notificació, davant el president de la
Diputació.

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA SUBVENCIÓ PER
ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA GESTIÓ
D'ESPÈCIES DE PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS I
PERIURBANS I RECOLLIDA D'ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS

Primera. Objecte
La protecció de la salut és el conjunt d’actuacions de gestió, vigilància i control
destinades a preservar la salut de la població davant d’agents físics, químics,
biològics, alimentaris o ambientals presents en els diferents elements del medi i en
els indrets de convivència humana.
L’objecte d’aquestes bases es regular la concessió de subvencions destinades al
finançament d’actuacions dels ens locals, destinades a la reducció de la proliferació
d’animals d'espècies plaga (coloms, rates, estornells, gavines.) que constitueixin
una plaga per al municipi, bé sigui per la seva incidència sobre la salut pública en la
transmissió de malalties o bé pels problemes que ocasionin a la població en l’àmbit
del seu municipi, el transport d’animals domèstics abandonats i les actuacions de
les noves plagues de mosca negra o mosquit tigre.

Segona. Actuacions subvencionables
Es consideren actuacions subvencionables les que responen a la naturalesa de
l’objecte d’aquestes bases. En particular:
a) Actuacions destinades a la reducció de la proliferació d’animals
d'espècies plaga (coloms, rates, estornells, gavines, paneroles,
formigues, abelles) que constitueixin una plaga per al municipi, bé sigui
per la seva incidència sobre la salut pública en la transmissió de
malalties o bé pels problemes que ocasionin a la població en l’àmbit del
seu municipi i aquelles actuacions destinades a la recollida i transport
d'animals domèstics abandonats des del municipi fins a un dipòsit
autoritzat.
b) Actuacions destinades a la reducció de la proliferació del mosquit tigre
(Aedes albopictus) i mosca negra (Simulium spp).
El servei tècnic de la unitat gestora de la Diputació verifica si es produeixen les
circumstàncies objectives per a la consideració d'actuació subvencionable.
Actuacions no subvencionables:
Elaboració del Pla de Control Integral de Plagues, elaboració de la cartografia de
les zones de risc per a la cria del mosquit tigre i actuacions per a la reducció de
plagues que no afectin la salut pública directament (com ara, morrut de la palmera o
el cargol poma).

Tercera. Finançament de les actuacions
Les actuacions descrites a l’apartat a) de la base segona, es financen en funció del
tram de població que resulta de l’aplicació del quadre següent al pressupost de
l’actuació, del qual s’obté el percentatge màxim de finançament:
Fins a 500 habitants
De 501 a 2.000 habitants
De 2.001 a 5.000 habitants
De 5.001 a 8.000 habitants

95 %
90 %
80 %
70 %

La quantia màxima concedida no pot superar els 8.000 €.
Les actuacions descrites a l’apartat b) de la base segona, es financen en funció del
tram de població que resulta de l’aplicació del quadre següent al pressupost de
l’actuació, del qual s’obté el percentatge màxim de finançament:
Fins a 500 habitants
De 501 a 2.000 habitants
De 2.001 a 5.000 habitants
De 5.001 a 10.000 habitants
De més de 10.000 habitants

95 %
90 %
80 %
70 %
60 %

La quantia màxima concedida no pot superar els 8.000 € .
Els percentatges i límit anteriors fixen la quantia màxima de la subvenció. Així
mateix, la subvenció concedida s’ha de determinar en funció de les sol·licituds
presentades i de les disponibilitats pressupostàries.
El pressupost mínim a executar per a obtenir la totalitat de la subvenció concedida
es determina en l'acord de concessió.
Aquesta subvenció és compatible amb altres línies d'ajut que puguin obtenir pel
mateix objecte i concepte. No obstant, en cap cas, la suma de les subvencions
obtingudes, pel mateix objecte, no pot superar el cost de l'actuació.
Quarta. Beneficiaris
1.- Requisits generals
Els beneficiaris han de complir els requisits generals que estableix l’article 13.2 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la base setena de les
Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
El requisit d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda
Pública i amb la Seguretat Social s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de la
corresponent declaració responsable que consta a la sol·licitud. Si escau, la
Diputació de Tarragona pot comprovar l’exactitud i veracitat de la declaració, d’ofici
si ha estat expressament autoritzada a la consulta de dades a l’AEAT i a la TGSS, o
bé, si no disposa de l’autorització, previ requeriment al sol·licitant d’aportació de
documentació. La declaració responsable també s’haurà de presentar si en el
moment de la justificació i pagament han transcorregut més de 6 mesos des de la
sol·licitud.

Els beneficiaris han d’acreditar el compliment de la previsió de l’article 31.3 de la
Llei general de subvencions i de la base 21.3 de les Generals de Subvencions de la
Diputació de Tarragona.
El còmput de la població del municipi es duu a terme segons les dades de població
de l’últim cens aprovat (dades població: font INE).
2.- Requisits específics:
Poden ser beneficiaris per a les actuacions de l’apartat a) de la base segona els
ajuntaments i EMD del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre amb població
inferior a 8.000 habitants i que portin a terme les activitats descrites.
Poden ser beneficiaris de les actuacions de l’apartat b) de la base segona tots els
ajuntaments i EMD del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.
Cinquena. Sol·licituds
1. La sol·licitud de subvenció, amb la documentació indicada a l’apartat 2
d’aquesta base cinquena, s’ha de fer en model normalitzat disponible a
https://seuelectronica.dipta.cat/ i s’ha de presentar electrònicament.
2. Els sol·licitants han de presentar la sol·licitud en el termini fixat en la
convocatòria, mitjançant el model únic normalitzat. La documentació que ha de
contenir la sol·licitud és la següent:
-

Formulari normalitzat de sol·licitud, que inclou:
o Sol·licitud, declaració responsable, dades bancàries i declaració de
documentació.
o Quadre resum on hi consta l’actuació a fer, import total de l’actuació i
subvenció total sol·licitada, dins del límit màxim subvencionable.
o Pressupost i quadre de finançament previst.
o Descripció de l’activitat:
Per a les sol·licituds de l’apartat a): Descripció detallada de l’actuació a dur a
terme.
Per a les sol·licituds de l’apartat b): Descripció del servei a fer on es detalli la
situació de plaga que es pateix, així com les accions que es pretenen portar
a terme per combatre-la amb eficàcia.

3. Els ens locals han d'indicar, en cas de ser beneficiaris, el pressupost i subvenció
que demanen per a cada un dels dos supòsits subvencionables, segons model
de sol·licitud .
4. Documentació aportada
La presentació de la documentació exigida no és necessària per als sol·licitants que
l’hagin aportat a un altre òrgan de la Diputació de Tarragona. En aquest cas,
l’aportació dels documents i les informacions pot ser substituïda per una declaració
del sol·licitant en què es faci constar la data i l’òrgan o la dependència en què van
ser presentats, o si escau, emesos, i que no s’han produït modificacions en el seu
contingut en la data de presentació de la sol·licitud, sempre que no hagin
transcorregut més de cinc anys des de l’acabament del procediment al qual
corresponguin.

Sisena. Criteris de concessió
La subvenció es distribueix mitjançant l’assignació total de la partida en funció dels
criteris de població previstos a la base tercera.
En cas de manca de suficient consignació pressupostària per fer front a la totalitat
de l’import sol·licitat, els tècnics d’avaluació poden deixar excloses de subvenció les
sol·licituds en funció d’una mínima puntuació requerida o per manca d’idoneïtat.
El beneficiari pot sol·licitar la modificació de la subvenció si concorren
circumstàncies extraordinàries derivades de necessitats urgents o sobrevingudes,
degudament justificades, que es pot autoritzar sempre que no es lesionin drets de
tercers. La sol·licitud s’ha de realitzar abans de la finalització del termini d’execució i
ha de respectar l’objecte, condicions i finalitat de la concessió, així com els criteris
de valoració..
Setena. Publicació
La resolució de la concessió de la subvenció es publica a la seu electrònica de la
Diputació de Tarragona, substituint la notificació a cadascun dels beneficiaris amb
caràcter general.

Vuitena. Acceptació
La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari en el
termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la publicació a la seu
electrònica de la resolució de la seva concessió.
Novena. Gestió i justificació de la subvenció
1. Termini de presentació de la justificació
El beneficiari de la subvenció ha de presentar la justificació de les despeses de les
actuacions executades com a màxim fins el 31 de març de l’any següent al de la
convocatòria.
No obstant això, el beneficiari, per causes degudament motivades, pot sol·licitar una
ampliació del termini fixat per la presentació de la justificació, en els termes
establerts a l’art. 70.1 del Reglament de desenvolupament de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, aprovat per l'RD 887/2006.
Transcorregut el termini ordinari, i si és el cas el de la pròrroga, sense justificació,
s'ha de requerir el beneficiari per tal que la presenti, en els termes establerts a
l’article 70.3 del Reglament de desenvolupament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, aprovat per l'RD 887/2006. Una vegada
finalitzat el termini fixat al requeriment sense justificació ni al·legacions, s'ha de
declarar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.
El beneficiari de qualsevol línia de suport té l’obligació de fer constar la col·laboració
de la Diputació en la difusió que faci de les actuacions subvencionades i d’acreditarho en la justificació.

2. Despeses subvencionables
Són despeses subvencionables aquelles que tinguin lloc dins de l’exercici
corresponent a la convocatòria.
En el supòsit d’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables,
el beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual s’ha concedit la
subvenció per un període no inferior a cinc anys en el cas de béns inscriptibles en
un registre públic, ni inferior a dos anys a la resta de béns, observant allò que
estableix l’art. 31.4 a) paràgraf segon de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, significant que l’incompliment és causa de reintegrament.
3. Documentació justificativa
La documentació que ha de contenir la justificació és la següent:
-

Formulari normalitzat d’expedient de justificació i de certificat del
finançament, que inclou:
o Sol·licitud de pagament, declaració responsable, dades bancàries i
declaració de la documentació.
o Relació classificada de despeses amb identificació del creditor,
document, import, data d’emissió i data reconeixement de l’obligació
de pagament.
o Certificat del finançament

-

Publicitat de la subvenció: els beneficiaris resten obligats a publicar a les
seves seus electròniques o pàgines web d'una manera clara, estructurada i
entenedora, en els termes de la Llei 19/2013, la informació relativa a les
subvencions concedides per la Diputació de Tarragona. Aquesta informació
s'ha d'incorporar a la justificació de la subvenció, així com qualsevol altra
forma de publicitat de la subvenció que el beneficiari hagi realitzat. En tot
cas, la difusió de la col·laboració de la Diputació en el finançament de
l'actuació s'ha de mantenir durant tot el seu termini d'execució i justificació i
s'ha d'acreditar mitjançant certificat del secretari i acompanyant testimoni
gràfic a la documentació justificativa.

Desena. Pagament de la subvenció
La subvenció es lliura un cop comprovada la justificació adequada de la subvenció,
així com l’acompliment de l’activitat i de la finalitat que determina la concessió de la
subvenció.

