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URBANISME 
 
 
 
BASES DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS DESTINATS ALS ENS LOCALS PER A 
L'ARRANJAMENT I MILLORA DE CAMINS RURALS DE TITULARITAT 
MUNICIPAL DE LA COMARCA DEL TARRAGONÈS, PER A L’ANUALITAT 
2019. 
    
1a. Objecte 
El Consell Comarcal del Tarragonès, en aplicació del Conveni marc de 
col·laboració i coordinació per optimitzar la prestació dels serveis municipals 
amb la Diputació de Tarragona, atorga als ajuntaments de la comarca els ajuts 
que tenen per objecte la cooperació econòmica, mitjançant la concessió de 
subvencions, amb els Ajuntaments de la comarca, amb la finalitat d’arranjar, 
conservar i millorar la xarxa de camins rurals de titularitat municipal. 
 
2a. Destinataris 
1. Per tal de distribuir de forma més equitativa els ajuts i crear un principi 
d'alternança de forma que cada dos anys qualsevol municipi tingui accés a la 
subvenció, els municipis es divideixen en dos grups. 
2. En la present convocatòria es poden presentar els següents ajuntaments: 
Altafulla, el Catllar, Constantí, Creixell, la Canonja, el Morell, Perafort, Renau, 
Roda de Barà, Torredembarra i Vila-seca, sempre i quan duguin a terme 
actuacions d’arranjament de camins rurals de titularitat municipal. 
 
3a. Dotació econòmica, import de la subvenció i concurrència 
1. L’assignació econòmica, és de 60.000,00 euros, amb càrrec a la partida 
consignada per aquest concepte en el Pressupost del Consell per a l'any 2019. 
2. La quantitat de la subvenció que atorgui el Consell pot cobrir el 100% del 
pressupost de les obres, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries. 
3. En cap cas l'import de la subvenció atorgada podrà ser d’una quantia tal que 
aïllada o en concurrència amb altres ajuts per a la mateixa inversió, ultrapassi 
el 100% del cost total de la inversió. Es consideren fonts de finançament extern 
les contribucions especials o qualsevol altre ajut o subvenció rebut per la 
mateixa finalitat. 
 
4a. Actuacions i requisits 
1. Poden ser objecte de subvenció les obres d’arranjament, conservació o millora 
de la xarxa de camins rurals de titularitat municipal, situats fora de l'àmbit del 
sòl urbà o del sòl urbanitzable delimitat, sempre i quan es contempli un acabat 
superficial del camí que garanteixi la seva durabilitat i que l’Ajuntament es  
comprometi a mantenir i conservar en bon estat el camí o camins motiu de la 
subvenció. 
2. No seran motiu de subvenció els honoraris per a la redacció del projecte o 
memòria valorada, ni les quantitats destinades a expropiacions de terrenys, 
desplaçaments de serveis afectats, col·locació del cartell d'obra o d'altres. 
3. La subvenció serà incompatible amb el Programa d'Acció Municipal (PAM) de 
la Diputació de Tarragona. 
 
5a. Atorgament 
1. Atorgar als ajuntaments d’Altafulla, el Catllar, Constantí, Creixell, la 
Canonja, el Morell, Perafort, Renau, Roda de Barà, Torredembarra i Vila-seca  
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una subvenció de 5.454,54 € a cadascun per a l’arranjament i millora de camins 
rurals de titularitat municipal, d’acord amb les condicions d’aquestes bases. 
2. L’atorgament de les subvencions es notificarà als ajuntaments beneficiaris, 
que hauran de comunicar necessàriament al Consell Comarcal l’acceptació de 
la subvenció i de les seves condicions en un termini de quinze dies, d’acord amb 
l’article 119.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres i serveis dels ens locals.  
3. L’acceptació de la subvenció, mitjançant un certificat del secretari de la 
corporació segons model normalitzat, inclourà: 

a. Òrgan i data d’acceptació de la subvenció. 
b. Característiques de l’actuació: 

- Camí, camins o trams dels mateixos pels quals es demana la subvenció, 
definint-los pel nom habitual o pel que consti en algun inventari. 

- Característiques i ús principal del camí o camins. 
- Pressupost total. 
- Si el pressupost és superior a la quantitat atorgada: forma i quantia de 

l'aportació amb que es compromet el sol·licitant a contribuir en les 
obres, ja sigui en metàl·lic, mà d'obra, materials o maquinària. 

c. Certificació de què el camí, camins o trams, a condicionar, són de 
titularitat pública. 

d. Compromís de mantenir i conservar en bon estat el camí o camins motiu 
de la subvenció.  

e. Si la subvenció atorgada no cobreix el 100% del pressupost de l’obra 
certificació del Secretari que acrediti que en el pressupost de la Corporació 
hi ha crèdit suficient per a la realització de la inversió, indicant les fonts 
de finançament per satisfer les despeses no cobertes per la subvenció. En 
cas de què no hi hagi consignació per l'exercici present, s'haurà d'aportar 
un acord de Ple, o de l'òrgan competent, pel qual l'Ajuntament es 
compromet a consignar en el pressupost de l'any següent la quantitat 
suficient per atendre la despesa. 

f. Certificació de què l'obra no s'ha inclòs en el Programa d'Acció Municipal 
(PAM) de la Diputació de Tarragona o altra programa de la Diputació. 

g. Certificació acreditativa de què pel condicionament del camí o trams motiu 
de la sol·licitud, l'Ajuntament no disposa d'altres ajuts per a la mateixa 
inversió que sumades amb aquesta subvenció ultrapassi el 100% del cost 
total de la inversió. 

h. Certificació que l'Ajuntament està al corrent, de les seves obligacions 
econòmiques envers la Diputació i el Consell Comarcal. 

i. Certificació que el camí, camins o trams a condicionar estan situats fora 
de l’àmbit qualificat com a sòl urbà o sòl urbanitzable delimitat pel 
planejament urbanístic vigent. 

4. L’acceptació de la subvenció s’acompanyarà d’una Memòria Valorada, o 
Projecte, que constarà com a mínim dels documents següents: 
- Memòria justificativa i explicativa de les obres a realitzar, indicant el nom 

del camí o camins, les seves característiques i l'ús principal.  
- Plànols de conjunt i de detall de l'obra, suficientment descriptius per tal 

de que resti perfectament definida. Com a mínim el de situació a escala 
1:5000 (ICC) i el de secció tipus. 

- Pressupost de les obres on s'indiqui, de forma clara i detallada, l'estat 
d'amidament, el preu unitari i les dades precises per a la valoració de les 
obres (tipus i característiques). Si hi ha varis camins es presentarà el 
pressupost desglossat per cadascun d'ells. 
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Les Memòries valorades han de contenir la suficient documentació gràfica, 
tècnica i econòmica, que permeti la correcta execució de l'obra, sense 
necessitat de més documentació. 

 
6a. Execució del programa i terminis 
1. Les obres han d’estar adjudicades entre l’1 de gener de 2019 i el 15 d’abril de 
2020. El certificat de contractació, segons model normalitzat, s’ha de presentar 
al Consell abans del 30 d’abril de 2020.  
2. La inversió objecte de la subvenció ha d’estar executades entre l’1 de gener 
de 2019 i el 15 de juny de 2020. La documentació justificativa de l’actuació s’ha 
de presentar al Consell abans del 30 de juny de 2020. Per tant els beneficiaris 
de les subvencions hauran de lliurar abans d'aquesta data, la documentació 
justificativa de la realització de la inversió: 

a. Certificat final d’obra, segons model normalitzat 
b. Certificació d’obres, segons model normalitzat, i Relació valorada 
c. Factura de l’actuació 
d. Certificat de col·locació del cartell d’obra acompanyat d’una fotografia del 

mateix 
3. L’obra s’executarà segons el projecte o memòria valorada, aprovat 
definitivament, que hagi servit de base per a la inclusió de l'obra en el programa. 
4. Les modificacions tècniques del projecte, no substancials, aprovades per 
l'Ajuntament, a l’empara del procediment establert a l’article 42 i següents del 
Decret 179/95 caldrà notificar-les al Consell Comarcal a efectes de la inspecció 
final de les obres (s’haurà d’acompanyar plànols), i de l'adequació de les 
certificacions a l'obra realitzada. 
5. Per causes degudament motivades i com a mol tard el dia que acabi el termini 
d’execució, es podrà concedir una única prorroga d’un mes com a màxim del 
termini d’execució de l’actuació. 
6. Si en el termini de justificació, algun ajuntament no justifica la totalitat de la 
subvenció o part d’aquesta el Consell podrà destinar els diners sobrants a altres 
actuacions en l’àmbit dels camins rurals públics, ja sigui destinant-los a un 
altra ajuntament o altra tipus d’actuacions. 
 
7a. Divulgació del pla 
En totes les obres subvencionades el contractista adjudicatari, o l'Ajuntament, 
col·locarà, a càrrec seu, un cartell anunciador com a mínim des de l'inici de les 
obres fins a la seva recepció provisional, segons model normalitzat. 
 
8a. Control de la subvenció i justificació del compliment del seu objecte 
1. Els ajuntaments beneficiaris poden accedir al cobrament dels ajuts un cop 
realitzada l'obra per a què s'ha concedit la subvenció. Per a això, són obligats a 
justificar la realització de l'activitat en el termini establert perquè els serveis 
tècnics del Consell Comarcal puguin efectuar les comprovacions corresponents. 
2. La despesa es justificarà aportant la següent documentació: 

a. Certificació final d'obra, signat pel tècnic director, segons model 
normalitzat. 

b. Certificació i relació valorada de les obres realitzades signada pel director 
de l'obra, segons model normalitzat. 

    Ha de constar la realitat de l'obra executada de forma clara i detallada amb 
l’amidament i el preu unitari, el tipus i les característiques i el pressupost 
final de l'obra motiu de la subvenció. 

 En cas de què hi hagi varis camins es desglossarà el pressupost per 
cadascun d'ells.  
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En cas de què l'Ajuntament hagi realitzat l'obra per Administració, només 
s'admetrà com a màxim un 5% de despeses d'administració, substituint el 
13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial que es pot aplicar 
en altres modalitats de contractació. 

c. Factura en relació a la certificació aprovada. 
d. Certificació de la direcció facultativa de què s'ha col·locat el cartell 

anunciador a què es fa referència a la base 7a, acompanyat d’una foto del 
mateix. 

3. El Consell podrà sol·licitar la documentació complementària, que consideri 
oportuna, per comprovar o justificar les condicions establertes. 
4. El lliurament de l’import de la subvenció es farà una vegada els Serveis 
Tècnics del Consell verifiquin la execució de les actuacions realitzades, sempre 
i quan la Diputació hagi ingressat al Consell les quantitats previstes per aquest 
concepte. 
5. En cas d’existir obligacions econòmiques del beneficiari amb aquesta 
Corporació, es realitzarà compensació automàtica de les mateixes. 
 
9a. Conservació i manteniment 
La subvenció concedida pel Consell ha de garantir una millora efectiva de la 
quantitat i qualitat dels camins, però en cap cas no obliga al Consell al 
manteniment o conservació parcial o total de les obres que es realitzin, que 
sempre estarà a càrrec de l'Ajuntament beneficiari, atès que pel Consell 
únicament té un caràcter de subvenció. 
 
10a. Revisió i modificació 
La resolució de l'atorgament de les subvencions es podrà revisar i en el seu cas 
modificar, en els següents casos: 
a. Si el beneficiari obté, de forma concurrent, subvencions o ajudes atorgades 

per altres administracions. 
b. Si es produeix una alteració substancial de les condicions que van determinar 

la concessió de la subvenció, degudament justificada. 
c. En el cas que l'import justificat sigui inferior al que correspongui a la 

subvenció atorgada, l'import d'aquesta, es rebaixarà de manera proporcional, 
i en aquest cas, si ja s'ha percebut l'import de la subvenció, s'haurà de 
reintegrar l'excés que correspongui. 

d. Qualsevol incompliment de les condicions d’atorgament i/o altres relatives a 
l’execució del present programa podrà comportar la revocació i reintegrament 
de l’ajut corresponent prèvia instrucció de l’expedient oportú instat per la 
Gerència de l’entitat. 

 
11a. Revocació 
Es podrà revocar la subvenció per les següents causes: 
a. Si es comprova que els ajuts atorgats han estat destinats a una finalitat 

diferent d'aquella per a la qual es van concedir o si el beneficiari de la 
subvenció incompleix qualsevol de les condicions establertes tant en les 
presents bases com en la resta de normativa aplicable. La qual cosa 
comportarà l'obligació del beneficiari de reintegrar al Consell les quantitats 
percebudes, amb abonament de l'interès de demora legal, sens perjudici de 
la resta d'accions que siguin adequades. Les quantitats esmentades tindran 
la consideració d'ingressos públics als efectes legals oportuns. 

b. Per motius d’oportunitat o de canvi de criteri per part del Consell, el que pot 
comportar el deure d'indemnitzar, si s'escau, els danys i perjudicis causats 
al beneficiari. 
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En els dos casos, prèvia proposta de la Comissió d'Urbanisme, Medi Ambient i 
Agricultura, la Presidència del Consell podrà revocar o suspendre totalment o 
parcialment els ajuts que al seu dia va concedir. 
 
12a. Renúncia 
1. La manca o incompliment per part de les entitats peticionàries dels requisits 
assenyalats en aquestes bases, o del compromís d'aportació econòmica, 
s'entendrà com la renúncia a la subvenció del Consell Comarcal. 
2. El beneficiari pot renunciar a la subvenció, quedant alliberat del compliment 
de la càrrega o de l'afectació a què es trobi sotmesa aquella, amb la pèrdua del 
dret a exigir-la. 
3. La renúncia ha de ser prèvia a l'inici de l'activitat subvencionada o al seu 
cobrament, altrament el beneficiari ha de procedir al reintegrament de les 
quantitats percebudes. 
 
15a. Romanent. 
1. S’entén per romanent: 
a. La diferència produïda entre la quantitat assignada al Programa en el 

pressupost del Consell i el total de les subvencions que s'atorguen als 
municipis, en el cas que les acceptacions rebudes dins del termini 
reglamentari establert i que són aptes per a la participació en la convocatòria 
no cobreixin la quantitat total assignada a aquest programa. 

b. La quantitat produïda, quan en el termini establert d’acceptació, algun 
ajuntament no accepta la totalitat de la subvenció o part d’aquesta. 

c. Totes les subvencions d'actuacions que hagin incomplet els terminis 
establerts a la base 11a que no hagin demanat prorroga o en les que no s'hagi 
col·locat el cartell anunciador. 

d. Les quantitats produïdes per renúncies o anul·lacions totals o parcials 
d'actuacions incloses en el programa o perquè s’ha realitzat menys obra. 

e. Les quantitats produïdes en aplicació de les bases 10a, 11a. i 12a. 
2. La Presidència, previ informe de la Comissió d'Urbanisme, Medi Ambient i 
Agricultura, podrà fer una proposta de distribució dels romanents produïts per 
qualsevol d'aquests casos, o d'altres no previstos. 
3. Els romanents es podran destinar a altres actuacions en l’àmbit dels camins 
rurals públics, ja sigui destinant-los a un altra ajuntament o altra tipus 
d’actuacions relacionades amb camins.   
 
16a. Conveni marc Diputació 
En tot cas els beneficiaris del present programa es trobaran subjectes a les 
disposicions que la Diputació de Tarragona pugui efectuar en relació a la 
present actuació i a les directrius i previsions del conveni marc de col·laboració 
i coordinació entre la Diputació i els consells comarcals per a optimitzar la 
prestació de serveis municipals. 
 
17a. Dret supletori 
En tot allò que no es preveu en aquestes bases de manera expressa, serà 
d'aplicació el que es disposa als articles 239 a 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, 118 a 129 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals de Catalunya, 8 i concordants de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i també, al RD 887/2006, de 21/07/2006, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions. 
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Annex 1: Models normalitzats 
- Certificat d’acceptació de la subvenció 
- Certificat de contractació 
- Certificació d’obres 
- Certificat final d’obra 
- Cartell d’obra 
Els models normalitzats d’aquests documents es troben a disposició dels 
interessats a la pàgina web del Consell Comarcal. 
http://tarragones.cat/urbanisme/2019-subvencions-camins-rurals-de-
titularitat-municipal 
 
Annex 2: Model de Certificació d’acceptació de la subvenció 
 
AJUTS DESTINATS ALS ENS LOCALS PER A L'ARRANJAMENT I MILLORA DE 
CAMINS RURALS DE TITULARITAT MUNICIPAL DE LA COMARCA DEL 
TARRAGONÈS, PER A L’ANUALITAT 2019 

Ajuntament de ....... 

En ............................. , Secretari de l’ajuntament de .............. 
 
CERTIFICA: 
 
1. Que per acord de .................. de data ........... s’ha acceptat l’atorgament de 
la subvenció de ........... euros, atorgada per el Consell Comarcal, segons decret 
de .................... de data ................., d’acord amb l’establer a les Bases d’ajust 
destinats als ens locals per a l’arranjament i millora de camins rurals de 
titularitat municipal de la comarca del Tarragonès, per a l’anualitat 2019, 
aprovades en el ple de 30 d’octubre de 2019. 
2. Que les Característiques de l’actuació són les següents: 

- Nom del camí o camins: 
- Característiques i ús del camí: 
- Pressupost: 
- Altres aportacions:                                   (Tipus:.......) 

3. Què el camí, camins o trams, a condicionar, són de titularitat pública. 
4. Que aquest ajuntament es compromet a mantenir i conservar en bon estat 

el camí o camins motiu de la subvenció. 
5. Que en el pressupost de la Corporació hi ha crèdit suficient per a cobrir la 

part del pressupost de l’actuació no cobert per la subvenció. 
5. Que, en no haver-hi consignació pressupostària en l’exercici present, aquest 

Ajuntament es compromet a realitzar la modificació de crèdit necessari o a 
consignar en el pressupost de l'any següent la quantitat suficient per 
atendre la despesa. 

6. Que l'obra no s'ha inclòs en el Programa d'Acció Municipal (PAM) de la 
Diputació de Tarragona o altra programa de la Diputació. 

7. Que pel condicionament de l’actuació, l'Ajuntament no disposa d'altres 
ajuts per a la mateixa inversió que sumades amb aquesta subvenció 
ultrapassi el 100% del cost total de la inversió. 

8. Que l'Ajuntament està al corrent, de les seves obligacions econòmiques 
envers la Diputació i el Consell Comarcal. 
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9. Que el camí, camins o trams a condicionar estan situats fora de l’àmbit 
qualificat com a sòl urbà o sòl urbanitzable delimitat pel planejament 
urbanístic vigent. 

10. Que s’adjunta una Memòria Valorada, o Projecte, redactada per ............... i 
aprovada............., que consta com a mínim dels documents següents: 
- Memòria justificativa i explicativa de les obres a realitzar, indicant el nom 

del camí o camins, les seves característiques i l'ús principal.  
- Plànols de conjunt i de detall de l'obra, suficientment descriptius per tal 

de que resti perfectament definida. Com a mínim el de situació a escala 
1:5000 (ICC) i el de secció tipus. 

- Pressupost de les obres on s'indiqui, de forma clara i detallada, l'estat 
d'amidament, el preu unitari i les dades precises per a la valoració de les 
obres (tipus i característiques). Si hi ha varis camins es presentarà el 
pressupost desglossat per cadascun d'ells. 

11. Que s’accepten les condicions establertes en les bases. 
 
 ..........., a data de signatura electrònica 
 


