ORDENANÇA REGULADORA DEL PLA PROVINCIAL D'OBRES I
SERVEIS (INVERSIONS) CASTELLÓ AVANÇA DE LA DIPUTACIÓ
PROVINCIAL DE CASTELLÓ
Preàmbul
L'article 36.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
(LRBRL), estableix l'obligatorietat per a les diputacions provincials d'aprovar un pla
provincial de cooperació a les obres i serveis de competència municipal, en
l'elaboració de les quals han de participar els municipis de la província. El pla haurà
de contindre una memòria justificativa dels seus objectius i dels criteris de distribució
dels fons. Criteris que, en tot cas, han de ser objectius i equitatius.
Els municipis, mancomunitats i les entitats locals menors participen en l'elaboració
del Pla provincial d'obres i serveis (inversions) Castelló Avança, D acord amb el
que preveu larticle 36.2. a) de la LRBRL. Per a la redacció d'aquest pla s'han tingut
en compte les aportacions i suggeriments que els alcaldes i alcaldesses de la
província han realitzat en les diferents reunions comarcals que s'han celebrat
prèviament a l'aprovació del pla. Les dites entitats participen també per mitjà de
l'elecció de les inversions a realitzar, de tal forma que les actuacions subvencionades
destinades a inversió seran les seleccionades per les entitats beneficiàries de les
ajudes, en el marc de la base segona d'aquesta convocatòria.
La Diputació de Castelló, a través de l'Àrea de Cooperació i Concertació, ajuda a
millorar les infraestructures i la qualitat de vida als nostres municipis en un nou marc
biennal, el Pla provincial d'inversions Castelló Avança. Es finançaran obres dels
municipis, sempre amb respecte a l'autonomia local en la presa de decisions. Seran
els municipis els que decidiran quins recursos i serveis necessiten un impuls de
cooperació institucional per a continuar avançant.
Els projectes del Pla provincial d'inversions Castelló Avança naixen amb un objectiu
ferm de lluitar per molts dels paràmetres i objectius inclosos en l'Agenda 2030. Al
marge de les iniciatives proposades, els ingressos que rebrà cada municipi es
baremen per mitjà de criteris que garanteixen un import fix a cada entitat en funció
de la seua població, superfície del terme municipal, nombre de pedanies,
percentatge del terme municipal protegit i comptar amb un pla d'igualtat i joventut i,
en el cas dels municipis majors de 20.000 habitants, a més, hauran d'haver aprovat
un pla de compromís amb l'Agenda 2030.
La província de Castelló té unes característiques pròpies que la diferencien d'altres
territoris. Només 8 municipis de 135 superen els 20.000 habitants. En la nostra
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província s'evidencia de forma més clara i contundent el problema de la despoblació
i les diferències entre l'interior i la costa. Gran part dels nostres municipis tenen
dificultat en la resolució de les seues gestions i les seues inversions es nodreixen
essencialment d'ajudes d'altres administracions públiques. Per això, des de la
Diputació de Castelló hem fet un esforç per a dotar amb molts més recursos aquest
programa unificat d'inversions en obres i serveis, posant en relleu la capacitat
transformadora i modernitzadora de la nostra institució.
Aquest pla, que està dotat amb la major inversió realitzada per la Diputació de
Castelló, és fruit de la voluntat d'aquesta institució d'incrementar l'autonomia local,
reduir la burocràcia i incrementar la inversió per als xicotets municipis, amb l'objecte
de fer pobles més eficients i sostenibles, on existesca més igualtat i justícia social.
La societat globalitzada actual camina cap a un punt de possible no retorn en
matèria mediambiental si les administracions públiques no actuem decididament en
la lluita contra el canvi climàtic. El 25 de setembre de 2015, 193 països es van
comprometre amb els 17 Objectius de desenvolupament sostenible de Nacions
Unides i el seu compliment per a l'any 2030. Els objectius persegueixen la igualtat
entre les persones, protegir el planeta i assegurar la prosperitat com a part d'una
nova agenda de desenvolupament sostenible. Un nou contracte social global que no
deixe a ningú arrere.
Una província que haja aconseguit els ODS en 2030 és l'objectiu amb el què
somniem el conjunt de la ciutadania. Per això, l'Agenda 2030 està ja en el centre de
la visió de la Diputació de Castelló, com a representació d'una forma d'actuar en el
món. Per a aconseguir les metes de cada objectiu, totes han de contribuir: els
governs, el sector privat, la societat civil i les persones a títol individual.
Amb aquesta finalitat, i en compliment del que estableix l'article 36.1b) de la LRBRL,
la Diputació de Castelló realitza una forta aposta per destinar part de la consignació
del seu nou Pla provincial d'inversions Castelló Avança del període 2022-2023, amb
respecte a l'autonomia local, per a promoure que els municipis de la nostra
província, les entitats locals menors i les mancomunitats, puguen destinar els fons
rebuts en ell al compliment dels ODS compromesos en el marc de les Nacions
Unides per a aconseguir l'objectiu en 2030.
L'import global del Pla provincial d'inversions Castelló Avança per al bienni 20222023 ascendeix a la quantitat de 29.999.100,00 €, dels quals 29.383.100,00 € seran
destinats als ajuntaments i les entitats locals menors i 616.000,00 € a les
mancomunitats. Les quanties previstes per a biennis posteriors es determinaran en
la present ordenança amb anticipació a les seues convocatòries.
La quantitat assignada per població als ajuntaments es veurà incrementada com a
màxim en un 10 % si destinen els fons a projectes que s'emmarquen en la
consecució d'alguna de les metes incloses en els ODS números 6 (aigua neta i
sanejament), 7 (energia assequible i no contaminant), 9 (indústria, innovació i
infraestructures), 11 (ciutats i comunitats sostenibles), 13 (acció pel clima) o 15 (vida
d'ecosistemes terrestres); sempre que l'import de la suma dels pressupostos dels
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projectes enquadrats dins de les ODS abast almenys el 20% de l'import de
subvenció pre assignat en el Pla abans d'aquest import addicional (veure columna
"SUMA IMPORT SUBV. MÀXIM PER CRITERIS EXCEPTE ODS" de la taula de
criteris d'assignació de la subvenció del Pla).
També es pretén incentivar els ajuntaments i mancomunitats a desenvolupar
polítiques de joventut. Per això, també es consigna una quantitat a distribuir entre
aquelles entitats que han certificat disposar d'un pla de joventut municipal o
mancomunat amb altres municipis.
En aquest pla, la Diputació de Castelló ha apostat, addicionalment, per recompensar
els ajuntaments i mancomunitats que hagen treballat en pro de la igualtat efectiva
entre hòmens i dones en les seues organitzacions o en el seu àmbit poblacional, per
mitjà de la consignació del pla a distribuir entre aquelles entitats que han certificat
que tenen aprovat un pla d'igualtat municipal o un pla d'igualtat d'empleades i
empleats de l'ajuntament o mancomunitat o un pla contra la violència de gènere. Es
pretén, addicionalment amb això que puga ser tingut en compte en futures
convocatòries, que els ajuntaments puguen treballar de forma clara i definida a
propiciar plans d'igualtat de tot el municipi de forma participada amb la ciutadania.
D'acord amb el que exposa i a fi d'assegurar la major objectivitat possible, els criteris
de distribució dels fons que s'han triat garanteixen una assignació inicial mínima fixa
i una altra variable, per mitjà dels paràmetres següents:
•

Població

•

Superfície del terme municipal

•

Nombre de nuclis disseminats o pedanies

•

Percentatge del terme municipal dins d'alguna figura de protecció
mediambiental, segons la cartografia distribuïda per l'Institut Cartogràfic
Valencià en relació als espais protegits de la Comunitat Valenciana,
FONT:
http://www.argos.gva.es/bdmun/pls/argos_mun/
DMEDB_PROVDATOSESPNATURALES.DibujaPagina?
aNProvId=12&aVLengua=c
https://visor.gva.es/visor/
https://pegv.gva.es/es/fichas
Concretament:
-Llocs d'importància comunitària (LIC)
-Zones especials de conservació (ZEC)
-Zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA)
-Catàleg de zones humides de la Comunitat Valenciana (ZH)
-Parcs naturals de la Comunitat Valenciana (PN)
-Paratges naturals municipals de la Comunitat Valenciana (PNM)
-Paisatges protegits de la Comunitat Valenciana (PPr)
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-Zones d'amortiment de monuments naturals de la Comunitat
Valenciana (MN)
-Microreserves (Mcr)
-Cova (Cv)
•

Existència de plans d'igualtat municipal, d'ajuntament o contra la violència
de gènere.

•

Existència de plans de joventut municipal o mancomunat amb altres
municipis.

•

Existència d'un pla de compromís amb l'Agenda 2030.

Aquest pla s'ha articulat de forma biennal amb la intenció que, en un futur pròxim, es
puga arribar a l'aprovació de plans quadriennals que coincidesquen amb les
legislatures, i que permeten desenvolupar el pla d'inversions de legislatura dels
diferents governs locals, permetent-hi tindre coneixement dels fons a què poden
optar durant aquest període de temps, la qual cosa els permetrà planificar i
desenvolupar des de l'inici el seu projecte polític de legislatura.
Tot això davall el prisma d'objectivitat i eficàcia, per mitjà d'una correcta programació
d'actuacions, amb un increment progressiu de dotació a les actuacions que
complesquen els ODS, fins a l'any 2030, en ordre, així mateix, a aconseguir resultats
concrets que permeten millorar la prestació de servicis públics, afrontar la situació de
la bretxa digital entre territoris, fer front als riscos naturals creixents i minimitzar la
seua repercussió en les persones, i a impulsar equipaments i accions d'activació
econòmica per a encarar els reptes de redistribució entre territoris i afrontar els
fluxos econòmics, millorant de forma progressiva les condicions de vida de la
ciutadania de la província.
El present document és el proposat com a bases reguladores del PLA PROVINCIAL
D'OBRES I SERVICIS (Inversions) Castelló Avança DE LA DIPUTACIÓ
PROVINCIAL DE CASTELLÓ PER AL PERÍODE 2022-2023 i següents biennals
(d'ara en avant Pla Castelló Avança).
El pla provincial es finançarà amb l'aportació de la Diputació Provincial, podent
cofinançar-se per part dels ajuntaments, entitats locals menors o mancomunitats. A
més, este pla serà compatible amb l'aportació d'altres administracions. Sent
l'aportació de la Diputació Provincial de 29.999.100,00 € per a les dues anualitats de
2022 i 2023. Les quanties previstes per a biennis posteriors es determinaran en la
present ordenança amb anticipació a les seues convocatòries.
La present ordenança es desenrotlla en el marc de la proposta formulada al Ple
d'esta Diputació Provincial per a l'aprovació del Pla estratègic de subvencions de la
Diputació Provincial de Castelló.

PRIMERA- OBJECTE DEL PLA. (GASTO D'INVERSIÓ)
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D'acord amb la Llei 38 de 2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu
Reglament, aprovat per R.D. 887/2006, de 21 de juliol, les presents bases regularan
les successives convocatòries de subvencions a favor de les entitats locals de la
província de Castelló amb un objecte de la següent naturalesa econòmica:
Actuacions d'inversió real (obres) que prevegen executar els municipis i que afecten
les competències municipals establides en l'article 25 la Llei 7/1985, de 2 d'abril, en
la seua nova redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració local.
Per als ajuntaments de més de 20.000 habitants, s'inclouen dues línies d'actuació:
-La primera, general, per un import màxim per al primer bienni de 2.076.000,00 €
(configurat en funció de la població, així com dels plans d'igualtat, plans de joventut i
agenda 2030).
-La segona, addicional, per un import màxim per al primer bienni de 193.200,00 €,
corresponent al 10 % de l'assignació en funció de la població, destinada a
incrementar la dotació anterior per a aquelles entitats que presenten projectes que
complisquen algun dels ODS números 6 (aigua neta i sanejament), 7 (energia
assequible i no contaminant), 9 (indústria, innovació i infraestructura), 11 (ciutats i
comunitats sostenibles) 13 (acció pel clima) o 15 (vida d'ecosistemes terrestres);
sempre que l'import de la suma dels pressupostos dels projectes enquadrats dins de
les ODS abast almenys el 20% de l'import de subvenció pre assignat en el Pla abans
d'aquest import addicional (veure columna "SUMA IMPORT SUBV. MÀXIM PER
CRITERIS EXCEPTE ODS" de la taula de criteris d'assignació de la subvenció del
Pla).
Per a les mancomunitats de municipis s'inclouen actuacions d'inversió real (obres),
o fins a dos projectes de gasto de subministrament que estiguen catalogats com a
gastos d'inversió en el capítol 6 del pressupost de l'entitat i arreplegats en els
conceptes establits en ANNEX XXI; dotada de forma global en el primer bienni amb
616.000,00.€. Les MANCOMUNITATS ESTAN EXEMPTES DEL COMPLIMENT
DELS CRITERIS ODS.
Per a l'entitat local menor, s'inclouen dos línies d'actuació:
-La primera, general, per un import màxim per al primer bienni de 120.000,00 €
(configurada en funció de la població per a l'entitat local menor).
-La segona, addicional, per un import màxim per al primer bienni de 12.000,00 €,
corresponent al 10 % de l'assignació en funció de la població, destinada a
incrementar la dotació anterior per a aquelles entitats que presenten projectes que
complisquen algun dels ODS números 6 (aigua neta i sanejament), 7 (energia
assequible i no contaminant), 9 (indústria, innovació i infraestructura), 11 (ciutats i
comunitats sostenibles) 13 (acció pel clima) o 15 (vida d'ecosistemes terrestres);
sempre que l'import de la suma dels pressupostos dels projectes enquadrats dins de
les ODS abast almenys el 20% de l'import de subvenció pre assignat en el Pla abans
d'aquest import addicional (veure columna "SUMA IMPORT SUBV. MÀXIM PER
CRITERIS EXCEPTE ODS" de la taula de criteris d'assignació de la subvenció del
Pla).
Per a la resta d'ajuntaments, s'inclouen dos línies d'actuació:
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-La primera, general, per un import màxim per al primer bienni de 25.090.700,00 €
(configurada en funció de la població, pedanies/nuclis de població, superfície i figures de protecció mediambiental, així com dels plans d'igualtat i plans de joventut).
-La segona, addicional, per un import màxim per al primer bienni de 1.891.200,00 €,
corresponent al 10 % de l'assignació en funció de la població, destinada a
incrementar la dotació anterior per a aquelles entitats que presenten projectes que
complisquen algun dels ODS números 6 (aigua neta i sanejament), 7 (energia
assequible i no contaminant), 9 (indústria, innovació i infraestructura), 11 (ciutats i
comunitats sostenibles) 13 (acció pel clima) o 15 (vida d'ecosistemes terrestres);
sempre que l'import de la suma dels pressupostos dels projectes enquadrats dins de
les ODS abast almenys el 20% de l'import de subvenció pre assignat en el Pla abans
d'aquest import addicional (veure columna "SUMA IMPORT SUBV. MÀXIM PER
CRITERIS EXCEPTE ODS" de la taula de criteris d'assignació de la subvenció del
Pla).
Les quanties previstes per a biennis posteriors es determinaran en la present
ordenança amb anticipació a les seues convocatòries.
S'adjunta en l'ANNEX XX un llistat de diferents tipologies d'actuacions enquadrables
en els ODS 6, 7, 9, 11, 13 i 15, que poden servir de referència a les entitats
beneficiàries.
Cada ajuntament i l'entitat local menor podran presentar FINS A UN MÀXIM DE 4
projectes, a executar de manera anual o plurianual (és a dir, en un o durant els dos
exercicis) que NO SERAN SUSCEPTIBLES DE PRÒRROGUES.
Les mancomunitats podran presentar FINS A UN MÀXIM DE 2 projectes de despesa
a executar de manera anual o pluriennal (és a dir, en un o durant els dos exercicis)
que no SERAN SUSCEPTIBLES DE PRÒRROGUES. D'aquesta manera, es podran
sol·licitar 1 obra i 1 projecte de subministrament, 2 obres o 2 projectes de
subministraments (dels inclosos en l'ANNEX XXI).
Per a les sol·licituds de subministrament es podran agrupar en un mateix projecte i
corresponent contracte tants codis CPV com siguen necessaris (dels de l'Annex
XXI), sempre que aquests s'agrupen en una mateixa memòria descriptiva (a
presentar després de la sol·licitud) i siguen contractats per lots en un mateix
contracte.
Per als ajuntaments i l'entitat local menor no es preveu la possibilitat de sol·licitar
subvenció per a l'adquisició de subministraments de qualsevol naturalesa excepte
els inclosos en els projectes tècnics d'obres, a excepció de la utilització dels
romanents produïts per les baixes/millores en la licitació de les obres. I en aquest
cas, tan sols s'admetrà un únic concepte de gasto de subministrament que estiga
catalogat com a gasto d'inversió en el capítol 6 del pressupost de l'entitat i arreplegat
en els conceptes establits en ANNEX XXI
L'assignació del pla d'inversions és compatible, així mateix, amb la imposició de
contribucions especials, sempre que l'import total percebut pel dit concepte i
l'assignació concedida no supere l'import total de la inversió. No podran incloure's en
este pla obres d'urbanització que, de conformitat amb la normativa urbanística
aplicable, hagen de ser costejades pels seus propietaris o promotors.
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SEGONA.- BENEFICIARIS
Podran ser beneficiaris, d'este pla, tots els ajuntaments, entitats locals menors i
mancomunitats de la província de Castelló, que es troben al corrent en el
compliment de les seues obligacions tributàries amb la hisenda pública estatal,
autonòmica, amb la Diputació Provincial de Castelló i amb la Seguretat Social; així
com que no estiguen incursos en prohibició per a ser beneficiari de subvencions
públiques de l'article 13 de la LGS.
La declaració responsable del compliment d'estos requisits es presentarà junt amb
la sol·licitud del pla d'inversions, segons el model establit en “l'annex IV”.
TERCERA.- QUANTIA MÀXIMA DE LA CONVOCATÒRIA I FINANÇAMENT
Per al primer bienni la quantia total màxima de la convocatòria del pla ascendix a la
quantitat de 29.999.100,00 €, dels quals 29.383.100,00 € seran destinats als
ajuntaments i l'entitat local menor i 616.000,00 € a les mancomunitats. Les quanties
previstes per a biennis posteriors es determinaran en la present ordenança amb
anticipació a les seues convocatòries.
Les actuacions subvencionables referides a inversió hauran de ser imputables al
capítol 6 de la classificació econòmica del pressupost de gastos de l'entitat
beneficiària, d'acord amb l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual
s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.
Les actuacions sol·licitades referides a obres, hauran de recaure sobre immobles o
infraestructures de titularitat de l'entitat sol·licitant.
El sistema d'execució de les inversions del present pla, quan es tracte d'obres,
podran ser contractades i executades pels ajuntaments i mancomunitats, per mitjà
de la contractació que haurà de subjectar-se als procediments previstos en la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, o per mitjà de l'execució
de les obres per la pròpia administració o per mitjans propis personificats, sempre
que es complisquen els condicionants de l'art. 30 i 32 de la LCSP.
La concessió de la subvenció del Pla de Castelló Avança és compatible amb la
percepció de qualsevol altra subvenció o ajuda que puga percebre l'entitat
beneficiària d'esta o altres institucions, ens públics o privats, excepte d'ajudes que
s'hagen concedit de forma directa per dificultats en la seua convocatòria pública, i
sempre que l'import total de les subvencions percebudes no supere l'import total de
la inversió.
El Pla provincial d'obres i serveis (inversions) Castelló Avança podrà finançar-se amb
l'aportació de la Diputació Provincial, podent cofinançar-se per part dels ajuntaments,
entitats locals menors o mancomunitats. En el primer bienni l'aportació de la
Diputació Provincial de 29.999.100,00 €, es distribuirà de la manera següent:
Exercici 2022:

+ Partida pressupostària 92005/7620000 ajuntaments, ……………………

14.625.550,00 €

+ Partida pressupostària 92005/7680000 entitats locals menors………….

66.000,00 €

7

+ Partida pressupostària 92005/7630000 mancomunitats………………….

308.000,00 €

Exercici 2023:

+ Partida pressupostària 92005/7620000 ajuntaments, ……………………

14.625.550,00 €

+ Partida pressupostària 92005/7680000 entitats locals menors………….

66.000,00 €

+ Partida pressupostària 92005/7630000 mancomunitats………………….

308.000,00 €

Les quanties previstes per a biennis posteriors es determinaran en la present
ordenança amb anticipació a les seues convocatòries.
QUARTA.- SOL·LICITUDS, TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ
La publicació de l'ordenança en el Butlletí Oficial de la Província es realitzarà amb
anterioritat a la publicació de la convocatòria. Les sol·licituds hauran de presentar-se
en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.
La presentació de sol·licituds per part de totes les entitats locals haurà de realitzarse electrònicament, de conformitat amb el que preveu l'art. 16.4 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
a través de corresponent formulari disponible en la seu de la Diputació de Castelló,
accessible a través de la web: http://dipcas.seuelectronica.es “Sol·licitud Pla
provincial d'inversions Castelló Avança 2022-2023”.
A les sol·licituds d'inclusió en el Pla d'inversions, formulades pels ajuntaments,
entitats locals menors i mancomunitats haurà d'acompanyar-se la documentació
següent:
1. Annex I (un annex per cada sol·licitud).- Cada Annex I inclourà el títol, import i
desglossament dels imports en pressupost d'execució per contracta, honoraris
de redacció de projecte i honoraris de direcció, en el seu cas, així com l'import
total de l'actuació, indicant si compleix o no amb els ODS, i en cas de complir
a quin epígraf dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Annex XX
s'ajusta la inversió a executar. En aquest Annex I, a més, s'inclou la fórmula
de càlcul del percentatge de sol·licituds que compleixen amb aquests
objectius.
2. Certificat de l'acord/resolució de l'òrgan competent de la corporació en virtut
del qual es formula la petició en què haurà de constar, l'enumeració d'aquelles
obres que ser pretenguen executar, que haurà d'incloure explícitament el
compromís d'aportació econòmica en la quantia que excedisca de la quantitat
màxima subvencionable. (Es proporciona model del certificat)
3. Declaració responsable sobre peticions o concessió de subvencions per a les
actuacions, de conformitat amb el model publicat en la web de la Diputació
Provincial de Castelló Com “a annex III”.
4. Declaració responsable de trobar-se al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com trobar-se al corrent
en el compliment de les obligacions amb la Diputació Provincial de Castelló
per qualsevol ingrés de dret públic. Segons model “annex IV”. El compliment
de les obligacions amb la Diputació s'acreditarà d'ofici incorporant a
l'expedient certificat de la Tresoreria Provincial, en cas que este fóra negatiu,
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es requerirà l'Ajuntament perquè en el termini de deu dies l’esmene, amb
indicació que si així no ho fera, se’l tindrà per desistit en la seua petició, prèvia
resolució dictada d'acord amb els articles 21 i 68 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques. La Diputació podrà sol·licitar quan ho considere la documentació
que acredite la realitat de les dades contingudes en l'esmentada declaració,
en un termini no superior a 15 dies.
5. Certificat emés per l'ajuntament o mancomunitat que acredite l'existència o no
existència d'un pla d'igualtat municipal o un pla d'igualtat d'empleades i
empleats de l'ajuntament o mancomunitat o un pla contra la violència de
gènere; i/o l'existència de plans de joventut municipal o mancomunat amb
altres municipis; i/o l'existència d'un pla de compromís amb l'Agenda 2030 per
a aquells municipis amb població superior a 20.000 habitants. Segons model
ANNEX XV.
6. En el cas que no s'acredite l'existència d'algun dels plans anteriors,
addicionalment s'aportarà Declaració responsable en la qual es comprometen
a tindre aprovats els plans del punt anterior, quan es justifique la finalització
de les obres o dins del termini màxim de justificació d'aquesta finalització.
Segons model ANNEX XV-bis.
Conseqüentment, en el cas de presentar aquesta declaració, quan es
justifique la finalització de les obres o dins del termini màxim de justificació
d'aquesta finalització, s'acreditarà l'aprovació dels plans, presentant el
certificat del punt 5. De no ser així, la subvenció es veurà minorada en la
quantia que corresponga, descomptant-ho de l'import concedit a l'obra que
l'Ajuntament designe.

CINQUENA.- IMPORT DE LES SUBVENCIONS
Es concediran ajudes a tots els ajuntaments, entitats locals menors i mancomunitats
considerats com a beneficiaris, segons el que disposa la base segona que formulen
la corresponent sol·licitud en temps i forma. Per a la concessió d'estes subvencions
es tindrà en compte més d'un criteri objectiu, de conformitat amb el que establix l'art.
17.3 e de la Llei general de subvencions, sent estos el nombre d'habitants, el
nombre de pedanies o nuclis de població (amb població diferent de 0), la superfície
del terme municipal, el percentatge del terme municipal inclòs en espais protegits,
posseir un pla d'igualtat municipal o contra la violència de gènere i posseir un pla de
joventut municipal o mancomunat, així com posseir un pla de compromís amb
l'Agenda 2030 per a aquells municipis amb població superior a 20.000 habitants; o
bé acreditar mitjançant la declaració responsable del punt 6 el compromís de la seua
aprovació. Per a això es prendran com a referència les dades publicades en la web
oficial de l'Institut Nacional d'Estadística, segons el criteri del nucli, i que van ser
aprovades pel Reial decret 1147/2020, de 15 de desembre, i referides a 1 de gener
de 2020, per ser estes les últimes dades oficials publicades a la data de l'aprovació
inicial de les presents bases i no sent possible cap canvi de rang que es produïsca
amb posterioritat. Per tot això els criteris i la distribució de quanties per al primer
bienni seran els següents:
Per als municipis amb població major de 20.000 habitants correspondrà una
quantitat preassignada a cada municipi en funció de la seua població, una quantitat
fixa per a aquells que tinguen aprovat un pla d'igualtat municipal, d'ajuntament o
contra la violència de gènere, una quantitat fixa per a aquells que tinguen aprovat un
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pla de joventut, i una quantitat fixa per a aquells que tinguen aprovat un pla de
compromís amb l'Agenda 2030, o bé acreditar mitjançant la declaració responsable
del punt 6 el compromís de la seua aprovació:

Població

Municipi

Per població 10% ODS s/(A)
(A)

Pla
d'igualtat

Pla joventut

Agenda
2030

* Total màxim a
subvencionar

Més
de
60.000 hab.

Castelló

420.000,00 €

42.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

480.000,00 €

Entre 40.000
i 60.000 hab.

Vila-real

252.000,00 €

25.200,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

295.200,00 €

Entre 20.000
i 39.999 hab.

Almassora

210.000,00 €

21.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

249.000,00 €

Benicarló

210.000,00 €

21.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

249.000,00 €

Borriana

210.000,00 €

21.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

249.000,00 €

Onda

210.000,00 €

21.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

249.000,00 €

La Vall
d'Uixó

210.000,00 €

21.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

249.000,00 €

Vinaròs

210.000,00 €

21.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

249.000,00 €

* Quantía màxima en el cas que acrediten l'existència de tots els plans i que es complisquen els criteris ODS.

Addicionalment l'import de la subvenció s'incrementarà en un 10% de l'assignat per
població si l'ajuntament presenta projectes enquadrats dins de les ODS números 6
(aigua neta i sanejament), 7 (energia assequible i no contaminant), 9 (indústria,
innovació i infraestructures), 11 (ciutats i comunitats sostenibles), 13 (acció pel clima)
o 15 (vida d'ecosistemes terrestres); sempre que l'import de la suma dels
pressupostos dels projectes enquadrats dins de les ODS abast almenys el 20% de
l'import de subvenció pre assignat en el Pla abans d'aquest import addicional (veure
columna "SUMA IMPORT SUBV. MÀXIM PER CRITERIS EXCEPTE ODS" de la
taula de criteris d'assignació de la subvenció del Pla).
Per a l'entitat local menor (el Ballestar) una quantitat màxima de 120.000,00 €, que
s'incrementarà en un 10% si l'entitat local menor presenta projectes enquadrats dins
de les ODS números 6 (aigua neta i sanejament), 7 (energia assequible i no
contaminant), 9 (indústria, innovació i infraestructures), 11 (ciutats i comunitats
sostenibles), 13 (acció pel clima) o 15 (vida d'ecosistemes terrestres); sempre que
l'import de la suma dels pressupostos dels projectes enquadrats dins de les ODS
abast almenys el 20% de l'import de subvenció pre assignat en el Pla abans d'aquest
import addicional (veure columna "SUMA IMPORT SUBV. MÀXIM PER CRITERIS
EXCEPTE ODS" de la taula de criteris d'assignació de la subvenció del Pla).
Per a les mancomunitats (que figuren inscrites en el registre d'entitats locals de la
Generalitat Valenciana, davall el tipus de mancomunitat, els municipis del qual
siguen només de la província de Castelló, i en l'estat diferent de dissolta)
correspondrà, una quantitat fixa inicial de 28.000,00 €, una quantitat fixa addicional si
compta amb un pla d'igualtat per al territori, o per a empleats i empleades o contra la
violència de gènere de 3.400,00 €, una altra quantitat fixa addicional de 3.400,00 € si
compta amb un pla de joventut mancomunat; o bé acreditar mitjançant la declaració
responsable del punt 6 el compromís de la seua aprovació. Una variable en funció
de la població a qui presta servicis la dita mancomunitat i una altra quantitat variable
en funció del nombre de municipis integrats en la mancomunitat. S'haurà d'acreditar
amb un certificat de secretaria els municipis integrants de la mancomunitat.
Població de la mancomunitat
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DES DE
0
3.001
5.001
10.001
>15.000

FINS A
3.000
5.000
10.000
15.000
---

QUANTITAT
8,000 €
12,000 €
16,000 €
20,000 €
24,000 €

Núm. de municipis de la mancomunitat
DES DE FINS A
QUANTITAT
1
5
8,000 €
6
10
12,000 €
11
20
16,000 €
21
30
20,000 €

Per a la resta de municipis amb població inferior a 20.000 habitants:
Una quantitat preassignada a cada municipi en funció de la seua població, una
quantitat fixa de 2.000,00 € per a aquells que tinguen aprovat un pla d'igualtat
municipal, d'ajuntament o contra la violència de gènere, i una quantitat de 1.500,00 €
fixa per a aquells que tinguen aprovat un pla de joventut municipal o mancomunat, o
bé acreditar mitjançant la declaració responsable del punt 6 el compromís de la seua
aprovació.
Població del municipi
des de
fins a
0
100
101
500
501
2.000
2.001
5.000
5.001
20.000

Quantitat màx. subvenció
120.000,00 €
140.000,00 €
160.000,00 €
170.000,00 €
176.000,00 €

Una quantitat variable en funció dels nuclis de població o pedanies, en les què
conste alguna població, pertanyents a l'ajuntament, quantia que s'afegirà a l'anterior
de:
Nuclis de població/pedanies
des de
fins a
1
3
5
Més de 6

2
4
6

Quantitat màx. subvenció
20.000,00 €
40.000,00 €
60.000,00 €
80.000,00 €

Una quantitat variable en funció de la superfície del terme municipal, que s'afegirà a
les anteriors, sent:
Superfície del municipi
fins a
0
45 km2
Més de 45 km2
95 km2
Més de 95 km2

des de
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Quantitat màx. subvenció
18.000,00 €
28.000,00 €
48.000,00 €

Una quantitat variable en funció de la superfície del terme municipal que es troba
dins d'alguna figura de protecció mediambiental, que s'afegirà a les anteriors, sent:
(segons la cartografia distribuïda per l'Institut Cartogràfic Valencià en relació als
espais protegits de la Comunitat Valenciana,)

ZONES PROTEGIDES T.M.
DES DE
25 % terme municipal
>50%
>75%

FINS A
50%
75%
100%

CTAT. MÀXIMA
2.000,00 €
3.600,00 €
5.000,00 €

Addicionalment l'import de la subvenció s'incrementarà en un 10% de l'assignat per
població si l'ajuntament presenta projectes enquadrats dins de les ODS números 6
(aigua neta i sanejament), 7 (energia assequible i no contaminant), 9 (indústria,
innovació i infraestructures), 11 (ciutats i comunitats sostenibles), 13 (acció pel clima)
o 15 (vida d'ecosistemes terrestres); sempre que l'import de la suma dels
pressupostos dels projectes enquadrats dins de les ODS abast almenys el 20% de
l'import de subvenció pre assignat en el Pla abans d'aquest import addicional (veure
columna "SUMA IMPORT SUBV. MÀXIM PER CRITERIS EXCEPTE ODS" de la
taula de criteris d'assignació de la subvenció del Pla).
Les quanties previstes per a biennis posteriors es determinaran en la present
ordenança amb anticipació a les seues convocatòries.
El gasto subvencionable per a les obres serà l'import sol·licitat per a cada una d'elles
per tots els conceptes (pressupost execució per contracta + honoraris de redacció de
projecte + honoraris de direcció), havent de justificar la seua totalitat en cada una de
les obres per a cobrar el total de la subvenció concedida. En el cas que el
pressupost sol·licitat excedisca de la subvenció concedida, el dit excés serà a costa
de l'ajuntament/mancomunitat i s'haurà d'aportar el corresponent certificat econòmic
firmat per l'interventor i que inclourà únicament l'import que excedisca de la
subvenció que li corresponga segons els criteris publicats. Així mateix, en el cas que
sol·liciten més d'una actuació per a inversió real hauran d'indicar a quina d'elles
s'imputarà l'excés de l'import sol·licitat.
Així mateix, la subvenció es minorarà proporcionalment en el cas de baixa en
l'adjudicació, considerant com a baixes en l'adjudicació, a més de les acordades, les
millores valorades oferides pels contractistes, circumstància esta que, en cas de
produir-se, haurà de quedar expressament reflectida en l'acord d'adjudicació.
En el cas del supòsit del paràgraf anterior, l'import corresponent a totes les baixes en
les adjudicacions i/o a les millores valorades econòmicament oferides pels
adjudicataris podran ser reinvertits en la mateixa entitat que els haja produït, sempre
que es tracte d'un únic concepte de gasto de subministrament que es puga incloure
en el capítol 6 del pressupost de l'entitat, que estiga degudament previst en l'annex
d'inversions municipal i arreplegat en els conceptes establits en ANNEX XXI.
SISENA.- APROVACIÓ PROVISIONAL I DEFINITIVA DEL PLA PROVINCIAL
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Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, i basant-se en les
quantitats assignades a cada municipi, entitat local o mancomunitat, segons la
TAULA adjunta a les presents bases, el diputat delegat de Cooperació i Concertació
elaborarà la proposta d'aprovació d'actuacions i assignacions, d'acord amb les
peticions formulades, que serà aprovada provisionalment i es publicarà en el BOP
(amb el desglossament de les quantitats destinades a obres i o servicis) perquè es
formulen, si és el cas, les al·legacions que es consideren oportunes en el període
que s'establisca en l'acord adoptat, que serà de15 dies.
Si un ajuntament no presenta cap al·legació a la seua assignació i està conforme
amb l'aprovació provisional del pla d'inversions pot quan tinga redactats els projectes
presentar-hi als Servicis Tècnics de l'Excma. Diputació de Castelló per a la seua
supervisió.
Una vegada transcorregut el termini d'al·legacions es resoldran estes junt amb
l'acord d'aprovació definitiva i es tornarà a publicar junt amb la taula definitiva amb
les quantitats subvencionades.
L'acord plenari d'aprovació definitiva i la seua publicació implicarà l'autorització i
disposició del gasto inherent a la concessió de la subvenció a favor de cada un
d'ells i per cada un dels conceptes, així com la delegació automàtica als
ajuntaments, entitats locals menors i mancomunitats de les facultats per a contractar
les obres objecte d'estes subvencions, excepte petició expressa en contra. No
obstant això, els ajuntaments, entitats locals menors i mancomunitats no podran
procedir a l'adjudicació de les obres fins a rebre l'autorització per part de la Diputació
i sempre després de l'enviament de la documentació següent:
OBRES:
1. Projectes tècnics de les obres a realitzar redactats per facultatiu competent.
El dit projecte haurà de presentar-se en l'expedient creat a este efecte en la
Seu Electrònica de forma completa en format pdf.
Pel fet que la capacitat de pujada de fitxers per cada document a la Seu
Electrònica és de 250 Mb, en el cas que se supere la dita capacitat s'hauran
de subdividir els projectes en fitxers que no superen la dita capacitat.
A més d'això, hauran de remetre el mateix projecte separant els fitxers en
memòries, plecs, càlculs i documentació del projecte en format de text, doc,
xls o semblant; plans en format dxf, dwg o semblant; i pressupost en format
intercanvi de dades bc3. De no ser possible la pujada a la Seu Electrònica
d'eixe tipus de fitxers (per pes i/o incompatibilitat per format) podran remetre'ls
en un CD/DVD (com venien fent fins ara). En l'ofici de remissió del citat
CD/DVD haurà de figurar el concepte següent: “Documentació
complementària del projecte de les obres de [TÍTOL] del Pla provincial
d'inversions Castelló Avança per a 2022-2023 (o bienni successiu que
corresponga)”.
2. Acta de replantejament previ de les obres.
3. Certificat de l'acord/resolució d'aprovació del projecte tècnic per l'òrgan
competent de l'ajuntament o mancomunitat.
4. Certificat de disponibilitat o titularitat dels terrenys, de conformitat amb el
model publicat en la web de la Diputació Provincial de Castelló. [Annex V].
5. Declaració responsable, per a aquells municipis que sol·liciten més d'una
obra, en la què s'haurà d'indicar el procediment triat per a l'adjudicació de les
obres.
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SUBMINISTRAMENTS:
Per a cada projecte s'aportarà memòria descriptiva del/els subministre/s que es
pretenga/n adquirir, el més detallada possible, que serà objecte de supervisió i haurà
de coincidir amb l'adquisició final del/els mateix/s.
En el cas que l'import del/els subministre/s siga superior a la subvenció, s'haurà
d'aportar Annex II (certificat econòmic que reflectisca l'import que excedeix i és a
càrrec de l'Ajuntament/Mancomunitat/Entitat Local Menor).
La Diputació Provincial es reserva, en tot cas, el dret de realitzar el seguiment de les
obres subvencionades i les actuacions de comprovació i control financer que
considere convenient per a garantir el compliment de la finalitat que va determinar la
concessió de les subvencions.
SETENA.- DEL PROJECTE D'OBRES
El projecte d'obres s'ajustarà en el seu contingut a les indicacions que respecte
d'això figuren en l'article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, i articles del 127 al 138 del Reglament general de la llei de contractes
de les administracions públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12
d'octubre.
Els projectes es redactaran basant-se en les “Normes per a la redacció de projectes
d'obres incloses en plans d'inversió de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló”. Es
posarà especial atenció en la identificació de les obres, especialment en la seua
localització, evitant termes ambigus, havent de quedar estes ben definides en el títol
del projecte d'obra. Als efectes de poder avaluar si les obres sol·licitades
s'enquadren dins de l'ANNEX XX d'estes bases com a obres ODS, el seu títol
s'haurà de correspondre amb alguns dels epígrafs a què es referix dit ANNEX XX.
De conformitat amb el que establix l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
contractes del sector públic, els projectes es referiran a "obres completes", sense
perjuí de:
a) La possibilitat de contractar obres definides per mitjà de projectes independents
relatius a cada una de les parts d'una obra completa, sempre que estes siguen
susceptibles d'utilització independent, en el sentit de l'ús general o del servici, o
puguen ser substancialment definides i precedisca autorització administrativa de
l'òrgan de contractació que fon la conveniència de la referida contractació (art. 13.3).
b) Als municipis de població inferior a 5.000 habitants, en els contractes d'obres la
financiación de les quals excedisca d'un pressupost anual, podran redactar-se
projectes independents relatius a cada una de les parts de l'obra, sempre que estes
siguen susceptibles d'utilització separada en el sentit de l'ús general o del servici, o
puguen ser substancialment definides. L'execució de cada un dels projectes podrá
ser objecte d'un contracte diferent, sense perjuí de l'aplicació dels articles 99 i 101
(DA 3a).
Tant en el cas a) com en el b) anteriors, resultarà necessari tindre en compte les
consideracions següents:
-El valor estimat del contracte haurà de calcular-se atenent al seu import total i haurà
d'incloure l'import de cada una de les fases o parts de l'obra en qüestió, inclús
encara que siguen independents.
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-L'ajuntament beneficiari haurà de comprometre's a incloure preferentment cada una
de les parts restants de l'obra completa en els successius plans provincials, fins a
finalitzar-la.
Abans de la seua contractació, tots els projectes hauran de comptar amb l'informe de
l'Oficina Tècnica de la Diputació Provincial de Castelló, relatiu al seu ajust als
requisits de les bases del pla, i especialment d'acord amb el que establixen els
paràgrafs anteriors. Els tècnics contractats als efectes pels ajuntaments, ho seran a
tots els efectes en compliment d'allò que s'ha estipulat en la Llei 9/2017 LCAP, en els
seus arts.145, 318 i 322.
Els projectes redactats pels corresponents tècnics, hauran d'estar presentats en esta
Excma. Diputació Provincial, abans del 30 de setembre de la primera anualitat de la
convocatòria (2022, en la convocatòria 2022-2023), excepte els municipis eximits la
data límit dels quals serà el 30 de novembre del mateix any. L'incompliment del
termini anteriorment fixat implicarà la impossibilitat de sol·licitar la reinversió de les
baixes en les adjudicacions i/o les millores valorades econòmicament oferides pels
adjudicataris.
No obstant això, els ajuntament per a aconseguir una major celeritat i organització
dels Servicis Tècnics d'esta Excma. Diputació Provincial, quan disposen dels
projectes confeccionats els remetran per a la seua supervisió.
D'acord amb la normativa vigent s'exigirà l'Estudi Geotècnic i d'Estudi de Seguretat i
Salut dels projectes a presentar, així com el projecte de gestió de residus.
Per als projectes de les obres a executar per la pròpia Administració o a mitjans
propis personificats, caldrà ajustar-se al que disposa la base DESENA de les
presents bases. En tot cas, serà condició sine qua non, per a la firma de l'acta de
comprovació del replantejament, la presentació de la documentació acreditativa de la
comunicació d'obertura de centre de treball, segellada per l'òrgan competent del
Servici Territorial de Treball.
El projecte de les obres, així com la seua direcció, seran elaborats per les entitats
sol·licitants i el seu cost s'inclourà en el pressupost de les obres tal com es reflectix
en la base VUITENA. S'exceptuen els municipis eximits, que podran igualment
incloure'ls en el pressupost general de l'obra segons la base VUITENA o sol·licitar la
redacció i direcció d'obres als Servicis Tècnics de la Diputació Provincial.
VUITENA.- DEL PRESSUPOST DE LES OBRES
El pressupost de les obres inclourà la seua execució per contracta i, si és el cas, els
honoraris de redacció de projectes, de direcció d'obra, de direcció d'execució d'obra i
de coordinació en seguretat i salut.
El pressupost total de les obres es desglossarà en els conceptes següents:
a) PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL ............................EUROS
b) 13% GASTOS GENERALS.................................................EUROS
c) 6% BENEFICI INDUSTRIAL ..............................................EUROS
d) SUMA (a+b+c) ....................................................................EUROS
e) 21% IVA SOBRE d ............................................................EUROS
Pressupost Execució per Contracta. …………………………………………EUROS
f) HONORARIS DIRECCIÓ OBRA (màx. 2,5%)....................EUROS
g) IVA 21% SOBRE f...............................................................EUROS
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h)
i)
j)
k)

SUMA ………….……………………….EUROS
HONORARIS DIRECC. EXECUC. OBRA (màx. 1,75%)....EUROS
IVA 21% SOBRE h..............................................................EUROS
SUMA ………….……………………….EUROS
HONORARIS COORDINA. SEG. Y SALUT (máx.0,75%). .EUROS
IVA 21% SOBRE j ……………..………………………….....EUROS
SUMA ………………………………….EUROS
TOTAL HONORARIS DIRECCIÓ OBRES………...EUROS

l) HONORARIS DE REDACCIÓ (màx. 4,25%) ...………… .EUROS
m) IVA 21% SOBRE l……………………………………………EUROS
SUMA …………………………………EUROS
n) HONORARIS ESTUDI SS (màx. 0,75%) …….…………..EUROS
o) IVA 21% SOBRE n ...………..………………………………EUROS
SUMA ………………………………….EUROS
TOTAL HONORARIS REDACCIÓ……...…...……EUROS
TOTAL HONORARIS ...………………….…………………………………EUROS
TOTAL PRESSUPOST ……...……………………………………………..EUROS
La quantia dels honoraris de direcció, direcció d'execució i coordinació de seguretat i
salut no hauran de superar, en cap cas, el 5% del pressupost d'execució material,
tenint en compte que els parcials indicats en la taula anterior són orientatius.
La quantia dels honoraris de redacció dels projectes d'obra (redacció projecte i
estudi de seguretat i salut) no hauran de superar, en cap cas, el 5% sobre el
pressupost d'execució material, sent els parcials indicats en la taula anterior
merament orientatius. Respecte a l'estudi de gestió de residus, si es detallara tal
concepte en la factura d'honoraris, es consideraran honoraris de redacció i estaran
dins de tal concepte sense superar l'import destinat a la redacció del projecte, però
considerant que forma part del subvencionable.
En el cas que s'excedisca del 5% en algun dels blocs d'honoraris dels paràgrafs
anteriors, el dit excés es compensarà amb l'altre bloc, sempre que la suma total dels
honoraris no sobrepasse el 10% del pressupost d'execució material.
Les subvencions es concedixen per cada un dels conceptes sol·licitats i previstos en
els projectes presentats, de manera que l'alteració d'estos conceptes podrà suposar
una minoració en el cas que no es justifique degudament el total del dit import; o bé
l'ajuntament o mancomunitat hauran d'assumir el major import justificat.
Per a les obres a executar per la pròpia Administració o a mitjans propis personificats
el pressupost es desglossarà segons el detall de la base DESENA.
NOVENA.- CANVIS D'OBRA I MODIFICACIÓ DELS PROJECTES O DE LES
MEMÒRIES DELS SUBMINISTRAMENTS
En cap cas es podran sol·licitar canvis d'obra una vegada adjudicades. S'entén per
canvi d'obra aquells que afecten a les seues finalitats o al seu import sempre que no
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afecte al finançament, no la modificació interna del projecte en les seues unitats
d'obra, que s'explica a continuació.
Quant a la modificació dels projectes, hauran de tramitar-se de conformitat amb el
que establix la legislació vigent en matèria de contractes. Així mateix, una vegada
iniciades les obres, els ajuntaments i mancomunitats hauran de presentar a la
Diputació els modificats que hagen aprovat perquè els comunique a l'òrgan
competent. En el cas que els projectes modificats suposen un increment del
pressupost inicial del projecte, en el certificat d'aprovació del projecte modificat que
es remeta a la Diputació per part de l'ajuntament o mancomunitat haurà de figurar
també l'assumpció del major cost de les obres per part d'estos.
Per als subministraments, s'estudiarà l'excepcionalitat dels canvis i modificacions
que es pretenguen realitzar, sempre que estiguen degudament motivats, la qual cosa
serà a conseqüència de la impossibilitat d'ajustar-se a la memòria presentada en el
seu moment.
DESENA.- OBRES EXECUTADES PER PRÒPIA ADMINISTRACIÓ O PER
MITJANS PROPIS PERSONIFICATS
Considerant els procediments previstos en els articles 30 i 32 de Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic relatiu a l'execució d'obres per la pròpia
Administració i a l'execució d'obres per mitjans propis personificats respectivament, i
que només cap la seua utilització, quan concórreguen les circumstàncies
enumerades en ells, els ajuntaments que trien estes formes especials de realització
de les obres hauran de presentar addicionalment la documentació següent:
-Justificació de les circumstàncies enumerades en els esmentats articles 30 i 32 de
la Llei 9/2017, LCSP, a la què s'acull l'ajuntament per a la realització de les obres.
-Projecte tècnic adaptat a la circumstància d'execució de l'obra per Administració, tal
com establix l'article 178 del Reglament de la llei de contractes de les
administracions públiques. El pressupost estarà descompost en tres parcials, de
materials, maquinària i mà d'obra, en els què es detalle de forma unitària la
repercussió dels tres conceptes assenyalats en cada una de les unitats d'obra, tot
això d'acord amb el seu quadro de preus descompostos, que, en tot cas, haurà de
contindre el projecte. O el projecte tècnic adaptat a la circumstància d'execució de
l'obra per mitjà propi personificat, tal com establix l'article 32 de Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
En el cas que inicialment s'haguera presentat un projecte tècnic per a executar l'obra
per mitjà de la contractació amb tercers i es volguera modificar el seu sistema
d'execució per a executar-la per la pròpia Administració o per mitjans propis
personificats, els canvis no suposaran modificació del pla, ni requeriran l'aprovació
de la Diputació Provincial, sinó únicament la presentació del nou projecte adaptat i
acord municipal que modifica el sistema d'execució de l'obra.
-Documentació acreditativa de l'obertura de centre de treball, segellada per l'òrgan
competent del Servei Territorial de Treball.
-El pressupost de l'obra:
A. Que vaja a executar-se per l'Administració s'estructurarà de la manera següent:
Pressupost d'execució material
+ 5% (sobre el 60% del PEM en els casos de col·laboradors inclosos en els supòsits
a i b), si és el cas.
+ IVA.
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TOTAL : PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER L'ADMINISTRACIÓ
B. Que vaja a executar-se per mitjans propis personificats es calcularà basant-se en
les tarifes aprovades per l'entitat pública de què depén el mitjà propi personificat per
a les activitats objecte d'encàrrec realitzades pel mitjà propi directament i, en la
forma que reglamentàriament es determine, atenent al cost efectiu suportat pel mitjà
propi per a les activitats objecte de l'encàrrec que se subcontracten amb empresaris
particulars en els casos en què este cost siga inferior al resultant d'aplicar les tarifes
a les activitats subcontractades. Les dites tarifes es calcularan de manera que
representen els costos reals de realització de les unitats produïdes directament pel
mitjà propi.
Al pressupost d'execució de l'obra se li sumarà, si és el cas, l'import dels honoraris
de redacció de projectes, direcció d'obra, direcció d'execució i de coordinació en
seguretat i salut, segons el desglossament de la BASE VUITENA (punts de la h a la
p).
En el moment de la remissió de l'acord d'execució per la pròpia Administració o per
mitjans propis personificats, s'haurà de remetre certificat expedit pel secretari de
l'ajuntament/mancomunitat de l'acord sobre les circumstàncies que concorren de les
enumerades en els articles 30 i 32 de la Llei 9/2017, LCSP respectivament, per a la
seua adopció.
Junt amb la justificació de les obres al seu acabament es remetrà informe del
secretari de l'ajuntament en què s'acredite que en els supòsits de les obres incloses
en les lletres a) i b) de l'apartat 1 del citat art. 30 i lletra b de l'apartat 7 de l'article 32,
la contractació amb col·laboradors no és superior al 50 per 100 de l'import total del
projecte.
La documentació a presentar per al pagament del 50% restant de les obres
executades per la pròpia Administració és la següent, agrupada per a cada una de
les obres:
a) Certificacions d'obra en què s'acredite, per part del seu director, les unitats d'obra
executades i que la qualitat dels materials i de la seua execució, es corresponen
amb allò que s'ha consignat en el Plec de condicions tècniques o facultatives del
projecte. Estes certificacions es referiran únicament a les unitats d'obra executades
amb el seu mesurament real, no al seu preu de projecte i import. Els dits preus i
imports quedaran acreditats per la relació de factures i certificacions del secretariinterventor referides en el punt C.
b) Respecte als honoraris de redacció, direcció d'obra, de direcció d'execució i de
coordinació en seguretat i salut, les factures emeses pel facultatiu corresponent.
c) Certificat de l'interventor o secretari-interventor acreditatiu del detall de tots els
gastos imputables realitzats per tots els conceptes relatius a la certificació i factures
dels punts a i b anteriors. En este certificat hauran de detallar-se les distintes
factures integrants del gasto a justificar, amb expressió del seu emissor, número,
concepte i quantia i els gastos de personal agrupats per tercer (per cada treballador:
distingint la seua retribució bruta i l'aportació de l'aj/mancomunitat a la Seguretat
Social), així com la data d'aprovació de tots ells per part de l'òrgan competent, per
mitjà del model de justificació d'estats comptables per a entitats públiques, adaptat
per a este Pla d'inversions (annex VII, annex VII A i annex VII B).
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Pel que fa als gastos subvencionables imputables a les obres executades per la
pròpia Administració o a mitjans propis personificats, de conformitat amb l'art. 179.2
del RD 1098/2001 pel qual s'aprova el Reglament de la llei de contractes de les
administracions públiques i el paràgraf anterior, no podran considerar-se entre ells
conceptes que no responguen a un gasto pressupostari efectiu dels projectes
subvencionats, com per exemple, el derivat de l'existència d'una taxa imposada pel
propi beneficiari per la utilització de maquinària de la seua propietat.
d) Acta de reconeixement i comprovació d'obres executades per Administració, que
com a mínim haurà de ser subscrita pel director facultatiu de l'obra i per un altre
facultatiu distint, que es determinarà en funció de qui les haja dirigit.
Una vegada presentada esta documentació i després de ser supervisada per
l'Oficina Tècnica, des de la secció de Planificació s'emetrà un certificat d’acabament
de les obres que haurà de ser subscrit per l'alcaldia/presidència i el secretari de
l'ajuntament/mancomunitat.
En el termini de dos mesos des de la data de pagament del 50% de subvenció
restant, els ajuntaments hauran de remetre la justificació del pagament dels gastos
realitzats, agrupada per a cada una de les obres, per mitjà de l'anterior model de
justificació d'estats comptables per a entitats públiques, adaptat per a este Pla
provincial (annex VII, annex VII A i annex VII B), completant la columna de pagament
efectiu si no es va fer al seu dia.
ONZENA.- ADJUDICACIÓ DE LES OBRES/SUBMINISTRAMENTS
En ocasió de l'adjudicació de les obres/subministraments, s'haurà de presentar la
documentació següent:
1) Certificat de l'acord/resolució de l'adjudicació de l'obra/subministrament.
2) En el cas que hagen sigut diverses les ofertes presentades, al citat certificat se
l’acompanyarà de l'informe justificatiu de la seua valoració i l'oferta seleccionada, així
com, si és el cas, del detall de les millores valorades econòmicament.
Qualsevol millora que s'obtinga en el procediment d'adjudicació del contracte
d'obres, tindrà la consideració de baixa en l'adjudicació, tant d'obres com de
subministraments sol·licitats, motiu pel qual es procedirà a la minoració de la
subvenció en la quantia de la baixa. En el cas d'adjudicació del contracte amb
millores, haurà de fer-se constar en el text de l'acord d'adjudicació de forma
expressa tal circumstància, així com la seua valoració.
En el cas del supòsit del paràgraf anterior, l'import corresponent a totes les baixes en
les adjudicacions i/o a les millores valorades econòmicament oferides pels
adjudicataris podran ser reinvertits en la mateixa entitat que els haja produït, sempre
que es tracte d'un únic subministrament que es puga incloure en el capítol 6 del
pressupost de l'entitat, que estiguen degudament previstes en l'annex d'inversions
municipal i arreplegat en els conceptes establits en ANNEX XXI.
La data límit per a justificar l'adjudicació de les obres, serà el 15 de març del segon
any de la convocatòria (2023, en la convocatòria 2022-2023). L'incompliment del
termini anteriorment fixat implicarà la impossibilitat de sol·licitar la reinversió de les
baixes en les adjudicacions i/o les millores valorades econòmicament oferides pels
adjudicataris.
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OBRES/SUBMINISTRAMENTS
Les actuacions incloses en el Pla Castelló Avança han d'estar totalment executades,
així com el seu gasto realitzat (en els termes de l'art. 31.2 de la LGS, en relació amb
l'art. 17.7 de l'OGS de la Diputació de Castelló), i tot això comunicat a l'Excma.
Diputació Provincial de Castelló com a data màxima el 30 de novembre de de la
segona anualitat (2023, en la convocatòria 2022-2023). NO CABRÀ POSSIBILITAT
DE PRÒRROGA EN L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.
No obstant això, en qualsevol fase del procediment, l'òrgan gestor podrà sol·licitar de
l'entitat beneficiària la documentació complementària que considere necessària, que
haurà de ser aportada en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la
petició.
Finalitzat el termini de justificació sense que haja sigut presentada la documentació
corresponent, es requerirà al beneficiari a fi que realitze la seua presentació en el
termini improrrogable de 15 dies hàbils. La falta de presentació en el termini establit
comporta la revocació i, si és el cas, l'exigència de reintegrament i altres
responsabilitats establides en la legislació aplicable en matèria de subvencions.
L'incompliment dels terminis fixats en el paràgraf anterior comportarà la incoació del
corresponent expedient sancionador, caldrà ajustar-se al que establix el CAPÍTOL
TERCER apartat 10 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació
Provincial de Castelló i si és el cas, el reintegrament de les quantitats percebudes
per incompliment de les condicions imposades amb motiu de la concessió de la
subvenció, sense perjuí dels altres motius de reintegrament establits en l'article 37
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
TRETZENA.- RECEPCIÓ D'OBRES/SUBMINISTRAMENT
Respecte a les recepcions de les obres/subministrament caldrà ajustar-se al que
establix l'acord de la Junta de Govern de data 24 de març de 2004, en virtut del qual
s'eximix de l'obligació de compareixença dels tècnics de la Diputació Provincial en
aquelles obres/subministraments que hagen sigut contractades pels ajuntaments,
sense perjuí de la necessitat de constatar que la recepció de l'obra ha sigut subscrita
pel personal establit en la normativa de contractació.
Una vegada acabades les obres, els ajuntaments remetran a l'Oficina Tècnica de la
Diputació Provincial de Castelló un projecte de liquidació amb els plans definitius en
suport digital als efectes de la seua incorporació al Servei d'Informació Geogràfica
Provincial.
CATORZENA.- DEL PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS
OBRES Y SUBMINISTRAMENTS:
PRIMER PAGAMENT:
Es realitzarà el pagament del 50% de la subvenció mitjançant un decret, aprovant el
reconeixement de l'obligació, emés després de l'acord de la concessió definitiva. El
càlcul es realitzarà basant-se en l'import de l'acord de concessió definitiva de les
obres/subministraments presentades en la sol·licitud, tant si l'execució es realitza en
la primera anualitat de la convocatòria (2022, en la convocatòria 2022-2023), com si
es realitza en la seua segona anualitat (2023, en la convocatòria 2022-2023).
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SEGON PAGAMENT:
El 50% restant de la subvenció es tramitarà al rebre's la documentació que a
continuació es detalla, que haurà de presentar-se agrupada per a cada una de les
obres/subministraments, entre l'1 de gener i fins al 30 de novembre del segon any de
la convocatòria (2023, en la convocatòria 2022-2023). Sense que es tramite cap
sol·licitud que es realitze amb anterioritat a les dites dates.
OBRES:
a) Acta de comprovació del replantejament o inici de les obres, si no
s'haguera presentat després de l'adjudicació
b) La justificació del gasto, de conformitat amb allò que s'ha disposat a
continuació:
b.1) Respecte al pressupost d'execució per contracta:
← les certificacions d'obres, que deuran necessàriament
se en relacions valorades a l'origen

basar-

← les factures corresponents
b.2) Respecte als honoraris de redacció de projecte, direcció d'obra, de
direcció d'execució i de coordinació en seguretat i salut :
← les factures emeses pel facultatiu corresponent, que hauran de
coincidir amb el detall del projecte d'obres aprovat, és a dir,
agrupant en la mesura que siga possible honoraris de redacció
(redacció de projecte i estudi de seguretat i salut) i honoraris de
direcció (direcció d'obra, direcció d'execució i coordinació en
seguretat i salut). Per a això és important que indiquen als tècnics
corresponents la facturació dels honoraris de redacció per un
costat i els de direcció d'un altre, de manera que no hi haja
factures que continguen els dos tipus d'honoraris (redacció i
direcció)
b.3)
Certificat
de
l'interventor
o
secretari-interventor
de
l'ajuntament/mancomunitat acreditatiu del detall de gastos dels punts
b.1) i b.2) anteriors. En este certificat hauran de detallar-se les distintes
factures que l’integren, identificant el seu emissor, número, concepte i
import, així com la data d'aprovació de tots ells per l'òrgan competent,
per mitjà del model de justificació d'estats comptables per a entitats
públiques, adaptat per a este Pla provincial (annex VII, annex VII A i
annex VII B)
c) Acta de recepció
d) Annex XII, sobre usuaris i naturalesa de l'IVA
Una vegada presentada esta documentació i després de ser supervisada per
l'Oficina Tècnica, des de la secció de Planificació s'emetrà un certificat d’acabament
de les obres que haurà de ser subscrit per l'alcalde/president i el secretari de
l'ajuntament/mancomunitat.
Per a les obres executades per la pròpia Administració o mitjans propis personificats
la documentació a presentar és la detallada en la base DESENA.

21

SUBMINISTRAMENTS:
a) Factura del/els subministre/s adquirits detallada, que haurà de coincidir
amb la memòria presentada en el seu moment.
b) Certificat
de
l'interventor
o
secretari-interventor
de
l'Ajuntament/Mancomunitat acreditatiu del detall de despeses del punt
anterior. En aquest certificat hauran de detallar-se les diferents factures
que l'integren, identificant el seu emissor, número, concepte i import,
així com la data d'aprovació de tots ells per l'òrgan competent,
mitjançant el model de Justificació d'estats Comptables per a Entitats
Públiques, adaptat per a aquest Pla Provincial (Annex VII, Annex VII A i
Annex VII B)
c) Acta de recepció del/els subministrament/s.
d) Annex XII, sobre usuaris i naturalesa de l'IVA
S'indica que dins del termini de justificació final, en el moment de la justificació final
de les obres/subministraments, haurà d'acreditar-se un import de pagaments igual o
superior a l'import anticipat de subvenció (50%).
De no presentar-se la justificació del pagament de totes les despeses en el moment
de la justificació final de les obres/subministraments, aquests hauran d'acreditar-se
en el termini de dos mesos des de la data de pagament del 50% restant de
subvenció, mitjançant l'anterior model de Justificació d'estats Comptables per a
Entitats Públiques, adaptat per a aquest Pla Provincial (Annex VII, Annex VII A i
Annex VII B), completant la columna de pagament efectiu que no es va fer en el seu
moment.
És a dir, atés que en la present convocatòria s'anticipa el 50% de la subvenció
després de la concessió, en el moment de la justificació final de les
obres/subministraments i sempre abans del 30/11/2023, haurà d'acreditar-se el
pagament a tercers de, almenys, l'import anticipat.
Sobre l'incompliment dels terminis fixats en la base ONZENA per a l'adjudicació,
DOTZENA per a l'execució i liquidació de les obres, així com en la CATORZENA per
a la justificació dels gastos i pagaments inherents a les obres i servicis, caldrà
ajustar-se al que disposa l'Ordenança general de subvencions de la Diputació
Provincial, capítol tercer “Gastos subvencionables i justificació”, apartat 10 i capítol
quart “Control financer, reintegrament, infraccions i sancions”.
QUINZENA.- DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES
Totes les qüestions incidentals que se susciten durant la tramitació del Pla provincial
d'obres i servicis es resoldran per Decret del president, inclosos els canvis d'obra
que en tot cas hauran de produir-se abans de la seua adjudicació.
SETZENA.- PUBLICITAT DE LES OBRES
Totes les obres incloses en el present Pla provincial d'inversions Castelló Avança
hauran de disposar obligatòriament d'un cartell indicatiu en què s'informe de les
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inversions públiques. La composició i la grandària del cartell indicador, que anirà en
funció del pressupost de l'obra, es troben a la seua disposició en la pàgina web
www.dipcas.es/logotips, punxant en “Normativa senyalització”.
La instal·lació de tanques i la resta de material informatiu en la zona d'actuació
mentres es realitze l'obra anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària i complint les
pautes marcades en www.dipcas.es/logotips, punxant en “Normativa senyalització”.
DISSETENA. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Les dades de caràcter personal que seran facilitades en la sol·licitud i en els
documents aportats, així com les obtingudes al llarg de la seua tramitació seran
tractades per la Diputació de Castelló, en qualitat de responsable de tractament amb
la finalitat de tramitar i gestionar la concessió de la subvenció.
La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en
l'art. 6.1.c) del RGPD, el tractament és necessari per al compliment d'una obligació
legal aplicable al responsable del tractament. Art. 6.1.e) del RGPD, el compliment
d'una missió realitzada en interés públic o l'exercici de poders públics. I conforme la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 19/2013, de 9 de
desembre de transparència accés a la informació pública i bon govern.
Les dades se cediran per obligació legal, si és el cas, a la Base de Dades Nacionals
de Subvencions, organismes de la Unió Europea, jutjats i tribunals, Administració
Tributària i Seguretat Social, Tribunal de Comptes i administració competent.
Les dades seran conservades durant el termini de temps que estiga vigent
l'expedient administratiu o, si és el cas, pel temps de resolució d'un procediment
contenciosadministratiu derivat. No obstant això, les dades podran ser conservades,
si és el cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, d'investigació científica i històrica
o estadístiques, i en tot cas mínim 10 anys des que finalitze el termini de prohibició,
establit en la Llei general de subvencions.
El titular de les dades garantirà la veracitat de les dades aportades i serà l'únic
responsable de les dades inexactes o errònies que facilitara i es comprometrà a
comunicar per escrit qualsevol modificació que es produïsca en elles.
Podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del
tractament i/o oposició. A estos efectes, haurà de presentar un escrit en el Registre
d'Entrada, electrònic o presencial, de la Diputació Provincial de Castelló. En l'escrit
haurà d'especificar quin d'estos drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de
mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document
identificatiu equivalent. En el cas que actuara per mitjà de representant, legal o
voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i el seu
document identificatiu. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la
protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació, en primer lloc,
davant del delegat de protecció de dades corresponent dpd@dipcas.es o, si és el
cas, davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).
En el cas que el sol·licitant facilite dades o documents amb dades de terceres
persones distintes d’ell, deurà amb caràcter previ a la seua inclusió, informar-li dels
extrems continguts en la present base.
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DIVUITENA.- NORMATIVA APLICABLE
A esta convocatòria li és d'aplicació allò que s'ha disposat en:
a) L'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Castelló.
b) Les bases d'execució del pressupost provincial.
c) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
d) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament.
e) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), en
especial el seu article 36.
f) Reial decret legislatiu 781/86, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
g) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
h) Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
i) Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

DINOVENA.- ACCEPTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIES
La presentació del formulari de sol·licitud significa la plena acceptació d'esta
convocatòria.
Castelló, a
(document firmat electrònicament)
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Annex I
ACTUACIONS D'INVERSIÓ REAL (OBRES)
DADES ENTITAT SOL·LICITANT
Municipi …...........................................................
Adreça …..........................................................
Correu electrònic …........................................... Tel. …......................................
Alcalde / alcaldessa …..........................................
….......................................

Secretari

/

secretària

DADES DE LA SOL·LICITUD

Títol de l'actuació

Pressupost
d'execució per
contracta o per
Administració

Honoraris
de redacció

Honoraris
de
direcció
obra

Total

ODS *

*ODS – indicar SÍ o NO, i en cas de SI, hauran d'indicar també l'epígraf ODS en el qual s'enquadra.
Se'ls facilita la fórmula que hauran d'utilitzar per a calcular el percentatge de projectes ODS:
(1) – Suma de pressupostos dels projectes ODS……………………………………..€
(2) – Import de subvenció pre assignat en el pla abans de ODS.…………………..€
(3) – Percentatge: (1)/(2)x100………………………..………………………….%
Si (3) ≥20% el beneficiari podrà distribuir entre tots els projectes el 100% de la columna PREVISIÓ
IMPORT SUBV. PER OBRES ODS, MÀXIM.
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ANNEX I – ACTUACIONS EN SUBMINISTRAMENT
DADES ENTITAT SOL·LICITANT
Municipi …...........................................................
Adreça …..........................................................
Correu electrònic …........................................... Tel. …......................................
Alcalde / alcaldessa …..........................................
….......................................

Secretari

/

secretària

DADES DE LA SOL·LICITUD

Actuació
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Cap. 6

Import previst

ANNEX II. CERTIFICAT D'EXISTÈNCIA DE CRÈDIT PER A FINANÇAR
L'APORTACIÓ DE L'AJUNTAMENT A L'OBRA SUBVENCIONADA DEL PLA
D'INVERSIONS CASTELLÓ AVANÇA
Sr./Sra. ........................................................................................... amb DNI
núm.
.......................................,
com
interventor/secretari-interventor
de
l'ajuntament/mancomunitat.............................................................................................
....,
CERTIFIQUE:
Que en l'aplicació pressupostària …....................................., del pressupost
vigent de l'Ajuntament/ Mancomunitat d…....................................................................,
hi ha crèdit adequat i suficient per import d ….......................... € [INDICAR NOMÉS
L'IMPORT QUE CORRESPON A L'AJUNTAMENT] per a finançar la seua aportació
per a l'actuació “[títol de l'obra].........................................................”, inclosa en la
convocatòria del PLA D'INVERSIONS CASTELLÓ AVANÇA per als exercicis …......
de la Diputació Provincial de Castelló.

A …............................................, a ….....................................de 20….....

L'interventor / secretari – interventor de l'Ajuntament/Mancomunitat d
….........................................................
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ANNEX III. DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE PETICIÓ DE SUBVENCIONS
PER AL MATEIX FI.
Sr./Sra.
...........................................................................................
amb
DNI
núm.
.......................................,
com
a
representant
de
l'Ajuntament
d .................................................................................................., en relació amb la
sol·licitud d …...................................................................................................................
DECLARA RESPONSABLEMENT (Assenyale's el que procedisca).
Que no s'ha sol·licitat cap subvenció o ajuda per a la mateixa finalitat a
altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals
i que comunicarà a l'Excma. Diputació Provincial de Castelló, si és el cas,
l'obtenció de subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les
activitats que puguen ser subvencionades per la Diputació Provincial en la
present convocatòria.
Que sí s'han sol·licitat altres subvencions o ajudes per a la mateixa
finalitat a les entitats i pels imports que a continuació s'assenyalen:
ENTITAT
FINALITAT
IMPORT SOL·LICITAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A………………., a............ d....................................................... de.................
L'ALCALDE/L'ALCALDESSA
......................................................
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ANNEX IV
DECLARACIÓ RESPONSABLE
Sr./Sra..............................................................................................................................
D.N.I........................., en qualitat de..................................... de l'Ajuntament d
…..........................amb NIF.......................................i domicili a ...................................
…....................................................................................................................................
i als efectes de la convocatòria del PLA D'INVERSIONS CASTELLÓ AVANÇA per als
exercicis …...... de la Diputació Provincial de Castelló:

DECLARA que l'entitat ……………...….........................amb CIF......................…:
-Es troba al corrent de les seues obligacions tributàries (segons l'article 18 del RD
887/2006 pel qual s'aprova el Reglament de la LGS) i amb la Seguretat Social, així
com de reintegrament de subvencions, tenint en compte que l'acreditació del
compliment de les obligacions amb la Diputació Provincial de Castelló i els seus ens
dependents es farà d'ofici, per mitjà de l'oportú certificat de la Tresoreria provincial.
-No incorre en cap de les causes de prohibició per a obtindre la condició de
beneficiari a què fa referència l'article 13 de la Llei 38/2003 general de subvencions.
Tot això en els termes de l'art. 69 apartat 1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques*.
* Llei 39/2015 art. 69.1: Als efectes d'aquesta llei, s'entendrà per declaració
responsable el document subscrit per un interessat en el què este manifesta, sota la
seua responsabilitat, que complix amb els requisits establits en la normativa vigent
per a obtindre el reconeixement d'un dret o facultat o per al seu exercici, que disposa
de la documentació que així ho acredita, que la posarà a disposició de
l'Administració quan li siga requerida, i que es compromet a mantindre el compliment
de les anteriors obligacions durant el període de temps inherent al dit reconeixement
o exercici.
Firmat, a …........................................, a …... d …........................ de 20XX.
Sr./Sra.......................................................................
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ANNEX V.- CERTIFICAT DE DISPONIBILITAT/TITULARITAT DE TERRENYS.

Sr./Sra………………………………………………..,
secretari/ària
o
secretari/interventor/a d'Administració local amb habilitació estatal i destinació en el
municipi d …………………………., província de Castelló.
CERTIFIQUE:
Que este Ajuntament té la plena disponibilitat dels terrenys i instal·lacions a utilitzar en
l'execució de l'obra ……………………….., inclosa en el PLA D'INVERSIONS CASTELLÓ
AVANÇA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL per als exercicis …......, i es disposa de les
autoritzacions i concessions administratives que són necessàries per a la seua execució.
I perquè així conste davant de la Diputació Provincial, expedisc la present certificació,
d'ordre i amb el vistiplau del Sr. alcalde,
A ………………………………, a …………………………………….de 20…..
Vistiplau ALCALDE/ALCALDESSA

(MODEL) CERTIFICAT DE L'ACORD/RESOLUCIÓ

Sr./Sra. ….............................................................................., secretari/ària de l'Ajuntament
d …...........................................

CERTIFIQUE
Que en sessió de la Junta de Govern/plenària/per resolució d'Alcaldia d'este Ajuntament
celebrada en data …..................................., es va adoptar entre altres, l'acord següent:
SOL·LICITUD

D'INCLUSIÓ

EN

EL

PLA

PROVINCIAL

D'OBRES

I

SERVICIS

(INVERSIONS) CASTELLÓ AVANÇA PER ALS EXERCICIS ….
Vista la publicació de l'Ordenança i convocatòria que regiran la concessió de subvencions
als ajuntaments i mancomunitats de la província de Castelló, dins del Pla provincial
d'obres i servicis per als anys ____ en els B.O.P. núm. …i .... de data …..i.......…,
respectivament.
Vist que segons l'esmentada convocatòria l'import assignat a l'Ajuntament d …...................
ascendix a …........................ euros.
Vistes les necessitats de l'Ajuntament d …......................
L'alcalde/Ple/Junta de Govern de l'Ajuntament, per ….................
ACORDA/RESOL:
1. Sol·licitar la inclusió d'este Ajuntament en el PLA PROVINCIAL D'OBRES I SERVICIS
(INVERSIONS) CASTELLÓ AVANÇA PER ALS EXERCICIS …. de les següents
actuacions d'inversió real (obres):

Pressupost
d'execució per
contracta o per
Administració

Títol de l'actuació

Honoraris
de redacció

Honoraris
de
direcció
obra

Total

ODS *

*ODS – indicar SÍ o NO, i en cas de SI, hauran d'indicar també l'epígraf ODS en el qual s'enquadra.
Se'ls facilita la fórmula que hauran d'utilitzar per a calcular el percentatge de projectes ODS:
(1) – Suma de pressupostos dels projectes ODS……………………………………..€
(2) – Import de subvenció pre assignat en el pla abans de ODS.…………………..€
(3) – Percentatge: (1)/(2)x100………………………..………………………….%
Si (3) ≥20% el beneficiari podrà distribuir entre tots els projectes el 100% de la columna
PREVISIÓ IMPORT SUBV. PER OBRES ODS, MÀXIM.

2. Comprometre's a l'aportació econòmica en la quantia que excedisca de la quantitat
màxima subvencionable.
3. Comunicar el present acord a l'Excma. Diputació Provincial de Castelló.

I perquè conste, emet el present certificat amb el vistiplau de l'alcalde/alcaldessa, a
….........................., a ….... d ….... de ….................
(Document firmat electrònicament al marge)
L'alcalde / L'alcaldessa
…............................................

El secretari / La secretària
.…................................................

MODEL DE JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS. ESTATS COMPTABLES. ENTITATS PUBLIQUES
Sr./Sra
, interventor/a o secretari/ària-interventor/a de l'entitat
Que concedida per la Diputació Provincial de Castelló la següent subvenció (Expedient Gestiona

, CERTIFIQUE:
/ ________ )

Convocatòria
Obra/activitat subvencionada:
Import de la subvenció:
Gasto a justificar segons resolució de concessió(1):
D'acord amb les dades que consten en la base de dades comptables d'esta entitat, les obligacions reconegudes i pagades amb càrrec al pressupost de l'exercici
________ per l'obra/activitat subvencionada són:
NÚ Aplicació
M.. pressupost

Concepte gasto

Proveïdor

Data
justificant

Data
aprovació

Import
total

Imp.subvencionable
justificat

Data
pagam
ent

(3)
Total de Gasto justificat (2,4):

Que els ingressos en concepte d'aportacions i/o subvencions d'altres entitats, taxes, preus públics o altres ingressos per a la realització d'esta obra/activitat subvencionada
són:
Cap
El detall següent:

Entitat

Import

Que la documentació justificativa dels gastos i ingressos relacionats, es troben a disposició de la Diputació Provincial de Castelló.
I perquè conste i tinga els seus efectes davant la Diputació Provincial de Castelló, expedisc la present certificació amb el vistiplau de l'Il·lm. Sr. alcalde/president, a .....
……......., a …… d ......................… de 20 ...
Vistiplau
Firmat.:
El president
L'interventor/a secretari/ària-interventor/a)
(1) L'import del TOTAL subvencionable/justificat ha de ser com a mínim l'import del “Gasto subvencionable/a justificar segons resolució de concessió”; en cas contrari la subvenció es minoraria de forma automàtica.
(2) Només s'imputarà la part de l'import del justificant que constituïsca gasto per al beneficiari (no s'imputaran quotes d'IVA suportat deduïble) i que obeïsca al desenrotllament de l'obra/activitat
subvencionada. A tals efectes, quan la naturalesa de l'IVA siga “Suportat no deduïble” i el gasto s'impute totalment a l'activitat subvencionada no cal omplir la columna “Import subvencionable justificat”.
(3) De resultar insuficient la taula anterior, omplir en este ANNEX únicament el total de“Gasto justificat” i el detall en “l'ANNEX A . Gastos justificats”
(4)
De ser el total de gasto justificat inferior a l'import de la subvenció de la Diputació més els ingressos dalt detallats, omplir “l'annex B. Gastos i ingressos globals executats”; de persistir la diferència la
subvenció es minorarà de forma automàtica.

Sr.
, c o m a representa nt legal d
Declare la veracitat de les dades que es contenen en resum de la memòria que s'adjunta.

,

ACTIVITAT:

Dates de realització
OBJECTIUS:

GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS:

INCIDÈNCIES REMARCABLES:

ALTRES DADES ESPECÍFIQUES SEGONS BASES:

DADES DE LA TRANSFERÈNCIA (*): ENTITAT BANCÀRIA O D'ESTALVIS. Codi bancari:
CODI IBAN
(*) En cas que les esmentats dades no consten en la base de dades comptables de la Diputació s'haurà d'adjuntar fitxa de manteniment de tercers.
El que firme a ……………………., a data ………………….……..…....……….
(El president)

ANNEX A. Gastos justificats
(3)Que l'activitat subvencionada ha generat els següents gastos que es detallen a continuació:
Aplicació
NÚ
pressupostària
M.

Concepte gasto

Proveïdor

Data
justificant

Data
aprovació

Import total

Import
subvencionable
justificat

Data
paga
ment

Que s'adjunten les factures o documents substitutius corresponents a estos gastos, així com la justificació del seu pagament.

Vistiplau
El president.

Firmat.:
L'interventor/a o secretari/ària-interventor/a)

ANNEX B. Gastos i ingressos globals executats
(4) EXECUCIÓ D'INGRESSOS I GASTOS TOTALS DESPRÉS DE LA REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT
SUBVENCIONADA
INGRESSOS
Concepte

Import (€)

TOTAL
GASTOS
Concepte

Import (€)

TOTAL
Vistiplau
El president.
Firmat:
L'interventor/a o secretari/ària-interventor/a)

ANNEX XII

DECLARACIÓ RESPONSABLE USUARIS I IVA

Sr./Sra. ______________________________________, amb DNI núm. _________________,
actuant en nom i representació de l'Ajuntament d ______________________________, proveït de
NIF núm. _________________, i als efectes de la convocatòria/conveni de subvencions
___________________________________________________.
DECLARA: Que l'import del gasto no repercutirà en els usuaris del servici de cap manera. Així
mateix, l'IVA suportat contingut en els justificants de gasto presentats en ocasió de la justificació de
la subvenció concedida a l'empara de la present convocatòria/conveni, té la naturalesa de
(assenyalar amb una aspa l'opció correcta):
Suportat deduïble (no constituïx gasto per al beneficiari).
Suportat no deduïble (sí que constituïx gasto per al beneficiari).

Firmat a, _______________, a ___ d___________ de ____________.

ANNEX XIII - FITXA DE MANTENIMENT DE TERCERS
DADES DEL CREDITOR
COGNOMS I NOM, O RAÓ SOCIAL ___________________________________________
________________________________________________________________________________
N.I.F.
___________________ TELÈFON
________________
_________________

FAX

ADREÇA ______________________________________________________________________
POBLACIÓ ______________________________________ CODI POSTAL _____________
DADES FINANCERES
CODI IBAN

DILIGÈNCIA DE CONFORMITAT DE L'ENTITAT BANCÀRIA.
Certifique que el compte indicat en “dades financeres” està obert a nom del titular que es reflectix en les “dades del creditor”.

Per l'entitat de crèdit
(Segell de l'entitat de crèdit)
______________________________________

Firmat.

DECLARACIÓ RESPONSABLE (art. 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques)
El sol·licitant declara que són certes les dades bancàries que identifiquen el compte corrent, així com la resta
de dades que s'arrepleguen en el present document i sol·licita que els pagaments es realitzen a través del dit
compte bancari.
Creditor / representant
Firmat ________________________________
D.N.I. ____________________
“De conformitat amb el que establix l'art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li informem,
que les dades personals facilitades s'incorporaran a un fitxer el responsable del qual és la Diputació de Castelló i la finalitat del qual és la gestió
comptable, fiscal i administrativa vinculada a esta entitat. Així mateix, li informem que se cediran estes dades a l'Agència Tributària per a finalitats
tributàries i entitats bancàries que col·laboren amb la Diputació de Castelló per a domiciliació de cobraments i pagaments. Podrà exercir els seus
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades personals registrades davant la Diputació, adreçant la seua sol·licitud al Registre General
de la Diputació, plaça de les Aules, 7 12001 Castelló.”

ANNEX XV

CERTIFICAT EXISTÈNCIA PLANS

Sr./Sra………………………………………………..,
secretari/ària
o
secretari/interventor/a d'Administració local amb habilitació estatal i destinació en al
municipi d …………………………., província de Castelló.
CERTIFIQUE:
Que este Ajuntament té aprovats els següents plans municipals amb ocasió de la
concessió del PLA PROVINCIAL D'OBRES I SERVICIS (INVERSIONS) CASTELLÓ
AVANÇA PER ALS EXERCICIS …. ,que acreditarà amb el seu acord d'aprovació
(assenyalar amb una aspa l’/les opció/ons corresponent/s):

Plans d'igualtat municipal, d'ajuntament o mancomunitat o contra la violència de
gènere.
Pla de joventut municipal o mancomunat amb altres municipis.
Pla de compromís amb l'Agenda 2030.

I perquè així conste davant la Diputació Provincial, expedisc la present certificació,
d'ordre i amb el vistiplau del Sr. alcalde,
(Document firmat electrònicament al marge)

L'alcalde / L'alcaldessa
Vistiplau. …............................................

El secretari /la secretària
.…................................................

ANNEX XV - bis

DECLARACIÓ RESPONSABLE PLANS
Sr./Sra.
______________________________________,
amb
DNI
núm.
_________________, actuant en nom i representació de l'Ajuntament d
______________________________, proveït de NIF núm. _________________, i als
efectes
de
la
convocatòria/conveni
de
subvencions
___________________________________________________.
DECLARA:
Que aquest Ajuntament es compromet a tindre aprovats, i a acreditar la seua
aprovació quan es justifique la finalització de les obres o dins del termini màxim de
justificació d'aquesta finalització els següents plans municipals en ocasió de la concessió
del PLA PROVINCIAL D'OBRES I SERVEIS (Inversions) Castelló Avança per als exercicis
…….... , que acreditarà amb la presentació de l'ANNEX XV i el corresponent acord
d'aprovació del mateix (assenyalar amb una aspa la/les opció/és corresponent/s),
assumint que de no ser així, la subvenció es veurà minorada en la quantia que
corresponga, descomptant-ho de l'import concedit a l'obra que l'Ajuntament designe:

Plans d'igualtat municipal, d'ajuntament o mancomunitat o contra la violència de
gènere.
Pla de joventut municipal o mancomunat amb altres municipis.
Pla de compromís amb l'Agenda 2030.

Firmat a, _______________, a ___ d___________ de ____________.

ANNEX XX
ODS. INCLUSIÓ DE PROJECTES
Es valoraran les actuacions que incidisquen de manera directa en el compliment
dels objetius de l’Agenda 2030 sobre el Desenrotllament Sostenible, entre altres es podrà
prendre en consideració:
OBJECTIU 6. AIGUA NETA Y SANEJAMENT:
1. Renovació o nova implantació de xares de distribució y abastiment d’aigua
potable:
A Substitució de canalizacions existents amb l’objete de reduir pèrdues en la xarxa,
eliminar materials obsolets o corregir deficiències de pressió en la xarxa.
B Implantació de sistemes de regulació, control o sectorizació en instal·lacions
existents.
C Intervencions de consolidació, renovació o eliminació de fugues en depòsits
d’emmagatzematge o regulació.
D Optimizació, millora d’eficiència o renovació de sistemes d’instal·lacions de
bombament.
E Instal·lació de sistemes de potabilització o filtració d’agües per a consum.
F Renovació de connexions o comptadors.
G En general, qualsevol actuació destinada a l’optimització i millora de l’eficiència en
el funcionament de les xarxes d’abastiment i distribució d’aigua potable municipals.
2. Renovació o nova implantació de xarxes de sanejament o arreplega d’agües
pluvials:
A Substitució de canalitzacions existents amb l’objetiu de reduir pèrdues en la xarxa o
eliminar materials obsolets.
B Renovació de connexions.
C Execució de noves xarxes separatives de replegada d’agües.
D Execució o modificació de xarxes de replegada de pluvials, que tinga com a
objectiu la reducció o eliminació de punts o zones amb risc d’inundació motivat per
la inexistència o falta de capacitat de las xarxes existents.
E Renovació o execució d’elements de replegada o regulació: arquetes, engolidors,
pous, sobreeixidors, emissaris, etc.
F Implantació de sistemes de captació, replegada, tractament i gestió d’agües
pluvials per a su reutilització.
G En general, qualsevol actuació destinada a l’optimització i millora de l’eficiència en
el funcionament de les xarxes de sanejament o replegada d’agües pluvials
municipals.
OBJECTIU 7. ENERGIA ASSEQUIBLE I NO CONTAMINANT
1. Millora de l’eficiència energètica en Enllumenat Públic:
A Substitució d’actuals equips d’enllumenat per altres de major rendiment.
B Instal·lació de lluminàries que s’abastisquen d’energia solar.
C Inversió en equips de regulació i control de les instal·lacions que resulten en
l’optimització del seu funcionament.

D Totes aquelles actuacions sobre ls instal·lacions d’enllumenat públic que
perseguisquen millorar l’eficiència i estalvi energètic, la disminució de les emissions
de gasos d’efecte d’hivernacle, limitar la resplendor lluminosa nocturno o
contaminació lumínica y reduir la llum intrusa o molesta.
2. Millora de l’eficiència energètica en edificis públics o instal·lacions municipals:
A Substitució d’actuals equips d’enllumenat per altres de major rendiment en edificis
públics, instal·lacions esportives, cementeris, etc.
B Substitució d’actuals equips de climatització, calefacció o ACS per altres de major
rendiment.
C Substitució o millora de l’envolupant tèrmica dels edificis, tal que reduïsca les seues
necessitats energètiques.
D Inversió en equips de regulació i control de les instal·lacions de l’edifici, que
resulten en l’optimització del seu funcionament i millora de la seua eficiència.
E Implantació de qualsevol instal·lació per a la utilització i aprofitament de fonts
d’energia renovables (solar, eòlica, geotèrmica, etc.)
F En general, qualsevol actuació que perseguisca la millora de la qualificació
energètica de les edificacions, o l’optimització i reducció de les necessitats
energètiques de les instal·lacions municipals.
OBJECTIUS 9 I 11. INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURA I CIUTATS I
COMUNITATS SOSTENIBLES
1. Millora de l’accessibilidad en l’edificació i en els espais públics:
A Reurbanització o execució d’altres en vials, espais o zones urbanes amb l’objetiu
de transformar-los en zones d’ús de vianants.
B Modificació o adaptació de voreres o altres elements urbans amb l’objectiu de
millorar les condicions d’accessibilitat al medi.
C Qualsevol actuació destinada a la millora de l’accessibilitat en edificis municipals,
instal·lacions esportives, cementeris, etc.
D En general, totes aquelles actuacions que consideren l’adequació i compliment del
Decret 65/2019, de 26 d’abril, del Consell, de regulació de la accessibilitat en
l’edificació i en els espais públics.
2. Transport, gestió de trànsit i mobilitat urbana:
A Execució de punts de recàrrega per a vehícles elèctrics.
B Implantació d’elements en vies urbanes que tinguen com a objectiu la pacificació
del trànsit.
C Millora o implantació de nova senyalització horitzontal y vertical en vies públiques.
D Obres i intervencions en vies urbanes que promoguen l’eficiència i el respecte als
valors ambientals i energètics, fomentant o facilitant els desplaçaments no
motoritzats.
OBJECTIUS 13 I 15. ACCIÓ PEL CLIMA I VIDA D'ECOSISTEMES TERRESTRES
1. Zones verdes, parcs i jardins, paratges naturals:
A Recuperació i millora de paratges, espais o zones relacionades amb l’aigua (llits,
llacunes, zones humides, fonts, brolladors, etc.)

B Obres per la recuperació, desenrotllament i millora de parcs, espais protegits o
paratges naturals municipals.
C Execució o establiment de rutes o itineraris de vianants o ciclistes que
transcórreguen per paratges amb valor ecològic.
D Execució de noves vies verdes o corredors verdes urbans o interurbans.
E Execució o millora de zones o parcs de socialització canina.
F Implantació de sistemes de risc d’alta eficiència en jardins i zones verdes
públiques.
G Actuacions destinades a l’adaptació o modificació de zones o espais, a fi d’afavorir
la conservació de las espècies botàniques rares, endèmiques o amenaçades, amb
l’objectiu últim d’obtindre la seua declaració com a microreserva de flora.
H Adaptació o modificació de parcs o execució de noves zones per a ús o esbarjo de
persones de la tercera edat.
2. Replegada de Residus Sòlids Urbans:
A Implantació de contenidors destinats al reciclatge de bioresidus o residus orgànics
(cinqué contenidor).
B Implantació de punts de replegada de residus específics de gestió municipal (piles,
peretes, fluorescents, etc.)
C Actuacions destinades a la reducció de l’impacte causat pels contenidors de
replegada de residus en l’entorn urbà: illes de contenidors o contenidors soterrats,
cubrecontenidors, etc.
D Qualsevfol inversió destinada al foment o desenrotllament de sistemes de
replegada o gestió porta a porta de residus urbans.
3. Inversions destinades a la recuperació de terrenys o zones degradades i la
seua destinació a ús com a horts urbans municipals.
4. Inversions en gestió forestal sostenible, implantació de mesures per a la
minimització de riscos i la prevenció d’incendis forestals, així com qualsevol
actuació amb l’objectiu de mantindre i millorar els valors econòmics, socials o
ambientals de qualsevol tipus de boscos.
5. Actuacions o projectes destinats a la implantació o desenrotllament del
concepte de Smart City.
6. Actuacions o projectes destinats a l’avanç, millora o consecució de la
descarbonització de l’entorn urbà.
7. Inversió en restauració y conservació d’edificis catalogats o amb marcat valor
cultural o patrimonial, que perseguisquen la seua posada en valor i efectiva
utilització o posada al servici de la ciutadania.
8. Qualsevol altra actuació o projecte que no estant específicament arreplegat
entre els anteriors, es puga considerar anàleg i que justificadament es
considere que puga incidir de manera directa en el complimient dels objectius
de l’Agenda 2030 sobre el Desenrotllament Sostenible.

ANNEX XXI
Possibles subministraments en què es podran reinvertir les baixes en les adjudicacions i/o
les millores valorades econòmicament oferides pels adjudicataris:

“

PLAN "INVERSIONES" PARA EL EJERCICIO 2022-2023

padron del 2020

Pob.
ext. en
Nucleo Km2
Unidad Poblacional
000000 ATZENETA DEL MAESTRAT
1.304
71,25
000000 AIN
123
12,29
000000 ALBOCASSER
1.227
82,24
000000 ALCALA DE XIVERT
6.638 167,72
000000 ALCORA (L')
10.417
95,04
000000 ALCUDIA DE VEO
188
30,51
000000 ALFONDEGUILLA
862
28,47
000000 ALGIMIA DE ALMONACID
262
20,49
000000 ALMAZORA/ALMASSORA
26.742
32,81
000000 ALMEDIJAR
244
20,92
000000 ALMENARA
6.090
27,52
000000 ALTURA
3.601 129,49
000000 ARAÑUEL
151
19,48
000000 ARES DEL MAESTRAT
184 118,78
000000 ARGELITA
126
15,49
000000 ARTANA
1.955
36,32
000000 AYODAR
153
24,50
000000 AZUEBAR
310
23,60
000000 BARRACAS
168
42,15
000000 BETXI
5.618
21,27
000000 BEJIS
371
42,41
000000 BENAFER
164
17,02
000000 BENAFIGOS
138
35,20
000000 BENASAL
1.063
79,26
000000 BENICARLÓ
27.363
48,14
000000 BENICASIM/BENICASSIM
18.364
35,93
000000 BENLLOCH
1.048
43,70
000000 BORRIOL
5.397
60,77
000000 BURRIANA
35.052
46,88
000000 CABANES
2.978 131,88
000000 CALIG
1.961
27,67
000000 CANET LO ROIG
676
68,88
000000 CASTELL DE CABRES
22
30,67
000000 CASTELLFORT
179
66,76
000000 CASTELLNOVO
918
19,17
000000 CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA 174.264 109,33
000000 CASTILLO DE VILLAMALEFA
101
37,74
000000 CATI
714 102,43
000000 CAUDIEL
659
62,15
000000 CERVERA DEL MAESTRE
557
93,30
000000 CINCTORRES
400
35,05
000000 CIRAT
206
41,08
000000 CORTES DE ARENOSO
300
80,78
000000 COSTUR
518
22,04
000000 COVES DE VINROMA (LES)
1.806 137,05
000000 CULLA
481 116,52
000000 CHERT/XERT
688
82,00
000000 CHILCHES/XILXES
2.714
13,19
000000 CHODOS/XODOS
106
44,63
000000 CHOVAR
288
18,33
000000 ESLIDA
725
18,15
000000 ESPADILLA
69
12,08
000000 FANZARA
273
34,84
000000 FIGUEROLES
523
11,78
000000 FORCALL
456
39,37

Subv
Subv. por
Nº
Nucleos/peda Subv por
poblacion PEDIAS nías
Spf Km2
160.000,00
3
40.000,00 28.000,00
140.000,00
0
18.000,00
160.000,00
5
60.000,00 28.000,00
176.000,00
9
80.000,00 48.000,00
176.000,00
3
40.000,00 48.000,00
140.000,00
2
20.000,00 18.000,00
160.000,00
0
18.000,00
140.000,00
0
18.000,00
210.000,00
6
140.000,00
0
18.000,00
176.000,00
1
20.000,00 18.000,00
170.000,00
2
20.000,00 48.000,00
140.000,00
2
20.000,00 18.000,00
140.000,00
4
40.000,00 48.000,00
140.000,00
0
18.000,00
160.000,00
0
18.000,00
140.000,00
0
18.000,00
140.000,00
0
18.000,00
140.000,00
0
18.000,00
176.000,00
0
18.000,00
140.000,00
5
60.000,00 18.000,00
140.000,00
0
18.000,00
140.000,00
2
20.000,00 18.000,00
160.000,00
2
20.000,00 28.000,00
210.000,00
0
176.000,00
10
80.000,00 18.000,00
160.000,00
0
18.000,00
176.000,00
11
80.000,00 28.000,00
210.000,00
3
170.000,00
9
80.000,00 48.000,00
160.000,00
0
18.000,00
160.000,00
0
28.000,00
120.000,00
0
18.000,00
140.000,00
0
28.000,00
160.000,00
0
18.000,00
420.000,00
1
140.000,00
4
40.000,00 18.000,00
160.000,00
8
80.000,00 48.000,00
160.000,00
0
28.000,00
160.000,00
0
28.000,00
140.000,00
0
18.000,00
140.000,00
2
20.000,00 18.000,00
140.000,00
3
40.000,00 28.000,00
160.000,00
1
20.000,00 18.000,00
160.000,00
8
80.000,00 48.000,00
140.000,00
9
80.000,00 48.000,00
160.000,00
1
20.000,00 28.000,00
170.000,00
1
20.000,00 18.000,00
140.000,00
0
18.000,00
140.000,00
0
18.000,00
160.000,00
0
18.000,00
120.000,00
0
18.000,00
140.000,00
0
18.000,00
160.000,00
0
18.000,00
140.000,00
0
18.000,00

Subv por
% termino zonas
municipal protegidas PLAN
PLAN
AGENDA
protegido TM
IGUALDAD JUVENT
2030
0,43
2.000,00 1.500,00
97,86 5.000,00
2.000,00 1.500,00
23,24
2.000,00 1.500,00
16,15
2.000,00 1.500,00
0,09
2.000,00 1.500,00
100,00 5.000,00
2.000,00 1.500,00
81,33 5.000,00
2.000,00 1.500,00
99,07 5.000,00
2.000,00 1.500,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00
100,00 5.000,00
2.000,00 1.500,00
18,51
2.000,00 1.500,00
20,81
2.000,00 1.500,00
22,83
2.000,00 1.500,00
99,11 5.000,00
2.000,00 1.500,00
0,11
2.000,00 1.500,00
74,69 3.600,00
2.000,00 1.500,00
97,78 5.000,00
2.000,00 1.500,00
100,00 5.000,00
2.000,00 1.500,00
98,69 5.000,00
2.000,00 1.500,00
0,00
2.000,00 1.500,00
91,42 5.000,00
2.000,00 1.500,00
13,74
2.000,00 1.500,00
53,04 3.600,00
2.000,00 1.500,00
48,35 2.000,00
2.000,00 1.500,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00
34,82 2.000,00
2.000,00 1.500,00
11,90
2.000,00 1.500,00
1,47
2.000,00 1.500,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00
20,31
2.000,00 1.500,00
0,02
2.000,00 1.500,00
8,73
2.000,00 1.500,00
99,48 5.000,00
2.000,00 1.500,00
98,22 5.000,00
2.000,00 1.500,00
35,61 2.000,00
2.000,00 1.500,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00
51,27 3.600,00
2.000,00 1.500,00
31,92 2.000,00
2.000,00 1.500,00
60,44 3.600,00
2.000,00 1.500,00
0,00
2.000,00 1.500,00
99,88 5.000,00
2.000,00 1.500,00
67,76 3.600,00
2.000,00 1.500,00
67,83 3.600,00
2.000,00 1.500,00
0,00
2.000,00 1.500,00
13,55
2.000,00 1.500,00
30,80 2.000,00
2.000,00 1.500,00
24,38
2.000,00 1.500,00
23,02
2.000,00 1.500,00
100,00 5.000,00
2.000,00 1.500,00
99,48 5.000,00
2.000,00 1.500,00
100,00 5.000,00
2.000,00 1.500,00
100,00 5.000,00
2.000,00 1.500,00
64,74 3.600,00
2.000,00 1.500,00
0,00
2.000,00 1.500,00
37,85 2.000,00
2.000,00 1.500,00

1 de 3

SUBV
POR POBLACION DE
LA
MANCOMUNIDAD

Nº
MUNICIPIOS
MANCOMUNI
DAD

SUBV
POR Nº D
EMUNICIPIOS
MANCOMUNIDAD

SUMA IMPORTE
SUBV. MAXIMO
POR CRITERIOS
EXCEPTO ODS
231.500,00
166.500,00
251.500,00
307.500,00
267.500,00
186.500,00
186.500,00
166.500,00
228.000,00
166.500,00
217.500,00
241.500,00
181.500,00
236.500,00
161.500,00
185.100,00
166.500,00
166.500,00
166.500,00
197.500,00
226.500,00
161.500,00
185.100,00
213.500,00
228.000,00
279.500,00
181.500,00
287.500,00
228.000,00
301.500,00
181.500,00
191.500,00
146.500,00
176.500,00
183.500,00
438.000,00
205.100,00
293.500,00
195.100,00
191.500,00
166.500,00
185.100,00
215.100,00
201.500,00
291.500,00
273.500,00
211.500,00
211.500,00
166.500,00
166.500,00
186.500,00
146.500,00
165.100,00
181.500,00
163.500,00

PREVISION
IMPORTE
SUBV.POR
OBRAS ODS,
IMPORTE SUBV.
MAXIMO
MAXIMO TOTAL
16.000,00
247.500,00
14.000,00
180.500,00
16.000,00
267.500,00
17.600,00
325.100,00
17.600,00
285.100,00
14.000,00
200.500,00
16.000,00
202.500,00
14.000,00
180.500,00
21.000,00
249.000,00
14.000,00
180.500,00
17.600,00
235.100,00
17.000,00
258.500,00
14.000,00
195.500,00
14.000,00
250.500,00
14.000,00
175.500,00
16.000,00
201.100,00
14.000,00
180.500,00
14.000,00
180.500,00
14.000,00
180.500,00
17.600,00
215.100,00
14.000,00
240.500,00
14.000,00
175.500,00
14.000,00
199.100,00
16.000,00
229.500,00
21.000,00
249.000,00
17.600,00
297.100,00
16.000,00
197.500,00
17.600,00
305.100,00
21.000,00
249.000,00
17.000,00
318.500,00
16.000,00
197.500,00
16.000,00
207.500,00
12.000,00
158.500,00
14.000,00
190.500,00
16.000,00
199.500,00
42.000,00
480.000,00
14.000,00
219.100,00
16.000,00
309.500,00
16.000,00
211.100,00
16.000,00
207.500,00
14.000,00
180.500,00
14.000,00
199.100,00
14.000,00
229.100,00
16.000,00
217.500,00
16.000,00
307.500,00
14.000,00
287.500,00
16.000,00
227.500,00
17.000,00
228.500,00
14.000,00
180.500,00
14.000,00
180.500,00
16.000,00
202.500,00
12.000,00
158.500,00
14.000,00
179.100,00
16.000,00
197.500,00
14.000,00
177.500,00

PLAN "INVERSIONES" PARA EL EJERCICIO 2022-2023

Unidad Poblacional
000000 FUENTE LA REINA
000000 FUENTES DE AYODAR
000000 GAIBIEL
000000 GELDO
000000 HERBES
000000 HIGUERAS
000000 JANA (LA)
000000 JERICA
000000 LUCENA DEL CID
000000 LUDIENTE
000000 LLOSA (LA)
000000 MATA DE MORELLA (LA)
000000 MATET
000000 MONCOFA
000000 MONTAN
000000 MONTANEJOS
000000 MORELLA
000000 NAVAJAS
000000 NULES
000000 OLOCAU DEL REY
000000 ONDA
000000 OROPESA DEL MAR/ORPESA
000000 PALANQUES
000000 PAVIAS
000000 PENISCOLA/PEÑISCOLA
000000 PINA DE MONTALGRAO
000000 PORTELL DE MORELLA
000000 PUEBLA DE ARENOSO
000000 POBLA DE BENIFASSA (LA)
000000 POBLA TORNESA (LA)
000000 RIBESALBES
000000 ROSSELL
000000 SACAÑET
000000 SALZADELLA (LA)
000000 SANT JORDI/SAN JORGE
000000 SANT MATEU
000000 SAN RAFAEL DEL RIO
000000 SANTA MAGDALENA DE PULPIS
000000 SERRATELLA (LA)
000000 SEGORBE
000000 SIERRA ENGARCERAN
000000 SONEJA
000000 SOT DE FERRER
000000 SUERAS/SUERA
000000 TALES
000000 TERESA
000000 TIRIG
000000 TODOLELLA
000000 TOGA
000000 TORAS
000000 TORO (EL)
000000 TORRALBA DEL PINAR
000000 TORREBLANCA
000000 TORRECHIVA
000000 TORRE D'EN BESORA (LA)
000000 TORRE D'EN DOMENEC (LA)

Subv
% termino
Pob.
ext. en Subv. por
Nº
Nucleos/peda Subv por municipal
Nucleo Km2
poblacion PEDIAS nías
Spf Km2
protegido
51
7,62 120.000,00
0
18.000,00
99,78
89
10,92 120.000,00
0
18.000,00
100,00
181
18,07 140.000,00
0
18.000,00
27,14
633
0,48 160.000,00
0
18.000,00
82,88
44
26,98 120.000,00
0
18.000,00
98,86
48
11,85 120.000,00
0
18.000,00
100,00
676
19,47 160.000,00
0
18.000,00
0,20
1.559
78,58 160.000,00
2
20.000,00 28.000,00
12,33
1.315 136,99 160.000,00
4
40.000,00 48.000,00
68,17
149
31,28 140.000,00
4
40.000,00 18.000,00
0,00
982
10,39 160.000,00
1
20.000,00 18.000,00
30,33
160
15,03 140.000,00
0
18.000,00
62,45
83
14,71 120.000,00
0
18.000,00
99,54
6.707
14,44 176.000,00
2
20.000,00 18.000,00
5,26
368
34,20 140.000,00
0
18.000,00
100,00
564
37,71 160.000,00
1
20.000,00 18.000,00
81,95
2.416 413,95 170.000,00
15
80.000,00 48.000,00
78,24
720
7,88 160.000,00
0
18.000,00
27,01
13.236
50,93 176.000,00
2
20.000,00 28.000,00
20,76
120
44,01 140.000,00
2
20.000,00 18.000,00
0,00
24.980 108,47 210.000,00
31
9.339
26,33 176.000,00
8
80.000,00 18.000,00
0,35
34
14,32 120.000,00
0
18.000,00
1,56
68
14,40 120.000,00
0
18.000,00
100,00
7.683
79,41 176.000,00
5
60.000,00 28.000,00
53,95
110
31,56 140.000,00
0
18.000,00
100,00
188
49,84 140.000,00
0
28.000,00
100,00
152
42,65 140.000,00
3
40.000,00 18.000,00
62,25
199 136,33 140.000,00
6
60.000,00 48.000,00
99,72
1.212
26,15 160.000,00
2
20.000,00 18.000,00
13,13
1.163
8,46 160.000,00
0
18.000,00
20,06
912
75,19 160.000,00
2
20.000,00 28.000,00
55,27
62
30,29 120.000,00
1
20.000,00 18.000,00
86,88
700
49,91 160.000,00
2
20.000,00 28.000,00
0,00
990
36,42 160.000,00
2
20.000,00 18.000,00
0,75
1.952
65,11 160.000,00
0
28.000,00
3,27
466
21,10 140.000,00
0
18.000,00
0,00
754
66,18 160.000,00
0
28.000,00
13,90
95
18,55 120.000,00
0
18.000,00
97,46
9.097 106,21 176.000,00
3
40.000,00 48.000,00
34,75
988
81,90 160.000,00
7
80.000,00 28.000,00
51,00
1.456
28,52 160.000,00
0
18.000,00
82,11
409
8,78 140.000,00
0
18.000,00
32,50
524
22,20 160.000,00
0
18.000,00
99,35
801
14,58 160.000,00
2
20.000,00 18.000,00
99,88
247
20,00 140.000,00
0
18.000,00
24,18
420
42,45 140.000,00
0
18.000,00
1,42
141
34,01 140.000,00
1
20.000,00 18.000,00
33,82
96
13,56 120.000,00
0
18.000,00
40,76
232
16,74 140.000,00
0
18.000,00
37,77
241 109,93 140.000,00
0
48.000,00
100,00
61
21,17 120.000,00
0
18.000,00
97,96
5.574
30,08 176.000,00
1
20.000,00 18.000,00
9,82
89
11,71 120.000,00
0
18.000,00
61,92
167
11,80 140.000,00
3
40.000,00 18.000,00
21,45
162
3,09 140.000,00
0
18.000,00
0,00

Subv por
zonas
protegidas PLAN
PLAN
AGENDA
TM
IGUALDAD JUVENT
2030
5.000,00
2.000,00 1.500,00
5.000,00
2.000,00 1.500,00
2.000,00
2.000,00 1.500,00
5.000,00
2.000,00 1.500,00
5.000,00
2.000,00 1.500,00
5.000,00
2.000,00 1.500,00
2.000,00 1.500,00
2.000,00 1.500,00
3.600,00
2.000,00 1.500,00
2.000,00 1.500,00
2.000,00
2.000,00 1.500,00
3.600,00
2.000,00 1.500,00
5.000,00
2.000,00 1.500,00
2.000,00 1.500,00
5.000,00
2.000,00 1.500,00
5.000,00
2.000,00 1.500,00
5.000,00
2.000,00 1.500,00
2.000,00
2.000,00 1.500,00
2.000,00 1.500,00
2.000,00 1.500,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00
2.000,00 1.500,00
2.000,00 1.500,00
5.000,00
2.000,00 1.500,00
3.600,00
2.000,00 1.500,00
5.000,00
2.000,00 1.500,00
5.000,00
2.000,00 1.500,00
3.600,00
2.000,00 1.500,00
5.000,00
2.000,00 1.500,00
2.000,00 1.500,00
2.000,00 1.500,00
3.600,00
2.000,00 1.500,00
5.000,00
2.000,00 1.500,00
2.000,00 1.500,00
2.000,00 1.500,00
2.000,00 1.500,00
2.000,00 1.500,00
2.000,00 1.500,00
5.000,00
2.000,00 1.500,00
2.000,00
2.000,00 1.500,00
3.600,00
2.000,00 1.500,00
5.000,00
2.000,00 1.500,00
2.000,00
2.000,00 1.500,00
5.000,00
2.000,00 1.500,00
5.000,00
2.000,00 1.500,00
2.000,00 1.500,00
2.000,00 1.500,00
2.000,00
2.000,00 1.500,00
2.000,00
2.000,00 1.500,00
2.000,00
2.000,00 1.500,00
5.000,00
2.000,00 1.500,00
5.000,00
2.000,00 1.500,00
2.000,00 1.500,00
3.600,00
2.000,00 1.500,00
2.000,00 1.500,00
2.000,00 1.500,00
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SUBV
POR POBLACION DE
LA
MANCOMUNIDAD

Nº
MUNICIPIOS
MANCOMUNI
DAD

SUBV
POR Nº D
EMUNICIPIOS
MANCOMUNIDAD

SUMA IMPORTE
SUBV. MAXIMO
POR CRITERIOS
EXCEPTO ODS
146.500,00
146.500,00
163.500,00
186.500,00
146.500,00
146.500,00
181.500,00
211.500,00
255.100,00
201.500,00
203.500,00
165.100,00
146.500,00
217.500,00
166.500,00
206.500,00
306.500,00
183.500,00
227.500,00
181.500,00
228.000,00
277.500,00
141.500,00
146.500,00
271.100,00
166.500,00
176.500,00
205.100,00
256.500,00
201.500,00
181.500,00
215.100,00
166.500,00
211.500,00
201.500,00
191.500,00
161.500,00
191.500,00
146.500,00
269.500,00
275.100,00
186.500,00
163.500,00
186.500,00
206.500,00
161.500,00
161.500,00
183.500,00
143.500,00
163.500,00
196.500,00
146.500,00
217.500,00
145.100,00
201.500,00
161.500,00

PREVISION
IMPORTE
SUBV.POR
OBRAS ODS,
IMPORTE SUBV.
MAXIMO
MAXIMO TOTAL
12.000,00
158.500,00
12.000,00
158.500,00
14.000,00
177.500,00
16.000,00
202.500,00
12.000,00
158.500,00
12.000,00
158.500,00
16.000,00
197.500,00
16.000,00
227.500,00
16.000,00
271.100,00
14.000,00
215.500,00
16.000,00
219.500,00
14.000,00
179.100,00
12.000,00
158.500,00
17.600,00
235.100,00
14.000,00
180.500,00
16.000,00
222.500,00
17.000,00
323.500,00
16.000,00
199.500,00
17.600,00
245.100,00
14.000,00
195.500,00
21.000,00
249.000,00
17.600,00
295.100,00
12.000,00
153.500,00
12.000,00
158.500,00
17.600,00
288.700,00
14.000,00
180.500,00
14.000,00
190.500,00
14.000,00
219.100,00
14.000,00
270.500,00
16.000,00
217.500,00
16.000,00
197.500,00
16.000,00
231.100,00
12.000,00
178.500,00
16.000,00
227.500,00
16.000,00
217.500,00
16.000,00
207.500,00
14.000,00
175.500,00
16.000,00
207.500,00
12.000,00
158.500,00
17.600,00
287.100,00
16.000,00
291.100,00
16.000,00
202.500,00
14.000,00
177.500,00
16.000,00
202.500,00
16.000,00
222.500,00
14.000,00
175.500,00
14.000,00
175.500,00
14.000,00
197.500,00
12.000,00
155.500,00
14.000,00
177.500,00
14.000,00
210.500,00
12.000,00
158.500,00
17.600,00
235.100,00
12.000,00
157.100,00
14.000,00
215.500,00
14.000,00
175.500,00

PLAN "INVERSIONES" PARA EL EJERCICIO 2022-2023

Unidad Poblacional
000000 TRAIGUERA
000000 USERAS/USERES (LES)
000000 VALLAT
000000 VALL D'ALBA
000000 VALL DE ALMONACID
000000 VALL D'UIXÓ (LA)
000000 VALLIBONA
000000 VILAFAMES
000000 VILLAFRANCA DEL CID/VILAFRANCA
000000 VILLAHERMOSA DEL RIO
000000 VILLAMALUR
000000 VILANOVA D'ALCOLEA
000000 VILLANUEVA DE VIVER
000000 VILAR DE CANES
000000 VILA-REAL
000000 VILAVELLA (LA)
000000 VILLORES
000000 VINARÒS
000000 VISTABELLA DEL MAESTRAZGO
000000 VIVER
000000 ZORITA DEL MAESTRAZGO
000000 ZUCAINA
000000 ALQUERIAS DEL NIÑO PERDIDO
000000 SANT JOAN DE MORO
000100 BALLESTAR
ZZMANCOMUNIDAD BAIX MAESTRAT(MBM)
ZZMANCOMUNIDAD ESPADAN MIJARES(MEM)
ZZMANCOMUNIDAD CASTELLO NORD(MCN)
ZZMANCOMUNIDAD COMARCAL ELS PORTS(MCEP)
ZZMANCDAD PEÑAGOLOSA POBLES DEL NORT(MPPN)
ZZMANCDAD INTERMUNPAL ALTO PALANCIA(MIAP)
ZZMANCOMUNIDAD ALT MAESTRAT(MAM)
ZZMANCOMUNIDAD PLANA ALTA(MPA)
ZZMANCDAD L´ALCALATEN ALTO MIJARES (MLAM)
ZZMANCDAD PLANA DE L´ARC (PDE´LARC)

Subv
Pob.
ext. en Subv. por
Nº
Nucleos/peda Subv por
Nucleo Km2
poblacion PEDIAS nías
Spf Km2
1.367
60,11 160.000,00
2
20.000,00 28.000,00
959
80,55 160.000,00
34
80.000,00 28.000,00
51
4,99 120.000,00
0
18.000,00
2.856
53,14 170.000,00
11
80.000,00 28.000,00
263
21,17 140.000,00
0
18.000,00
31.681
67,08 210.000,00
0
66
91,39 120.000,00
0
28.000,00
1.829
70,68 160.000,00
1
20.000,00 28.000,00
2.197
94,14 170.000,00
2
20.000,00 28.000,00
484 108,67 140.000,00
4
40.000,00 48.000,00
102
19,69 140.000,00
0
18.000,00
569
68,40 160.000,00
0
28.000,00
60
6,10 120.000,00
0
18.000,00
169
15,80 140.000,00
0
18.000,00
51.293
55,34 252.000,00
4
3.125
6,16 170.000,00
0
18.000,00
42
5,19 120.000,00
0
18.000,00
28.833
95,32 210.000,00
0
333 151,08 140.000,00
8
80.000,00 48.000,00
1.572
49,75 160.000,00
5
60.000,00 28.000,00
111
69,00 140.000,00
1
20.000,00 28.000,00
162
51,66 140.000,00
0
28.000,00
4.464
12,58 170.000,00
0
18.000,00
3.232
29,03 170.000,00
5
60.000,00 18.000,00
35
41,84 120.000,00
0
6.058
28.000,00
3.908
28.000,00
5.601
28.000,00
6.959
28.000,00
1.881
28.000,00
14.980
28.000,00
3.527
28.000,00
8.903
28.000,00
4.211
28.000,00
6.565
28.000,00

Subv por
% termino zonas
municipal protegidas PLAN
PLAN
AGENDA
protegido TM
IGUALDAD JUVENT
2030
0,07
2.000,00 1.500,00
0,00
2.000,00 1.500,00
29,04 2.000,00
2.000,00 1.500,00
0,00
2.000,00 1.500,00
66,88 3.600,00
2.000,00 1.500,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00
99,92 5.000,00
2.000,00 1.500,00
0,60
2.000,00 1.500,00
100,00 5.000,00
2.000,00 1.500,00
99,68 5.000,00
2.000,00 1.500,00
99,70 5.000,00
2.000,00 1.500,00
11,52
2.000,00 1.500,00
97,42 5.000,00
2.000,00 1.500,00
0,35
2.000,00 1.500,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00
53,75 3.600,00
2.000,00 1.500,00
6,67
2.000,00 1.500,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00
99,88 5.000,00
2.000,00 1.500,00
23,32
2.000,00 1.500,00
72,46 3.600,00
2.000,00 1.500,00
49,79 2.000,00
2.000,00 1.500,00
0,00
2.000,00 1.500,00
5,26
2.000,00 1.500,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
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3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00

SUBV
POR POBLACION DE
LA
MANCOMUNIDAD

16.000,00
12.000,00
16.000,00
16.000,00
8.000,00
20.000,00
12.000,00
16.000,00
12.000,00
16.000,00

Nº
MUNICIPIOS
MANCOMUNI
DAD

6,00
15,00
6,00
17,00
4,00
28,00
6,00
5,00
8,00
4,00

SUBV
POR Nº D
EMUNICIPIOS
MANCOMUNIDAD

12.000,00
16.000,00
12.000,00
16.000,00
8.000,00
20.000,00
12.000,00
8.000,00
12.000,00
8.000,00

SUMA IMPORTE
SUBV. MAXIMO
POR CRITERIOS
EXCEPTO ODS
211.500,00
271.500,00
143.500,00
281.500,00
165.100,00
228.000,00
156.500,00
211.500,00
226.500,00
236.500,00
166.500,00
191.500,00
146.500,00
161.500,00
270.000,00
195.100,00
141.500,00
228.000,00
276.500,00
251.500,00
195.100,00
173.500,00
191.500,00
251.500,00
120.000,00
62.800,00
62.800,00
62.800,00
66.800,00
50.800,00
74.800,00
58.800,00
58.800,00
58.800,00
58.800,00

PREVISION
IMPORTE
SUBV.POR
OBRAS ODS,
IMPORTE SUBV.
MAXIMO
MAXIMO TOTAL
16.000,00
227.500,00
16.000,00
287.500,00
12.000,00
155.500,00
17.000,00
298.500,00
14.000,00
179.100,00
21.000,00
249.000,00
12.000,00
168.500,00
16.000,00
227.500,00
17.000,00
243.500,00
14.000,00
250.500,00
14.000,00
180.500,00
16.000,00
207.500,00
12.000,00
158.500,00
14.000,00
175.500,00
25.200,00
295.200,00
17.000,00
212.100,00
12.000,00
153.500,00
21.000,00
249.000,00
14.000,00
290.500,00
16.000,00
267.500,00
14.000,00
209.100,00
14.000,00
187.500,00
17.000,00
208.500,00
17.000,00
268.500,00
12.000,00
132.000,00
62.800,00
62.800,00
62.800,00
66.800,00
50.800,00
74.800,00
58.800,00
58.800,00
58.800,00
58.800,00

