
BENEFICIARIS CRITERIS DE VALORACIÓ

TERMINI
D'EXECUCIÓ DE LES

ACCIONS
SUBVENCIONABLES

CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

200M€

Ministeri de 
Transició Ecològica 
i Repte Demogràfic

OBJECTIU
Materialització d'actuacions de depuració, sanejament,

eficiència, estalvi, reutilització i seguretat d'infraestructures.

COMPONENT 5

PAGAMENT 
DE LA SUBVENCIÓ

1 de febrer 2020
31 de desembre 2025

PROJECTES DE MILLORA DE 
L'EFICIÈNCIA DEL CICLE URBÀ DE L'AIGUA

(PERTE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA)
 

Termini: 10 de febrer de 2023

Persones físiques o jurídiques
operadors dels serveis en règim
de gestió directa o indirecta. En
cas de gestió indirecta, també
poden ser beneficiaris
ajuntaments, mancomunitats i
altres ens locals d'àmbit
supramunicipal titulars dels
serveis

Agrupacions de sol·licitants

Diputacions provincials o
aquelles Administracions que
tinguin assumides les seves
competències pròpies (CCAA
uniprovincials i la Foral de
Navarra), així com els cabildos i
consells insulars

Qualitat tècnica (màx. 30 punts) 
Criteris ambientals y socials (màx. 35 punts) 
Criteris estratègics (màx. 35 punts)  

Infografia: TECH friendly S.L.
Data d'actualització: 04 octubre 2022

Per a més info 
contacta'ns! techfriendly.es

Més informació: bit.ly/ConvoPerte22

Convocatòria 2022

REQUISITS

S'ha de garantir el manteniment i operació de l'actuació
subvencionada durant almenys 5 anys després de la
finalització

Garantir el compliment dels objectius climàtics i ambientals

Requisits de la Llei General de Subvencions:

Garantir el compliment del principi de no causar un mal
significatiu al medi ambient, d'acord amb les particularitats
de la convocatòria 
Incloure actuacions completes amb utilitat pròpia,
concretes, ben definides i que comptin amb un pla
d'implantació que garanteixi la seva finalització en el termini

         - No estar en curs en prohibició
         - No tenir deutes per reintegrament

ACTUACIONS FINANÇABLES

Tipus A:
Elaboració/actualització d'estratègies, plans, projectes
constructius o estudis que promoguin la millora de
l'eficiència del cicle urbà de l'aigua en qualsevol àmbit
territorial dels termes municipals.

Tipus B:

B.1 Millora l'eficiència i digitalització centrades en les
infraestructures de captació de l'aigua o punts d'entrega
per a l'ús públic.

B.2 Millora de l'eficiència i digitalització sobre qualsevol
element del sistema de proveïment, incloent-hi xarxes
de distribució, escomeses d'interès públic que afectin
una pluralitat de persones usuaris.

B.3 Millora de l'eficiència i digitalització sobre el sistema
de sanejament i depuració, tant en la xarxa de
col·lectors com altres infraestructures existents en els
sistemes de sanejament, així com en el conjunt dels
processos de les estacions de depuració d'aigües
residuals i resta d'infraestructures.

B.4 Actuacions de millora de l'eficiència i digitalització
en els punts d'abocament d'aigües residuals assignats al
beneficiari.

Intervencions específiques de millora de l'eficiència i
digitalització del cicle urbà de l'aigua: 

Tipus C:
Elaboració/actualització o millora de plataformes o
sistemes d'informació i eines digitals en relació amb el
tractament, la reutilització de dades obtingudes de les
actuacions tipus B i la posada en valor de tota la informació
generada.

DOCUMENTACIÓ
OBLIGATÒRIA

Pla de Governança, Participació i
Formació
Pla de comunicació i
sensibilització
Pla de mesurament i seguiment
d'indicadors

INVERSIÓ 1

ES PODRÀ SUBCONTRACTAR FINS AL 90%
DE L'IMPORT TOTAL DEL PROJECTE

IMPORT MÀXIM PER
SOL·LICITUD: 10M €
IMPORT MÍNIM: 3M €

L'import de finançament serà
d'entre 60% i 80%.
(Podent aconseguir fins a un 10%
addicional en determinades
circumstàncies)

TOTS ELS PROJECTES HAN D'INCLOURE
ACTUACIONS DEL TIPUS B.1 o B.4 

Cada projecte haurà d'incloure
un o diversos termes municipals,
de manera que, de manera
individual o conjunta, incloent en
aquest cas les entitats
supramunicipals amb
personalitat jurídica, el projecte
seleccionat atengui, com a mínim
a una població de manera
permanent no inferior a 20.000
habitants.

Pagament anticipat de la
subvenció del 80% de la

quantitat concedida.

https://bit.ly/3yRSYoe

