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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El vespre-nit del dia 22 d’octubre del 2019, com a conseqüència de les fortes pluges 

caigudes als barrancs de les muntanyes de Prades que alimenten tota la capçalera del 

riu Francolí, l’augment desmesurat del riu Milans i, en menor mesura, del riu Sec van 

provocar una descomunal riuada, amb especial incidència a partir de la seva 

confluència amb el Francolí a l’Espluga de Francolí.  

La virulència excepcional de l’episodi va significar que el Francolí, al seu pas per 

l’Espluga i Montblanc, creixés en poques hores del metre cúbic per segon que porta 

habitualment a l’època a un rècord que segons els mitjans de comunicació va ser de 

1.278 metres cúbics, fet que va provocar greus inundacions a totes les poblacions de 

la capçalera i en general a totes les que creua a la Conca de Barberà: Vilanova de 

Prades, Vallclara, Vimbodí i Poblet, l’Espluga, Montblanc i Vilaverd. La fúria de l’aigua 

va causar, malauradament, quatre víctimes mortals i dos desapareguts, a banda de 

nombroses destrosses i importantíssims danys materials, tant en propietats públiques 

com privades. 

A la vila de l’Espluga, en concret, aquests fets van produir una alteració especialment 

greu en les primeres hores ja que els seus dos ponts d’accés, el de la Font Baixa i el 

de la Palanca, van quedar intransitables provisionalment, i es van produir talls en el 

subministrament d’aigua potable, gas i electricitat, avaries que fins mesos després no 

quedarien plenament esmenades. També es va haver de suspendre l’activitat docent i 

el servei de bus, mentre el servei ferroviari encara avui, i com a mínim fins al maig 

segons les últimes previsions, es troba tallat en direcció a Lleida.  

Els danys materials van ser molt quantiosos tant en béns de titularitat pública, com 

infraestructures i instal·lacions diverses, com en el sector de la indústria, del comerç, 

l’hostaleria i l’agricultura. Això va provocar que, ja des de l’endemà dels fets, 

espontàniament sorgís a l’Espluga una altra gran riuada, aquesta de solidaritat 

humana, que va fer que centenars de persones voluntàries del poble i també vinguts 

de fora col·laboressin desinteressadament en les tasques més urgents de neteja i 

recuperació dels espais més afectats. En paral·lel, de manera immediata van sorgir 

iniciatives de tot tipus per mirar d’ajudar els damnificats, iniciatives que a partir del 25 

d’octubre va intentar coordinar i impulsar, en part, la Iniciativa Ciutadana Riuada 

Solidària al Francolí, formada per un grup de voluntaris espluguins. 
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Arran de totes aquestes accions impulsades i canalitzades des d’aquesta iniciativa, 

s’han recollit al llarg dels mesos següents tot un volum d’aportacions dineràries 

desinteressades, amb l’ajuda de les fundacions Fundit i Indicis, i que ara la Iniciativa 

Ciutadana Riuada Solidària al Francolí vol repartir de manera objectiva, justa i 

transparent entre els principals damnificats seguint els criteris que s’exposen en 

aquestes bases, i que regiran el procés a partir d’ara. És tenint en compte tot això que 

es 

 

DISPOSA 

 

CAPÍTOL I 

Disposicions de caràcter general 

1.- Objecte i àmbit d’aplicació 

a.- Aquestes bases tenen per objecte fixar els criteris de repartiment de les ajudes 

recaptades per la Iniciativa Ciutadana Riuada Solidària al Francolí, amb l’ajuda de les 

fundacions Fundit i Indicis, i destinades als damnificats del terme municipal de 

l’Espluga de Francolí per la riuada del dia 22 d’octubre de 2019. 

b.- Els criteris de repartiment de les ajudes provinents de la recollida de fons realitzada 

a través de les iniciatives i activitats dutes a terme per la Iniciativa Ciutadana Riuada 

Solidària al Francolí han de ser transparents, equitatius i proporcionals.   

 

2.- Classificació de les ajudes 

Les ajudes a què poden optar els projectes presentats es distribueixen en set apartats: 

 1.- Activitats empresarials o comercials de tot tipus 

 2.- Habitatges habituals 

 3.- Habitatges de segona residència 

 4.- Habitatges buits 

5.- Magatzems 

 6.- Explotacions agrícoles o ramaderes 

 7.- Vehicles 
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3.- Definició de conceptes 

3. 1.- Activitats empresarials o comercials de tot tipus 

S’entén per activitat empresarial o comercial a l’efecte de l’atorgament de les presents 

ajudes tota activitat que porti una persona física o jurídica amb l’objectiu de produir i 

comercialitzar béns o serveis que li permetin generar ingressos. 

 

3. 2.- Habitatge habitual 

S’entén per habitatge habitual a l’efecte de l’atorgament d’aquests ajuts el que 

constitueixi, al municipi de l’Espluga de Francolí, el domicili de residència efectiva, 

continuada i permanent de la unitat familiar o de convivència del sol·licitant, al qual ha 

de constar, preferentment, empadronat en data 22 d’octubre de 2019.  

Es consideren també com a habitatge habitual els annexos o qualsevol altre element 

de l’edifici que, tot i no constituir l’habitatge pròpiament dit, s’hi integri, com seria el cas 

d’un magatzem de l’habitatge. 

 

3. 3.- Habitatge de segona residència 

S’entén per habitatge de segona residència a l’efecte de l’atorgament d’aquests ajuts 

aquell que no constitueixi l’habitatge habitual o residència efectiva de la persona 

sol·licitant. 

 

3. 4.- Habitatges buits 

S’entén per habitatge buit a l’efecte de l’atorgament d’aquests ajuts aquella 

construcció que, reunint els requisits per ser considerada un habitatge, no estigui 

ocupada per cap persona. No es considerarà habitatge buit la construcció que no 

reuneixi els requisits d'habitabilitat ni la que presenti un estat clar d'abandonament o 

sigui ruïnosa. 

S’entendrà per construcció abandonada o ruïnosa aquella en la qual, en data 22 

d’octubre de 2019, s’hauria hagut de fer una gran inversió per poder assolir els 

requisits d’habitabilitat.  
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3. 5.- Magatzem 

S’entén per magatzem a l’efecte de l’atorgament d’aquests ajuts aquella construcció 

que, tot i no reunir els requisits per ser considerada habitatge, serveixi per desar-hi 

objectes de propietat o similars de la persona sol·licitant. 

 

3. 6.- Explotacions agrícoles o ramaderes 

S’entén per explotació agrícola a l’efecte de l’atorgament dels presents ajuts tota 

activitat agrícola de dimensions reduïdes, preferentment de regadiu, que serveixi per al 

conreu d’hortalisses destinades al propi consum. 

S’entén per explotació ramadera a l’efecte de l’atorgament dels presents ajuts tota 

activitat ramadera de petites dimensions destinada, preferentment, al propi consum i 

que fos operativa en data 22 d'octubre de 2019. 

 

3. 7.- Vehicle 

S’entén per vehicle a l’efecte de l’atorgament dels ajuts de les presents bases aquell 

artefacte o aparell que estigui dotat d’un mitjà de propulsió mecànica propi o 

independent de l’exterior (cotxes, furgonetes, motocicletes i ciclomotors, autobusos, 

camions, tractors remolcs i semiremolcs arrossegats per altres vehicles...), apte per 

circular per les vies públiques -qualsevol que en sigui la classe i la categoria- i que en 

data 22 d’octubre de 2019 estigués donat d’alta a l’Impost sobre vehicles de tracció 

mecànica. 

Es considera que és apte per circular qualsevol vehicle matriculat en una  Prefectura 

Provincial de Trànsit i que no constés com a donat de baixa en data 22 d’octubre de 

2019. 

 

3.8.- Iniciativa Ciutadana Riuada Solidària al Francolí a l’Espluga de Francolí 

Iniciativa impulsada per un conjunt de persones que, de forma anònima i voluntària, té 

per objectiu realitzar activitats amb la finalitat de recollir fons per als damnificats per la 

riuada del dia 22 d’octubre de 2019 a la població de l’Espluga de Francolí. 
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Aquesta plataforma està constituïda per dues seccions locals independents i els fons 

recaptats per cadascuna es distribuiran d’acord amb les seves bases. 

 

3.9.- Comissió d’Avaluació de les ajudes de la Iniciativa Ciutadana Riuada 

Solidària al Francolí 

La comissió d’Avaluació de les ajudes de la Iniciativa Ciutadana Riuada Solidària al 

Francolí és un òrgan de la mateixa Iniciativa Ciutadana que té per objecte estudiar, 

analitzar, aprovar i atorgar els ajuts als projectes presentats. Aquest organisme està 

format per un membre de cada grup polític de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí, 

un tècnic designat pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà, tres membres de la 

Iniciativa Ciutadana Riuada Solidària al Francolí, un membre de la Comissió Legal i 

Econòmica de la Iniciativa Ciutadana Riuada Solidària al Francolí i un membre de les 

fundacions Fundit i Indicis. 

 

3.10.- Comissió Legal i Econòmica de la Iniciativa Ciutadana Riuada Solidària al 

Francolí 

Està constituïda per tres membres de la Iniciativa Ciutadana Riuada Solidària al 

Francolí i n’ha assumit la gestió econòmica i legal. 

 

3.11.- Terminis 

Amb caràcter general, es considera hàbil qualsevol dia de la setmana de dilluns a 

divendres, a excepció dels dissabtes, diumenges i festius. 

 

3.12.- Nota aclaridora 

Qualsevol notificació oficial efectuada per la Comissió Legal i Econòmica de la 

Iniciativa Ciutadana Riuada Solidària al Francolí referida als dubtes plantejats pels 

sol·licitants de les ajudes en l’aplicació o interpretació de les presents bases serà 

publicada a la pàgina web de la Iniciativa Ciutadana Riuada Solidària al Francolí i 

passarà a ser vinculant i part integrant d’aquestes bases. 
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4.- Naturalesa 

a.- La concessió dels presents ajuts té un caràcter merament subsidiari respecte a 

qualsevol altre sistema de cobertura de danys, públic o privat, nacional, comunitari o 

internacional del qual puguin ser beneficiaris els damnificats. 

b.- Les ajudes que es preveuen en aquestes bases es concedeixen amb caràcter 

complementari i són compatibles en concurrència amb altres subvencions, 

indemnitzacions, ajudes, ingressos o recursos, procedents de sistemes públics o 

privats, nacionals, comunitaris o internacionals, amb el límit màxim del valor del dany 

produït. 

 

5.- Finançament 

Els ajuts que són objecte de les presents bases es financen amb les recaptacions que 

s’han aconseguit de forma altruista a través de la Iniciativa Ciutadana Riuada Solidària 

al Francolí i amb la col·laboració de les fundacions Indicis i Fundit. 

 

6.- Beneficiaris 

Poden ser beneficiaris d’aquests ajudes, en els termes i els requisits que s’estableixen 

en aquestes bases, els següents subjectes: 

• Les persones físiques o jurídiques que hagin patit danys materials a causa 

de la riuada del dia 22 d’octubre de 2019 al terme municipal de l’Espluga de 

Francolí. 

• Les entitats o associacions municipals sense ànim de lucre que tinguin el 

seu domicili social a la població de l’Espluga de Francolí i que hagin dut a 

terme una prestació personal o de béns per ajudar a pal·liar els efectes de 

la riuada del dia 22 d’octubre de 2019. 

 

7.- Exclusions 

No es poden sol·licitar ajuts per a persones físiques o jurídiques que tinguin com a 

finalitat la recuperació, rehabilitació o reparació quan hi hagi una coincidència del bé, 

ja sigui moble o immoble. 
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CAPÍTOL II 

Procediment de concessió 

8.- Termini i presentació de les sol·licituds a través de projectes 

a.- Els projectes s’han de presentar mitjançant el model i de la forma que s’estableix 

en l’annex I de les presents bases -tot i que també s’acceptaran altres models sempre 

que continguin els requisits establerts en el citat annex. La presentació s’ha de fer en 

un termini màxim de 15 dies hàbils des de la publicació de les bases definitives a la 

pàgina web de la Iniciativa Ciutadana Riuada Solidària al Francolí, en fullets 

informatius o altres mitjans similars. No obstant això, es farà pública una nota 

aclaridora per fixar la data en què les bases entrin en vigor. 

b.- Als projectes presentats, s’hi han d’adjuntar els documents que es facin constar a 

l’annex I per a cada tipus d’ajuda i beneficiari. Suposant que determinats tràmits 

administratius, privats o públics, aliens als sol·licitants, impedeixin adjuntar les 

aportacions documentals previstes, s’ha de presentar el projecte en el termini establert 

i acreditar mitjançat una declaració responsable haver instat l’elaboració o expedició 

dels documents preceptius, els quals s’hauran d’aportar en el termini de 10 dies hàbils 

des que finalment hagin estat obtinguts, a fi i efecte de garantir la transparència, 

equitat i proporcionalitat en l’atorgament dels ajuts als projectes presentats. 

c.- És requisit ineludible fer constar, per part del sol·licitant, un correu electrònic on 

rebre les notificacions. 

 

9.- Inici del procediment 

a.- El procediment s’inicia mitjançant la presentació del projecte pertinent dins del 

termini establert a l’apartat a) de la base número 8. El lloc habilitat a aquest efecte són 

les oficines del Casal, ubicades a la Plaça Montserrat Canals número 1 de l’Espluga 

de Francolí, en horari d’oficina. També es pot fer la tramesa a través del correu 

electrònic: riuadaespluga.legal@gmail.com. 

Un cop s’hagi rebut el projecte, la Comissió Legal i Econòmica de la Iniciativa 

Ciutadana Riuada Solidària al Francolí, juntament amb les fundacions Fundit i Indicis, 

comunicarà a l’interessat, per correu electrònic, l’inici del procediment, alhora que 

comprovarà que compleixi els requisits formals exigits i que s’hagi adjuntat la 

documentació preceptiva establerta en l’annex I d’aquestes bases.  
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b.- En cas contrari, es requerirà l’interessat perquè en un termini de 10 dies hàbils 

esmeni la falta o aporti els documents preceptius establerts a l’annex I d’aquestes 

bases, amb la indicació expressa i clara que, si no ho fa, se’l considerarà desistit de la 

seva petició, amb la resolució prèvia emesa per la Iniciativa Ciutadana Riuada 

Solidària al Francolí, junt amb les fundacions Fundit i Indicis, sense perjudici de poder 

aportar nova sol·licitud dins del termini establert en l’apartat 8.a de les presents bases. 

c.- A tots els efectes, es requerirà l’interessat perquè en un termini de 3 dies hàbils des 

de l’enviament de la comunicació per correu electrònic, tant de la comunicació en què 

es dona per iniciat el procediment com, si escau, de la comunicació d’esmena de 

sol·licitud, la contesti per la mateixa via dient “rebut”, amb l’advertiment que, en cas de 

no rebre resposta en el termini indicat de 3 dies hàbils en ambdós casos, se’l tindrà 

per notificat als efectes escaients. 

d.- Es rebutjarà tot projecte que contempli danys en espais públics o privats que 

s’hagin sofert fora del terme municipal de l’Espluga de Francolí. Igualment, es 

rebutjarà tot projecte sol·licitant d’ajut per a vehicles que no estiguessin donats d’alta a 

l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica en data 22 d’octubre de 2019 o que no 

haguessin patit danys dins del terme municipal de l’Espluga de Francolí. Amb caràcter 

general, s’haurà d’acreditar una relació de causalitat del dany amb els efectes de la 

riuada del dia 22 d’octubre de 2019.  

 

10.- Instrucció de l’expedient 

1.- Completada la recepció dels projectes, juntament amb la documentació requerida 

establerta en l’annex I de les presents bases, i en un termini prudencial de 15 dies 

hàbils, la Comissió Legal i Econòmica de la Iniciativa Ciutadana Riuada Solidària al 

Francolí haurà de notificar a la Comissió d’Avaluació una relació dels possibles 

beneficiaris dels ajuts convocats.  

2.- En cada projecte presentat de la relació de possibles beneficiaris dels ajuts, la 

Comissió Legal i Econòmica hi haurà d’adjuntar un informe sobre el fet causant de la 

situació de la riuada, en el qual s’haurà de precisar: 

a).- La zona de l’àmbit del terme municipal de l’Espluga de Francolí i volum 

d’afectats. 
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b).- Una descripció del fet, indicant-ne la causa i l’origen, amb justificació de la 

seva gravetat. A aquest efecte, s’hi poden adjuntar informes meteorològics o 

d’altres de caràcter tècnic. 

c).- La relació directa i determinant de causalitat entre aquest fet i els danys 

derivats de la situació esmentada. 

d).- Qualsevol altra circumstància que permeti avaluar els efectes, la quantia o 

el caràcter dels danys.  

e).- Un pronunciament exprés sobre el caràcter d’emergència o la naturalesa 

catastròfica dels fets produïts. 

3.-  Rebuts els expedients, la Comissió d’Avaluació de la Iniciativa Ciutadana Riuada 

Solidària al Francolí procedirà a examinar la documentació annexa als projectes i 

comprovarà que es compleixin els requisits formals que en permetin la correcta 

valoració. 

 

11.- Criteris d’avaluació 

Vistos els projectes presentats i per tal d’avaluar les sol·licituds, la Comissió 

d’Avaluació dels ajuts de la Iniciativa Ciutadana Riuada Solidària al Francolí podrà fer 

totes les comprovacions i inspeccions complementàries que consideri pertinents a 

aquest efecte. Seguidament, procedirà a dictar la proposta de resolució, d’acord amb 

els criteris següents: 

• La relació directa i determinant dels fets causants de la sol·licitud d’ajuda 

amb la riuada del dia 22 d’octubre de 2019 a la població de l’Espluga de 

Francolí. 

• La proporcionalitat entre la magnitud dels danys produïts i la quantia de les 

ajudes que es concedeixen als projectes. 

• El caràcter complementari amb altres ajudes, indemnitzacions o altres 

beneficis que, pels mateixos conceptes, puguin ser concedides per altres 

administracions o ens públics o privats, nacionals, comunitaris o 

internacionals, amb el límit màxim que l’ajut concedit per Iniciativa 

Ciutadana Riuada Solidària al Francolí no pot superar el cost de la 

reposició del dany. 
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12.- Resolució de l’ajut pel projecte presentat 

a).- La Comissió d’Avaluació haurà d’emetre una resolució provisional de forma 

motivada, preferentment en un termini de 45 dies hàbils des de la finalització del 

termini de recepció de sol·licituds, en la qual es faci constar la dotació econòmica que 

hagi de percebre cada un del projectes seleccionats. Aquesta comunicació es farà 

personalment a cada un dels titulars dels projectes presentats. Amb caràcter general, 

es requerirà que, en un termini de tres dies hàbils des de l’enviament de la 

comunicació per correu electrònic, l’interessat contesti, per la mateixa via, la 

comunicació de notificació de la resolució. En cas de no rebre resposta en el termini 

indicat de tres dies hàbils, se’l tindrà per notificat als efectes que pertoquen. 

Des de la notificació de la resolució provisional, els interessats podran interposar, en 

un termini de cinc dies hàbils, un recurs de reposició fent constar les al·legacions que 

creguin més convenients. Aquest recurs serà resolt, preferentment, en un termini de 

cinc dies hàbils, per la Comissió d’Avaluació de la Iniciativa Ciutadana Riuada 

Solidària al Francolí, sense que  la seva resolució pugui ser susceptible de recurs ni de 

reconsideració. 

Finalment, un cop s’hagin resolt els recursos de reposició presentats a les resolucions 

emeses, la Comissió d’Avaluació de la Iniciativa Ciutadana Riuada  Solidària al 

Francolí notificarà la resolució definitiva a cada un dels sol·licitants i farà pública una 

llista nominativa dels projectes seleccionats, en què constarà la dotació econòmica de 

l’ajut atorgat. 

b).- La Comissió d’Avaluació de la Iniciativa Ciutadana Riuada Solidària al Francolí 

farà pública, per diferents mitjans de comunicació, la resolució definitiva dels ajuts 

concedits als projectes seleccionats, així com la dotació econòmica per a cada un. 

c).- Serà requisit indispensable per a qualsevol persona física o jurídica que vulgui 

optar als ajuts d’aquestes bases donar el ple consentiment per tal que la  Comissió 

d’Avaluació de la Iniciativa Ciutadana Riuada Solidària al Francolí faci pública la 

relació nominativa dels beneficiaris i la quantia de l’ajuda atorgada. Sense aquesta 

autorització no es tramitarà la sol·licitud que es contempla a la base número 8 de les 

presents. 
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13.- Modificació de la resolució 

La quantia de totes les ajudes als projectes presentats no podrà sobrepassar, sota cap 

concepte, la quantia recaptada per la Iniciativa Ciutadana Riuada Solidària al Francolí. 

Si es produís aquest fet, s’aplicaria una reducció, de forma proporcional, a tots els 

projectes presentats en base a la quantia recaptada amb les activitats en pro dels 

damnificats promogudes per la Iniciativa Ciutadana Riuada Solidària al Riu Francolí.  

Les ajudes als projectes presentats pels afectats per la riuada del dia 22 d’octubre de 

2019 poden ser modificades en qualsevol moment, encara que se n’hagi satisfet 

l’import, quan s’hagin alterat les condicions per a l’obtenció de l’ajuda i també quan 

s’hagin obtingut de manera concurrent amb altres aportacions per als mateixos fins i 

aquestes superin conjuntament el valor del dany produït. En aquest cas, aquest excés 

s’atorgarà a l’entitat sense ànim de lucre anomenada Associació de Defensa Forestal 

de l’Espluga de Francolí. 

 

14.- Reintegrament de la subvenció 

En el supòsit que els qui presentin els projectes hagin percebut ajudes o 

indemnitzacions d’estaments públics o privats que cobreixin la totalitat dels danys 

soferts, tenen l’obligació de comunicar-ho i retornar les ajudes atorgades per la 

Iniciativa Ciutadana Riuada Solidària al Francolí, en el termini d’un mes, per tal que 

siguin atribuïdes a l’Associació de Defensa Forestal de l’Espluga de Francolí. 

 

15.- Entrega de les ajudes als projectes presentats i corresponent justificació  

Un cop s’hagi donat a conèixer el llistat definitiu dels projectes seleccionats per la 

Comissió d’Avaluació de la Iniciativa Ciutadana Riuada Solidària al Francolí, es 

procedirà a lliurar els imports atorgats mitjançant transferències bancàries als números 

de compte indicats per l’interessat, sempre que aquest acrediti, mitjançant factures o 

altres documents i els corresponents justificants de pagament, que ha realitzat una 

despesa en el projecte presentat per un import igual o superior a l’ajuda concedida. La 

documentació justificativa s’enviarà per correu electrònic a 

riuadaespluga.legal@gmail.com. 

En l’import de l’ajuda atorgada s’inclourà, si n’hi ha, el cost de la transferència bancària 

que s’hagi efectuat. 
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No obstant això, la Iniciativa Ciutadana Riuada Solidària al Francolí, juntament amb les 

fundacions Indicis i Fundit, es reserven el dret de poder contractar els serveis de 

professionals, ja sigui directament o a través de convenis amb entitats públiques o 

privades, per tal que, amb càrrec a l’ajuda dels projectes seleccionats, pugui actuar en 

partides concretes dels projectes presentats. 

El termini màxim per justificar la realització del projecte i poder rebre l’import de l’ajuda 

concedida serà el dia 22 d’octubre de 2020. 

 

CAPÍTOL III 

16.- Ajudes destinades a projectes en activitats econòmiques empresarials o 

comercials de tot tipus 

1.- Es pot concedir ajuda en els projectes que contemplin:  

• La destrucció total de l’immoble destinat a l’activitat econòmica o comercial de 

qualsevol tipus 

• La reparació dels danys que afectin l’estructura de l’immoble destinat a 

l’activitat econòmica o comercial de qualsevol tipus 

• La reparació de danys menys greus que no afectin l’estructura de l’immoble 

destinat a l’activitat econòmica o comercial de qualsevol tipus 

• La destrucció o danys dels béns mobles destinats a l’activitat econòmica o 

comercial que desenvolupi el perjudicat 

• La destrucció o danys en els productes o serveis de l’activitat econòmica o 

comercial del perjudicat 

• Les indemnitzacions com a conseqüència dels acomiadaments col·lectius o 

individuals que tinguin causa directa amb els danys produïts per la riuada del 

dia 22 d’octubre de 2019 

• L’abonament de les quotes dels crèdits o préstecs hipotecaris que estiguin 

vinculats a l’activitat econòmica o empresarial afectada per la riuada 

2.- Les ajudes previstes en aquest apartat es destinaran a la reconstrucció dels 

immobles i de les instal·lacions industrials, comercials i de serveis que hagin sofert 

danys, a la reposició del seu utillatge, del mobiliari i d’altres elements essencials, i 

també de les existències  i productes propis de l’activitat empresarial o comercial. 
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17.- Quantia destinada als projectes d’aquesta línia i import màxim per projecte 

Per subvencionar els projectes que contemplin danys en establiments industrials o 

comercials de qualsevol tipus, es destinarà el cinquanta per cent (50%) del total de 

l’import recaptat. 

L’import màxim d’ajut que es pot concedir en un projecte d’aquesta línia és de deu mil 

euros (10.000.-€), sense que, en tot cas, la suma d’aquest ajut i la indemnització que 

es pugui percebre en concepte d’assegurança, o qualsevol altra subvenció pública o 

privada, superi el valor dels danys o perjudici produït.   

 

18.- Beneficiaris 

Poden ser beneficiaris de les ajudes econòmiques els projectes presentats per 

persones físiques o jurídiques titulars d’establiments industrials, comercials i de 

serveis degudament registrats a efectes fiscals, en funcionament, que hagin sofert 

danys de qualsevol naturalesa en les edificacions, instal·lacions o béns d’equipaments 

destinats a l’activitat empresarial com a conseqüència de la riuada del dia 22 d’octubre 

de 2019. 

 

CAPÍTOL IV 

19.- Ajudes destinades a projectes en habitatges habituals 

1.- .- Es pot concedir ajuda en els projectes que contemplin: 

• Destrucció total de l’habitatge habitual 

• Danys que afectin l’estructura de l’habitatge habitual 

• Danys menys greus que no afectin l’estructura de l’habitatge habitual 

• Destrucció o danys dels béns domèstics de primera necessitat que hagin 

estat afectats a l’habitatge habitual pels fets causants. Amb caràcter 

general, únicament es consideren béns domèstics de primera necessitat els 

mobles i elements de l’equipament domèstic bàsic per cobrir les necessitats 

essencials d’habitabilitat de l’habitatge. 

2.- A l’efecte de l’atorgament dels ajuts que preveu aquest capítol per a habitatge 

habitual i béns domèstics de primera necessitat, únicament poden ser objecte d’ajut 

els projectes que contemplin danys que hagin estat causats de manera directa i 
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determinant per la riuada del dia 22 d’octubre de 2019, per la qual cosa ha de quedar 

fefaentment acreditada la relació de causalitat. 

3.- Són objecte d’ajut els danys que es localitzin tant a l’habitatge com a les 

dependències o els annexos que formin part del propi habitatge i que no estiguin 

destinats a l’ús estrictament residencial, com garatges, coberts destinats a magatzems 

o trasters, dependències destinades a ús agrícola o pecuari, i altres de similars. 

 

20.- Quantia destinada  als projectes d’aquesta línia i import màxim per projecte 

Per subvencionar els projectes que contemplin danys en habitatges habituals, es 

destinarà el deu per cent (10%) del total de l’import recaptat. 

L’import màxim d’ajut que es pot concedir en un projecte d’aquesta línia és de tres mil 

euros (3.000.-€), sense que, en tot cas, la suma d’aquest ajut i la indemnització que 

es pugui percebre en concepte d’assegurança, o qualsevol altra subvenció pública o 

privada, superi el valor dels danys o perjudici produït.   

 

21.- Beneficiaris 

Poden ser beneficiaris de les ajudes econòmiques els projectes presentats per 

persones físiques o jurídiques titulars d’habitatges habituals que hagin sofert danys de 

qualsevol naturalesa en les edificacions, instal·lacions, béns annexos o equipaments 

com a conseqüència de la riuada del dia 22 d’octubre de 2019. 

 

CAPÍTOL V 

22.- Ajudes destinades a projectes en habitatges de segona residència 

1.- Es pot concedir ajuda en els projectes que contemplin: 

• Destrucció total de l’habitatge de segona residència 

• Danys que afectin l’estructura de l’habitatge de segona residència 

• Danys menys greus que no afectin l’estructura de l’habitatge de segona 

residència 

• Destrucció o danys dels béns domèstics de primera necessitat que hagin 

estat afectats a l’habitatge de segona residència pels fets causants. Amb 
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caràcter general, únicament es consideren béns domèstics de primera 

necessitat els mobles i elements de l’equipament domèstic bàsic per cobrir 

les necessitats essencials d’habitabilitat de l’habitatge corresponent a la 

segona residència. 

2.- A l’efecte de l’atorgament dels ajuts que preveu aquest capítol per a habitatge de 

segona residència i béns domèstics de primera necessitat, únicament poden ser 

objecte d’ajut els projectes que contemplin danys que hagin estat causats de manera 

directa i determinant per la riuada del dia 22 d’octubre de 2019, per la qual cosa ha de 

quedar fefaentment acreditada la relació de causalitat. 

3.- Són objecte d’ajut els danys que es localitzin tant a l’habitatge com a les 

dependències o els annexos que formin part del propi habitatge i que no estiguin 

destinats a l’ús estrictament residencial, com garatges, coberts destinats a magatzems 

o trasters, dependències destinades a ús agrícola o pecuari, i altres de similars. 

 

23.- Quantia de l’ajuda en el projectes d’aquesta línia 

Per subvencionar els projectes que contemplin danys en habitatges de segona 

residència, es destinarà el 7 per cent (7%) del total de l’import recaptat. 

L’import màxim d’ajut que es pot concedir en un projecte d’aquesta línia és de dos mil 

euros (2.000.-€), sense que, en tot cas, la suma d’aquest ajut i la indemnització que 

es pugui percebre en concepte d’assegurança, o qualsevol altra subvenció pública o 

privada, superi el valor dels danys o perjudici produït.   

 

24.- Beneficiaris 

Poden ser beneficiaris de les ajudes econòmiques els projectes presentats per 

persones físiques o jurídiques titulars d’habitatges de segona residència que hagin 

sofert danys de qualsevol naturalesa en les edificacions, instal·lacions, béns annexos 

o equipaments com a conseqüència de la riuada del dia 22 d’octubre de 2019. 
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CAPÍTOL VI 

25.- Ajudes destinades a projectes en habitatges buits 

1.- Es pot concedir ajuda en els projectes que contemplin: 

• Destrucció total de l’habitatge buit 

• Danys que afectin l’estructura de l’habitatge buit 

• Danys menys greus que no afectin l’estructura de l’habitatge buit 

2.- A l’efecte de l’atorgament dels ajuts que preveu aquest capítol per a habitatge buit, 

únicament poden ser objecte d’ajut els projectes que contemplin danys que hagin estat 

causats de manera directa i determinant per la riuada del dia 22 d’octubre de 2019, per 

la qual cosa ha de quedar fefaentment acreditada la relació de causalitat. Per tant, no 

poden ser objecte d'ajut els danys que presenti l'immoble com a conseqüència del seu 

deteriorament, encara que l'efecte de la riuada hagi contribuït a l'agreujament del 

deteriorament de l'immoble. 

3.- Són objecte d’ajut els danys que es localitzin tant a l’habitatge buit com a les 

dependències o els annexos que formin part del propi habitatge i que no estiguin 

destinats a l’ús estrictament residencial, com garatges, coberts destinats a magatzems 

o trasters, dependències destinades a ús agrícola o pecuari, i altres de similars. 

 

26.- Quantia de l’ajuda en el projectes d’aquesta línia 

Per subvencionar els projectes que contemplin danys en habitatges buits, es destinarà 

el tres per cent (3%) del total de l’import recaptat. 

L’import màxim d’ajut que es pot concedir en un projecte d’aquesta línia és de  mil 

euros (1.000€), sense que, en tot cas, la suma d’aquest ajut i la indemnització que es 

pugui percebre en concepte d’assegurança, o qualsevol altra subvenció pública o 

privada, superi el valor dels danys o perjudici produït.   

 

27.- Beneficiaris 

Poden ser beneficiaris de les ajudes econòmiques els projectes presentats per 

persones físiques o jurídiques titulars d’habitatges buits que hagin sofert danys de 
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qualsevol naturalesa en les edificacions, instal·lacions, béns annexos o equipaments 

com a conseqüència de la riuada del dia 22 d’octubre de 2019. 

 

CAPÍTOL VII 

28.- Ajudes destinades a projectes en magatzems 

1.- Es pot concedir ajuda en els projectes que contemplin: 

• Destrucció total del magatzem  

• Danys que afectin l’estructura del magatzem 

• Danys menys greus que no afectin l’estructura del magatzem 

2.- A l’efecte de l’atorgament dels ajuts que preveu aquest capítol per a magatzems, 

únicament poden ser objecte d’ajut els projectes que contemplin danys que hagin estat 

causats de manera directa i determinant per la riuada del dia 22 d’octubre de 2019, per 

la qual cosa ha de quedar fefaentment acreditada la relació de causalitat. 

 

29.- Quantia de l’ajuda en el projectes d’aquesta línia 

Per subvencionar els projectes que contemplin danys en magatzems, es destinarà el 

cinc per cent (5%) del total de l’import recaptat. 

L’import màxim d’ajut que es pot concedir en un projecte d’aquesta línia és de mil 

euros (1.000.-€), sense que, en tot cas, la suma d’aquest ajut i la indemnització que 

es pugui percebre en concepte d’assegurança, o qualsevol altra subvenció pública o 

privada, superi el valor dels danys o perjudici produït.   

 

30.- Beneficiaris 

Poden ser beneficiaris de les ajudes econòmiques els projectes presentats per 

persones físiques o jurídiques titulars de magatzems que hagin sofert danys de 

qualsevol naturalesa en les edificacions, instal·lacions, béns annexos o equipaments 

com a conseqüència de la riuada del dia 22 d’octubre de 2019. 
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CAPÍTOL VIII 

31.- Ajudes destinades a explotacions agrícoles i ramaderes 

 1 A) Explotacions agrícoles 

 Es pot concedir ajuda en els projectes que contemplin: 

• Reconstrucció i sanejament de canals de rec comunitaris 

• Reconstrucció i construcció de pous comunitaris 

• Reconstrucció de camins veïnals per accés a les explotacions agrícoles, 

sempre que aquests no siguin municipals 

• Tràmits per a la constitució i legalització de comunitats de regants 

 2 B) Explotacions ramaderes 

 Es pot concedir ajuda en els projectes que contemplin: 

• Reconstrucció i rehabilitació de l'explotació ramadera existent 

• Reposició dels animals morts o que s'hagin hagut de sacrificar 

2. A) – A l’efecte de l’atorgament dels ajuts que preveu aquest capítol en el seu apartat 

primer, corresponent a explotacions agrícoles, únicament poden ser objecte d'ajut els 

projectes que estiguin presentats per dos o més titulars d'explotacions agrícoles que, 

constituïts legalment o no en Comunitat de Regants, hagin patit danys en els sistemes 

de rec causats de manera directa i determinant per la riuada del dia 22 d’octubre de 

2019, per la qual cosa ha de quedar fefaentment acreditada la relació de causalitat. A 

més, també poden ser objecte d'ajut els tràmits per a la constitució i legalització de la 

comunitat de regants.  

2.B) – A l’efecte de l’atorgament dels ajuts que preveu aquest capítol en el seu apartat 

segon, corresponent a explotacions ramaderes, únicament poder ser objecte d'ajut els 

projectes que contemplin danys que hagin estat causats de manera directa i 

determinant per la riuada del dia 22 d'octubre de 2019, per la qual cosa ha de quedar 

fefaentment acreditada la relació de causalitat. 

 

32.- Quantia de l’ajuda en el projectes d’aquesta línia 

Per subvencionar els projectes que contemplin danys en explotacions agrícoles i 

ramaderes, es destinarà el vint per cent (20%) del total de l’import recaptat. 
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L’import màxim d’ajut que es pot concedir a un projecte en una explotació ramadera és 

de dos mil euros (2.000.-€), sense que, en tot cas, la suma d’aquest ajut i la 

indemnització que es pugui percebre en concepte d’assegurança, o qualsevol altra 

subvenció pública o privada, superi el valor dels danys o perjudici produït.   

La suma d’aquest ajut i la indemnització que correspongui abonar en concepte 

d’assegurança, o qualsevol altra subvenció o ajuda pública o privada que es pugui 

percebre, no pot superar, sota cap concepte, el valor del danys o perjudici produït. 

 

33.- Beneficiaris 

Poden ser beneficiaris de les ajudes econòmiques els projectes presentats per 

persones físiques o jurídiques titulars d'explotacions agrícoles o comunitats de regants 

constituïdes de dret o de fet que hagin sofert danys de qualsevol naturalesa en les 

instal·lacions de rec o equipaments comunitaris com a conseqüència de la riuada del 

dia 22 d’octubre de 2019. 

Poden ser beneficiaris de les ajudes econòmiques els projectes presentats per 

persones físiques o jurídiques titulars d'explotacions ramaderes que hagin sofert danys 

de qualsevol naturalesa en les edificacions, animals, instal·lacions, béns annexes o 

equipaments com a conseqüència de la riuada del dia 22 d’octubre de 2019. 

 

CAPÍTOL IX 

34.- Ajudes destinades a vehicles 

1.- Es pot concedir ajuda en els projectes que contemplin: 

• Destrucció i pèrdua total del vehicle 

• Reparació del vehicle 

• Adquisició d’un nou vehicle 

2.- A l’efecte de l’atorgament dels ajuts que preveu aquest capítol per a vehicles, 

únicament poden ser objecte d’ajut els projectes que contemplin danys que hagin estat 

causats de manera directa i determinant per la riuada del dia 22 d’octubre de 2019 al 

terme de l'Espluga de Francolí, per la qual cosa ha de quedar fefaentment acreditada 

la relació de causalitat. Per tant, no poden ser objecte d'ajut els danys que presenti el 
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vehicle com a conseqüència del seu deteriorament o abandonament, encara que 

l'efecte de la riuada hagi contribuït a l’agreujament o deteriorament del vehicle. 

3.- Són objecte d’ajut els danys que es pugin localitzar en el vehicle o els seus 

accessoris i que puguin ser reparats. En el cas suposat que el cost de reparació del 

vehicle sigui superior al seu valor venal, l'ajut es pot destinar a la compra d'un vehicle 

nou o de segona mà. 

 

35.- Quantia de l’ajuda en el projectes d’aquesta línia 

Per subvencionar els projectes que contemplin danys en vehicles, es destinarà el cinc 

per cent (5%) del total de l’import recaptat. 

L’import màxim que es pot concedir en un projecte d’aquesta línia és de sis-cents 

euros (600.-€), sense que, en tot cas, la suma d’aquest ajut i la indemnització que es 

pugui percebre en concepte d’assegurança, o qualsevol altra subvenció pública o 

privada, superi el valor dels danys o perjudici produït.   

 

36.- Beneficiaris 

Poden ser beneficiaris de les ajudes econòmiques els projectes presentats per 

persones físiques o jurídiques titulars de vehicles que hagin sofert danys de qualsevol  

naturalesa en els seus vehicles com a conseqüència de la riuada del dia 22 d’octubre 

de 2019. 

 

 

Disposició addicional primera. Disposició de fons 

Els fons per ajudar els projectes dels sol·licitants es finançaran, únicament i exclusiva, 

amb les aportacions voluntàries que s’han realitzat amb aquesta finalitat i que han 

estat canalitzades a través de la Iniciativa Ciutadana Riuada Solidària al Francolí amb 

l’ajuda de les fundacions Fundit i Indicis, sense que es pugui sobrepassar, sota cap 

concepte, la quantia recaptada. 
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Disposició addicional segona. Interpretació i aplicació 

En cas de dubte sobre la interpretació i aplicació d’una o d’algunes de les bases, la 

Comissió Legal i Econòmica de la Iniciativa Ciutadana Riuada Solidària al Francolí 

serà l’encarregada d’emetre una nota aclaridora vinculant, la qual, a partir de la seva 

publicació a la pàgina web  www.riuadasolidaria.cat, serà part integrant de les bases. 

 

Disposició addicional tercera. Acceptació de les bases 

Els sol·licitants de les ajudes descrites en les presents bases n’accepten el contingut i 

les notes aclaridores que pugui emetre la Comissió Legal i Econòmica de la Iniciativa 

Ciutadana Riuada Solidària al Francolí. 

  

Disposició addicional quarta. Dret de modificació 

En funció del nombre de projectes presentats i acceptats en cadascuna de les línies 

d’ajuts, la Comissió d’Avaluació de les ajudes de la Iniciativa Ciutadana Riuada 

Solidària al Francolí es reserva el dret de modificar els percentatges d’assignació a 

cadascuna i també els imports màxims que es poden percebre per projecte presentat. 

 

Disposició addicional cinquena. Entrada en vigor 

Aquestes bases entraran en vigor el mateix dia que se’n faci la publicació íntegra a la 

pàgina web de la Iniciativa Ciutadana Riuada Solidària al Francolí, que serà el 27 de 

gener de 2020.  

 

http://www.riuadasolidaria.cat/

