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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
RESOLUCIÓ TES/1586/2020, de 22 de juny, de convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de
residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de
Catalunya (ref. BDNS 513589).

Atesa la Resolució TES/1068/2020, de 18 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de
regir la convocatòria oberta d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la
construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya;
Atès el capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions; la Llei 19/2014, del 29 de desembre, d'accés a la informació pública
i el bon govern, i la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern;
Atès que la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
estableix l'obligació de les persones jurídiques de relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les
administracions públiques;
Atès l'Acord del Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya adoptat en data 4 de desembre de
2019 i el certificat de disponibilitat pressupostària emès per l'Àrea Econòmica de l'Agència de Residus de
Catalunya,
Atès el context actual derivat de la declaració de l'estat d'alarma aquesta convocatòria d'ajuts, al marge del seu
objectiu específic, suposa un efecte incentivador de l'economia en promoure i fomentar la retirada, en origen,
de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant.
Atès que es considera adient continuar oferint un suport econòmic per a la retirada, en origen, de residus de
materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant i procurar que aquesta s'efectuï amb les òptimes
condicions, amb la finalitat última de millora ambiental i de la minimització del risc que aquest material
comporta per a la salut pública.

Resolc:

—1 Obrir la convocatòria per l'any 2020 de subvencions en règim de concurrència no competitiva, destinada als
propietaris de béns immobles, per a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la
construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya.

—2 La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les
condicions, els requisits de participació i la documentació que cal aportar es regeixen per les bases que aprova
la Resolució TES/1068/2020, de 18 de maig.

—3 L'import total que s'assigna a la convocatòria per l'any 2020 és de dos milions d'euros (2.000.000,00€).
S'aplicarà a les partides pressupostàries 460.00.01, 461.00.01, 470.00.01, 480.00.01, 481.00.01 i 410.00.01,
amb càrrec als pressupostos de l'Agència de Residus de Catalunya per l'any 2020.
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La dotació establerta a la partida pressupostària pot ser ampliada d'acord amb la normativa vigent.
La concessió de les subvencions previstes en aquesta convocatòria està condicionada a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el moment de la resolució de la concessió.

—4 El termini per presentar sol·licituds en aquesta convocatòria serà des de la publicació d'aquesta
convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins a l'exhauriment de la disponibilitat
pressupostària i en tot cas fins el 30 de novembre de 2020.
D'acord amb el que preveuen les bases es podran dictar resolucions mensuals, a excepció feta del mes
d'agost, a comptar des de la data de presentació de les sol·licitud i d'acord amb la disponibilitat pressupostària.
En qualsevol cas, la resolució i la notificació de les resolucions de concessió de les subvencions s'han d'efectuar
en el termini màxim de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria al
DOGC.

—5 L'òrgan instructor per tramitar el procediment per a la concessió de les subvencions és el director de l'Àrea
d'Infraestructures.
La resolució del procediment de concessió de les subvencions correspon al director de l'Agència de Residus de
Catalunya d'acord amb el que disposa l'article 93 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. La resolució, degudament motivada, s'ha
de dictar i notificar en el termini màxim de sis mesos des de la data de publicació de la convocatòria. Sens
perjudici de l'obligació d'emetre resolució, transcorregut el termini esmentat sense que s'hagi dictat i
notificat/publicat la resolució expressa, les sol·licituds s'entenen desestimades i, en conseqüència, denegada la
subvenció, d'acord amb el que preveu l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
La resolució de la concessió o denegació de la subvenció es notifica mitjançant la seva publicació al tauler
d'anuncis de la Generalitat de Catalunya https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1<=ca&changeLang=true, sens
perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la
notificació individual i té els mateixos efectes.

—6 La resolució del procediment de concessió posarà fi a la via administrativa d'acord amb l'article 67.1 del
text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol. Contra
aquesta Resolució es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Barcelona en un termini de dos mesos comptats des de la seva notificació, o potestativament, recurs de
reposició davant el mateix òrgan que la va dictar, en el termini d'un mes, comptat des de la seva notificació
d'acord amb els articles 75 i 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, de
conformitat amb el que preveuen els articles 112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, davant del conseller de Territori i
Sostenibilitat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà del dia que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Barcelona, 22 de juny de 2020
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Josep Maria Tost i Borràs
Director
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