
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ TES/1218/2020, de 29 de maig, per la qual s'amplia l'import màxim de la dotació econòmica
destinat a 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, d'acord amb
la Resolució TES/1805/2019, de 21 de juny (ref. BDNS 464642).

 

Mitjançant la Resolució TES/1200/2019, de 30 d'abril, el director de l'Agència de Residus de Catalunya va
aprovar 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.

Mitjançant la RESOLUCIÓ TES/1805/2019, de 21 de juny, es va obrir la 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 464642).

Aquesta Resolució es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 7911, de
05.07.2019.

L'apartat 3 de la Resolució TES/1805/2019 assigna a la convocatòria un import d'un milió d'euros
(1.000.000,00 €) i que aquesta dotació pot ser ampliada d'acord amb la normativa vigent.

Vista l'acta núm. 22 de la Junta de Govern del Fons de Gestió per als residus de la construcció de 19 de
novembre de 2019.

Vist el certificat de la sessió núm. 165 del Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya celebrada
en data 4 de desembre de 2019.

Atès el que disposa el certificat de disponibilitat pressupostària de 28 de maig de 2020.

D'acord amb l'article 92 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

 

Resolc:

 

Ampliar l'import màxim de la dotació econòmica prevista en la convocatòria de subvencions d'acord amb la
Resolució TES/1805/2019, en un import addicional de cinc-cents mil euros (500.000,00 €)

Aquesta ampliació anirà a càrrec dels pressupostos de l'Agència de Residus de Catalunya per a l'exercici 2020,
i 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.

 

Aquesta Resolució produeix efectes des del mateix dia que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

 

 

Barcelona, 29 de maig de 2020

 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8151 - 10.6.20201/2 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20160044-2020



 

Josep Maria Tost i Borràs

Director
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