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ALTRES DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
RESOLUCIÓ ACC/3246/2022, de 20 d'octubre, per la qual es declaren els crèdits efectivament disponibles
de la Resolució ACC/768/2022, de 15 de març, per la qual es convoquen subvencions a la millora de
centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera d'animals vius que emprenguin
inversions en bioseguretat, i a la construcció de nous centres de neteja i desinfecció corresponents a 2022,
en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea –
NextGenerationEU (ref. BDNS 616025).
Mitjançant la Resolució ACC/768/2022, de 15 de març, es van convocar subvencions a la millora de centres de
neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera d'animals vius que emprenguessin inversions en
bioseguretat, i a la construcció de nous centres de neteja i desinfecció corresponents a 2022, en el marc del Pla
de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (ref. BDNS
616025), per un import de 468.075,93 euros a càrrec de la partida pressupostària AG03 D/770000100/6120
FMRRC03I03 dels pressupostos del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (en endavant,
DACC) corresponents a l'any 2023.
D'acord amb l'últim paràgraf de l'apartat 2 de la citada Resolució, l'import d'aquesta convocatòria és ampliable
segons les disponibilitats pressupostàries del DACC.
Atès que l'import convocat ha estat insuficient per atendre totes les sol·licituds presentades, es considera
necessari incrementar la dotació inicialment prevista.
Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector agrícola mitjançant la concessió d'ajuts
econòmics, d'acord amb els articles 92 i 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, a proposta de la Direcció General d'Agricultura i
Ramaderia i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Resolc:

Incrementar en 852.540,33 euros l'import de les subvencions a la millora de centres de neteja i desinfecció de
vehicles de transport per carretera d'animals vius que emprenguin inversions en bioseguretat, i a la construcció
de nous centres de neteja i desinfecció, amb una dotació inicial de 468.075,93 euros a càrrec de la partida
pressupostària AG03 D/770000100/6120 FMRRC03I03 dels pressupostos del Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural corresponents a l'any 2023. Per tant, la dotació total resultant per a aquesta
convocatòria és d'1.320.616,26 euros.
L'aplicació d'aquesta ampliació resta condicionada a la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment anterior a
la resolució de concessió de la subvenció.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, potestativament, recurs de reposició davant la
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en el termini d'un mes.

Barcelona, 20 d'octubre de 2022

Teresa Jordà i Roura
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