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AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
TES/2910/2012, de 17 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria d’ajuts 
per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge 
CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de 
Catalunya.

Un dels objectius generals establert al Text refós de la Llei reguladora dels re-
sidus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, és dotar els ens públics 
competents per raó de la matèria dels mecanismes d’intervenció i control necessaris 
per garantir que la gestió dels residus es duu a terme sense posar en perill la salut 
de les persones, reduint l’impacte ambiental, fomentant la prevenció i la reducció 
de la producció dels residus i la seva perillositat, la seva reutilització, el reciclatge 
i altres formes de valorització material.

Atès que la finalitat del Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula 
la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició és fomentar la 
prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització dels residus de la 
construcció i demolició, assegurant que els destinats a operacions d’eliminació rebin 
un tractament adequat, i contribuir a un desenvolupament sostenible de l’activitat 
de construcció, així com la utilització d’àrids i altres productes procedents de la 
seva valorització;

D’acord amb el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), aprovat pel Decret 89/2010, de 29 de juny, l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya vetlla per afavorir que les opcions de gestió de residus de la 
construcció i demolició es basin en la prevenció de la generació d’aquests residus, 
i quan això no sigui possible, en les alternatives que ambientalment resultin més 
respectuoses;

De conformitat amb la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraes-
tructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus, cal prioritzar la minimització i la valorització dels residus i donar un impuls eficaç a 
les operacions de recollida selectiva, separació, reciclatge i reutilització dels residus, 
de manera que permetin l’aprofitament de la utilitat dels residus com a recurs;

Vist el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de 
la Llei de l’Estat 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;

Atès el que disposen l’article 93.c del Text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que preveu 
els òrgans competents per atorgar subvencions; i l’article 64 del Text refós de la llei 
reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, que 
atribueix al director de l’Agència de Residus de Catalunya la facultat d’executar els 
acords del Consell de Direcció;

Atès que l’article 27.7 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics, estableix que les administracions públiques utilit-
zaran preferentment mitjans electrònics en les seves comunicacions amb altres 
administracions públiques;

Atès el que disposa el Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvo-
lupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat, una de les 
finalitats essencials del qual és ordenar i impulsar l’administració electrònica, per 
tal de millorar l’eficàcia interna, les relacions intraadministratives i interadminis-
tratives, l’eficàcia pública i les relacions de l’Administració amb els ciutadans i les 
ciutadanes, les empreses i les organitzacions;
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Atès el que disposa la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, que vol contribuir precisament a avançar en el procés 
de transformació de les administracions públiques catalanes a regular el paper dels 
mitjans electrònics per facilitar la consolidació d’unes administracions públiques 
que, sobre la base de l’ús dels mitjans electrònics, millorin l’eficiència interna i 
facilitin les relacions interadministratives i les relacions amb els ciutadans;

Atès el que disposa la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, i amb els informes previs jurídic 
i tècnic i l’acord de la Junta de Govern del Fons de Gestió per als Residus de la 
Construcció de data 25 de juliol de 2012;

Atès l’Acord del Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya adoptat 
en data 24 d’octubre de 2012,

RESOLC:

—1 Aprovar les bases i fer pública la convocatòria d’ajuts per a l’any 2013 destinats 
als ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya per a la utilització d’àrid 
reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels 
ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya.

Aquesta convocatòria es regeix per les bases que es publiquen a l’annex d’aquesta 
Resolució.

—2 El termini per presentar sol·licituds a aquesta convocatòria serà de dos 
mesos a partir de la data de publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

—3 L’import que s’assigna a la convocatòria per a l’any 2013 és de dos milions d’euros (2.000.000,00 €) i s’aplicaran a la partida pressupostària provinent del fons 
de Gestió de residus de la construcció.

L’assignació pressupostària d’aquesta convocatòria podrà ser objecte d’ampliació 
d’acord amb la normativa aplicable i segons la disponibilitat pressupostària.

Barcelona, 17 de desembre de 2012

JOSEP mARIA TOST I BORRàS

Director

ANNEX

Bases

—1 Objecte i beneficiaris
1.1 Aquests ajuts tenen per objecte el subministrament per part de l’Agència de 

Residus d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE.
1.2 Aquests ajuts tenen com a beneficiaris els ens locals (ajuntaments, entitats 

descentralitzades, consells comarcals, mancomunitats de municipis, consorcis i 
diputacions, entre d’altres) i les empreses públiques municipals de Catalunya.

—2 El termini d’execució del projecte al qual s’aplicarà l’àrid reciclat serà de 24 
mesos, comptadors des de la data de la resolució d’atorgament.

—3 Sol·licitud, documentació adjunta i forma de presentació3.1 La sol·licitud de subvenció es realitzarà mitjançant el formulari de sol·licitud, 
el qual és a disposició dels sol·licitants a l’extranet de les administracions catalanes, eaCat, adreça http://www.eacat.cat. El formulari de sol·licitud, així com els documents 
adjunts corresponents, s’han de trametre pels mitjans electrònics de l’eaCat.

La tramitació de la sol·licitud a través de l’eaCat comporta el registre automàtic 
en el Registre electrònic de l’Agència de Residus de Catalunya i deixa constància 
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de les dades següents: número de registre d’entrada, data i hora de presentació, 
tipus de document i assumpte, identificació de la persona sol·licitant i l’òrgan al qual s’adreça la sol·licitud.

La plataforma eaCat és l’únic mitjà habilitat per a la recepció electrònica de les 
sol·licituds a l’Agència de Residus de Catalunya.

El formulari de sol·licitud inclou els documents següents:
3.2 Apartat administratiu degudament emplenat en la seva totalitat, i que 

conté:
a) Declaració del responsable de l’ens local o de l’empresa pública municipal 

degudament signada pel Secretari conforme:
1. L’òrgan competent de l’ens local o de l’empresa pública municipal ha acordat 

concórrer a la present convocatòria d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels 
residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals 
de Catalunya.

2. El pressupost del projecte és el que consta en l’apartat tècnic corresponent i 
la quantia de la subvenció que se sol·licita és acord amb els criteris que estableixen 
les bases de la convocatòria.

3. El document tècnic presentat ha estat aprovat per l’òrgan competent.4. És compromet a finançar la part del pressupost que no cobreixi la subvenció 
sol·licitada.

5. Si escau, l’ens local o l’empresa pública municipal sol·licitant té la titularitat 
o disponibilitat dels terrenys on es realitzaran les obres.

6. Els terrenys on es realitzaran les obres són compatibles urbanísticament amb 
la realització d’aquestes.

7. L’ens local disposa de les ordenances de gestió de residus de la construcció 
aprovades i publicades en el butlletí oficial de (....), número (...), de data (...).

8. L’ens local o l’empresa pública municipal es compromet a facilitar tota la 
informació que l’Agència de Residus de Catalunya requereixi per donar tràmit a 
aquesta sol·licitud.

9. L’ens local o empresa pública municipal sol·licitant assoleix el compromís, en 
cas d’atorgament de la subvenció sol·licitada, de complir la normativa legal vigent 
per aquest tipus d’ajut i totes les condicions previstes en les bases de la convocatòria 
promoguda per l’Agència de Residus de Catalunya.

10. L’ens local o empresa pública municipal sol·licitant assumeix les respon-
sabilitats que puguin derivar-se de la realització de les actuacions i de la inversió 
objecte de la subvenció sol·licitada.

11. L’ens local o empresa pública municipal sol·licitant no es troba en cap de les 
circumstàncies d’incompatibilitat previstes a l’article 13, apartats 2 i 3 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

12. En cas de disposar d’establiments oberts al públic, que compleixen els requisits 
que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística. En el supòsit de no disposar d’establiments oberts al públic, que compleix 
els requisits que estableix l’article 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística. En el territori de la Val d’Aran, si escau, que compleix el que disposa 
l’article 23.4 de la Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran.

13. En cas que es tracti d’un ens local o empresa pública municipal amb un 
nombre de 50 treballadors o més, que dóna ocupació, com a mínim, a un 2% de 
treballadors/res amb discapacitat sobre el total de treballadors/ores de l’entitat d’acord 
amb el que preveu l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social 
dels minusvàlids, o bé que compleix el que estableix el Reial decret 364/2005, de 8 
d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la 
quota de reserva a favor de treballadors amb discapacitat. En cas contrari, caldrà una 
declaració conforme tenen un nombre inferior a 50 treballadors o no en tenen.

14. En cas que es tracti d’un ens local o empresa pública municipal amb una 
plantilla igual o superior a 25 persones, de conformitat amb els articles 5 i 29 de 
la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, 
declaració conforme s’utilitzaran mitjans, amb l’acord dels agents socials, per 
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prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i 
intervenir-hi, en els centres de treball.

15. No concorre simultàniament amb el mateix projecte o actuacions a les dife-
rents convocatòries de l’Agència de Residus de Catalunya.

16. Les dades contingudes en la sol·licitud i la documentació que s’hi adjunta 
són certes.

17. Que l’ens local es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i 
amb la Generalitat i de les obligacions amb la Seguretat social; així mateix autoritza 
l’Agència de Residus de Catalunya per tal que pugui realitzar electrònicament les 
consultes de les dades que acreditin el compliment de les obligacions tributàries amb 
l’Estat i amb la Generalitat i, si escau, les obligacions amb la Seguretat social, d’acord 
amb l’article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

18. Que l’ens local o empresa pública municipal accepta i se sotmet a les bases 
de la convocatòria.

19. Que l’ens local destinarà els àrids reciclats subministrats per l’Agència de 
Residus de Catalunya a promoure obres de la seva competència.

b) Declaració de l’existència d’altres subvencions o ajuts públics i/o privats sol-
licitats per al projecte/actuació, amb indicació de la quantia sol·licitada, el percentatge 
que suposa del cost total del projecte, si es troben en fase de sol·licitud o concessió 
i amb càrrec a quina entitat pública o privada s’ha sol·licitat. En cas de no haver 
sol·licitat altres ajuts o subvencions caldrà declarar aquest fet.

c) En el cas que sigui un ens supramunicipal qui presenta la sol·licitud aquest ha 
d’indicar si actua en nom propi o si ho fa en virtut d’un encàrrec de gestió prèviament 
formalitzat amb els ens locals corresponents, i en aquest darrer cas acompanyarà 
una relació d’aquests.

3.3 Apartat tècnic on es defineixin i valorin les actuacions objecte de la sol·licitud, 
degudament emplenat en la seva totalitat i que contingui les dades següents:

a) Definició amb claredat dels treballs que se sol·liciten, els quals s’han d’ade-
quar a l’objecte de la convocatòria; s’haurà d’especificar també el lloc d’entrega 
del material. Només serà objecte de subvenció l’adquisició i el transport de l’àrid 
reciclat amb marcatge CE fins a l’obra, la resta d’actuacions aniran a càrrec de 
l’ens beneficiari.

b) Pressupost desglossat amb les dades que es demanen en el model de sol-
licitud.

3.4 Documentació complementària:
Document tècnic on constin les dades següents:
a) Cost de la petició:
m³ d’àrid reciclat subministrat a utilitzar a l’obra;preu de compra i transport de l’àrid reciclat subministrat a 10 €/m³.
b) Cost no subvencionable:
preu m³ d’estesa de l’àrid reciclat;
preu m² de compactació dels àrids reciclats.
c) Documentació fotogràfica dels indrets on s’han de realitzar les obres, a part 

o en document anterior.
3.5 La presentació electrònica de la sol·licitud degudament signada pel secretari 

comporta la plena acceptació i submissió d’aquestes bases, així com l’autorització 
a l’Agència de Residus de Catalunya per tal que pugui realitzar electrònicament les 
consultes de les dades que acreditin el compliment de les obligacions tributàries 
amb l’Estat i amb la Generalitat i, si escau, de les obligacions amb la Seguretat 
Social, d’acord amb l’article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals 
i financeres.

—4 Procediment de concessió de les subvencions
4.1 La tramitació del procediment de concessió, incloent els actes de tràmit, 

les comunicacions i la justificació de la subvenció, es faran per via electrònica, 
a través de la plataforma eaCat, d’acord amb el previst a l’article 11.3 del Decret 
56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics 
a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
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4.2 La concessió de les subvencions seguirà el règim de concurrència competi-tiva, és a dir, es realitzarà mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, 
a fi i efecte d’establir una prelació entre elles d’acord amb els criteris de valoració 
establerts a la base 5 de la present convocatòria, i adjudicar, amb el límit de la dis-
ponibilitat pressupostària, aquelles que hagin obtingut major valoració en aplicació 
dels esmentats criteris.

—5 Criteris de valoració i/o exclusió
Els projectes/actuacions promoguts pels ens locals o empreses públiques muni-

cipals presentats a la convocatòria es prioritzaran d’acord amb els criteris establerts 
a continuació.

La urgència de l’actuació, segons determinacions de caràcter mediambiental, 
sanitari i social.

Coherència en el cost de l’aplicació de l’àrid reciclat.
Qualitat i claredat de la documentació tècnica presentada.
Els projectes/actuacions més ben definits i dimensionats així com la qualitat de 

la documentació tècnica.
Els projectes més innovadors i amb un abast i repercussió més amplis, pel que 

fa a objectius i àmbits d’actuació.
La proximitat a un gestor autoritzat.La garantia que el sol·licitant disposa del finançament complementari al submi-

nistrament de l’àrid reciclat per garantir l’execució del projecte.
En qualsevol cas, es tindrà en compte la presentació de la sol·licitud amb la to-

talitat de la documentació aportada correctament en el termini establert a l’apartat 
2 d’aquesta Resolució.

—6 Import de la subvenció en espècie
6.1 L’import de la subvenció concedida en espècie, serà el corresponent a la 

partida del subministrament de l’àrid reciclat (compra de l’àrid i transport)6.2 L’intensitat de l’ajut per actuació: serà de 10 €/m³ més IVA d’àrid reciclat 
subministrat amb marcatge CE a utilitzar en l’obra a subvencionar.

El pressupost associat a l’estesa, compactació, etc., aplicables als àrids reciclats 
anirà íntegrament a càrrec de l’ens local o empresa pública de l’Administració 
beneficiària de la subvenció.

6.3 En els casos en què l’ens sol·licitant sigui beneficiari d’una altra subvenció 
per al mateix concepte, l’Agència de Residus de Catalunya només subvencionarà, 
si escau, l’import restant, sempre que l’actuació es correspongui amb l’objecte 
d’aquesta convocatòria d’ajuts.

6.4 Aquestes actuacions seran executades per l’Agència de Residus de Catalunya mitjançant subvenció en espècie.
—7 Termini de presentació de les sol licituds

Les sol·licituds s’han de presentar en el termini que s’indica al punt 2 de la Re-
solució per tal que siguin admeses a tràmit.

—8 Atorgament i publicitat de les subvencions
8.1 Les subvencions seran atorgades un cop avaluades les sol·licituds i la do-

cumentació adjuntada.
8.2 Les subvencions s’atorgaran per resolució del director de l’Agència de 

Residus de Catalunya, que actuarà per delegació del Consell de Direcció de l’Agèn-
cia de Residus de Catalunya, en funció de les disponibilitats pressupostàries del 
fons de Gestió de residus de la construcció. Aquesta resolució 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, i, en contra, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu 
de Barcelona en un termini de dos mesos, comptats des de la recepció 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 recepció 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 
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de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l’article 116 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú.

8.3 La resolució de les sol·licituds presentades s’ha de dictar en el termini màxim 
de sis mesos, inclosa la notificació, d’acord amb l’article 94.1 regla tercera del Text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, i l’article 42.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. En cas contrari, aquestes sol·licituds s’entendran desestimades, d’acord amb 
el règim que estableix l’article 54.2, apartat e) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

8.4 Les subvencions atorgades es publicaran al DOGC quan tinguin un import 
superior a tres mil (3.000,00) euros, amb la indicació de la convocatòria i la iden-
tificació de la subvenció, el programa i el crèdit pressupostari al qual s’imputen, l’existència de finançament a càrrec de la Unió Europea i, si escau, el percentatge de finançament i nom o raó social del beneficiari, número d’identificació fiscal, la 
finalitat o finalitats de la subvenció, fent esment, si escau, dels diferents programes 
o projectes subvencionats i de la quantitat atorgada.En qualsevol cas, les subvencions atorgades es publicaran a través de la web de l’Agència de Residus de Catalunya (http://www.arc.cat) i la resolució serà notificada a l’ens sol·licitant, de manera individualitzada, mitjançant la plataforma eaCat en els 
termes establerts a l’article 27.7 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic 
dels ciutadans als serveis públics.

Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter ocasional i no generen cap dret a continuïtat en l’assignació de finançament per a exercicis successius.
8.5 La resolució d’atorgament podrà incloure una relació ordenada de totes 

les sol·licituds que, complint amb les condicions administratives i tècniques esta-
blertes en les bases reguladores per adquirir la condició de beneficiari, no hagin 
estat estimades per rebassar la quantia màxima del crèdit fixat en la convocatòria. 
Les renúncies o revocacions de les subvencions concedides permetran realitzar 
atorgaments addicionals seguint l’annex corresponent de la resolució.

8.6 L’atorgament de la subvenció comporta l’obligació per part del beneficiari 
d’executar el projecte i realitzar l’activitat que fonamenta l’atorgament de la sub-
venció.

8.7 L’Agència de Residus de Catalunya, d’ofici o a petició de l’interessat, po-
drà modificar la resolució d’atorgament de la subvenció quan s’hagin alterat les 
condicions existents en el moment de l’atorgament o en cas d’obtenció concurrent 
d’altres ajuts. Dita modificació es podrà autoritzar sempre que no es perjudiquin 
drets de tercers.

En cas que la modificació sigui instada per l’interessat, aquesta s’haurà de pre-
sentar 2 mesos abans de la data prevista per al lliurament de l’àrid reciclat.

8.8 En totes les actuacions que siguin objecte de subvenció s’haurà de col·locar 
el cartell anunciador normalitzat per l’Agència de Residus de Catalunya, incloent 
el logotip de l’Agència de Residus de Catalunya que es troba disponible a la pàgina web de l’Agència de Residus de Catalunya.
—9 Informacions complementàries

En qualsevol moment es podrà demanar al beneficiari la informació i la docu-
mentació exigida per a l’atorgament de la subvenció i per al seguiment posterior de 
les actuacions objecte d’aquesta Resolució.

—10 Supervisió
10.1 L’òrgan competent per a la tramitació és l’encarregat d’efectuar la compro-

vació sobre la realització de l’activitat subvencionada, d’acord amb la finalitat i els 
requisits previstos a la convocatòria, a les bases reguladores aprovades per aquesta 
Resolució i a la resta de normativa que li és d’aplicació.

10.2 L’Agència de Residus de Catalunya té la facultat de supervisar directament 
o indirectament l’adequació de les actuacions objecte de la convocatòria, tant de la 
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documentació presentada com de les actuacions realitzades, a part de les condicions 
que estableixi la resolució d’atorgament.

10.3 L’Agència de Residus de Catalunya farà difusió, en diferents àmbits, 
d’aquelles actuacions desenvolupades dins els projectes subvencionats.

10.4 En tot cas, pel que fa a la fiscalització de la despesa, cal atenir-se al que 
disposa l’article 71 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i el títol 3 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions.

—11 Altres obligacions dels beneficiaris de subvencions
A més de les obligacions d’executar l’actuació subvencionada d’acord amb les 

actuacions realitzades i de justificar les despeses corresponents, els beneficiaris 
de les subvencions tenen les obligacions següents:

a) Notificar per escrit a l’Agència de Residus de Catalunya qualsevol canvi en 
els conceptes i imports a justificar o en el calendari presentats:

Així mateix, els beneficiaris de les subvencions hauran de comunicar a l’Agència 
de Residus de Catalunya l’obtenció d’altres subvencions ajuts, ingressos o recursos 
que financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació s’haurà d’efectuar 
tan aviat com es conegui i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació 
donada als fons percebuts.

b) Fer constar clarament que l’actuació ha estat subvencionada per l’Agència de 
Residus de Catalunya, i que s’ha col·locat el cartell anunciador de les obres.

c) Disposar dels llibres contables, registres diligenciats i la resta de documents 
degudament auditats en els termes exigits per la legislació aplicable.

d) Presentar un breu reportatge fotogràfic on es pugui veure de forma tempora-
litzada la realització de les obres des dels mateixos punts de referència.

—12 Revocació i règim sancionadorEn el supòsit que es comprovi que s’ha produït alguna de les causes de revocació 
que preveuen els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l’article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, el director de l’Agència 
de Residus de Catalunya, per delegació del Consell de Direcció, ha d’iniciar la 
tramitació de l’expedient de revocació d’acord amb l’article 100 del Text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre.

El règim sancionador és el previst al capítol IX del Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i 
al títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

—13 Règim jurídic
En tot el que no es preveu en la present convocatòria, s’aplicarà:
a) Pel que fa a la tramitació administrativa general, la resolució i notificació: la 

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i el procediment comú, i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de proce-
diment de les administracions públiques de Catalunya.

b) Pel que fa als aspectes específics de gestió de les subvencions, en tot cas, les 
obligacions dels beneficiaris, la justificació, el reintegrament i el règim sancionador: 
els preceptes bàsics de la Llei de l’Estat 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Re-
glament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya.

—14 Règim fiscal
Les subvencions atorgades dins el marc de la present convocatòria queden sot-

meses al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.
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—15 Tractament de dades
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 

de caràcter personal, les dades de caràcter personal que s’han de declarar a les sol-
licituds i documents que s’hi annexen s’inclouran en un fitxer titularitat de l’Agència 
de Residus de Catalunya, que té únicament la finalitat de procedir a la gestió de les 
sol·licituds de subvencions, ajudes i resolucions associades.

No obstant, no es requerirà consentiment de l’afectat per a la cessió de dades de 
caràcter personal que en virtut de l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i els articles 35 i següents del Reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, hagi d’efectuar-se a la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat.

(12.352.104)
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