
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

RESOLUCIÓ ACC/1525/2022, de 16 de maig, per la qual es modifiquen diverses resolucions de convocatòria
d'ajuts efectuades en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència —finançat per la Unió
Europea— Next GenerationUE.

En el marc del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer, pel qual
s'estableix el mecanisme de recuperació i resiliència i del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel
qual s'aproven les mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla
de recuperació, transformació i resiliència, el Departament d'Acció Climàtica ha efectuat en 2022 un seguit de
convocatòries d'acord amb les bases reguladores estatals corresponents.

L'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència, entre d'altres obligacions relacionades amb la comunicació i
informació per part dels Estats membres, estableix en l'article 9.3.b) in fine que les convocatòries d'ajuts que
s'efectuïn en el marc d'aquests ajuts han de contenir, tant en l'encapçalament com en el cos de
desenvolupament la següent referència: «Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió
Europea – NextGenerationEU»

Havent observat que les sis convocatòries fins ara efectuades amb el finançament d'aquests fons, no han inclòs
en el títol de la convocatòria o en la part expositiva de la resolució aquesta referència completa, procedeix
modificar-les per afegir la referència completa a què es refereix l'esmentat article 9.3.b) esmentat en els
textos de les convocatòries afectades.

Conseqüentment, a proposta del Secretari General, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Resolc:

1. Modificar 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
de bioseguretat, i a la construcció de nous centres de neteja i desinfecció corresponents a 2022 (ref. BDNS
616025), publicada en el DOGC núm. 8632 de 23.3.22, de la manera següent:

1.1 Es modifica el títol que passa a tenir la següent redacció:

“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 de
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)”.

1.2 Es modifica el segon paràgraf de la part expositiva que passa a tenir la redacció següent:

“Els ajuts objecte d'aquesta convocatòria estan sotmesos al Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i
del Consell, de 12 de febrer, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació, i, a més de la norma que
estableix les bases reguladores, al Reial decret-llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven les
mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de recuperació,
transformació i resiliència, dins del capítol: Transformació ambiental i digital del sector agroalimentari i
pesquer, que inclou la inversió: Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia
(II): Reforçar els sistemes de capacitació i bioseguretat en vivers i explotacions ramaderes, i es convoquen en
el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea –
NextGenerationEU.”

1.3 Es modifica l'apartat 1.1 que passa a tenir la redacció següent:
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“1.1 Convocar per a l'any 2022 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la
Unió Europea – NextGenerationEU, els ajuts destinats a subvencionar les persones físiques o jurídiques o els
ens sense personalitat jurídica que emprenguin inversions en matèria de bioseguretat per a la millora de
centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera de bestiar, canilles i gossos de cacera i la
construcció de nous centres amb aquella finalitat, d'acord amb les bases reguladores aprovades al Reial decret
949/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions
destinades a inversions en matèria de bioseguretat per a la millora o construcció de centres de neteja i
desinfecció de vehicles de transport per carretera de bestiar i a inversions en bioseguretat en vivers, empreses
per determinats productors de materials vegetals de reproducció, en el marc del Pla de recuperació,
transformació i resiliència, llevat del capítol III (BOE núm. 263, de 3.11.2021).”

2. Modificar la Resolució ACC/980/2022, de 5 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts a determinats
productors de materials vegetals de reproducció per a inversions de bioseguretat en vivers corresponents a
2022 (ref. BDNS 619743), publicada en el DOGC 8645, d'11.4.22, de la manera següent:

2.1 Es modifica el títol que passa a tenir la següent redacció:

“Resolució ACC/980/2022, de 5 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts a determinats productors de
materials vegetals de reproducció per a inversions de bioseguretat en vivers corresponents a 2022, en el marc
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (ref.
BDNS 619743)”.

2.2 Es modifica el segon paràgraf de la part expositiva que passa a tenir la redacció següent:

“Els ajuts objecte d'aquesta convocatòria estan sotmesos al Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i
del Consell, de 12 de febrer, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació, i, a més de la norma que
estableix les bases reguladores, al Reial decret-llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven les
mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de recuperació,
transformació i resiliència, dins del capítol: Transformació ambiental i digital del sector agroalimentari i
pesquer, que inclou la inversió: Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia
(II): Reforçar els sistemes de capacitació i bioseguretat en vivers i explotacions ramaderes, i es convoquen en
el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea –
NextGenerationEU.”

2.3 Es modifica l'apartat 1.1 que passa a tenir la redacció següent

“1.1 Convocar per a l'any 2022 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la
Unió Europea – NextGenerationEU, els ajuts destinats als operadors professionals de categoria productor de
determinats materials vegetals de reproducció per a inversions en instal·lacions de protecció dels vivers enfront
d'insectes vectors, o en equips de tractament mitjançant termoteràpia en vivers de vinya, d'acord amb les
bases reguladores aprovades pel Reial decret 949/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases
reguladores per a la concessió de subvencions estatals destinades a aquests productors, llevat del capítol II
(BOE núm. 263, de 3.11.2021)”

3. Modificar la Resolució ACC/1169/2022, de 19 d'abril, per la qual es convoquen ajuts a la transformació
integral i modernització d'hivernacles dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la
ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència corresponents a 2022 (ref. BDNS
621813), publicada en el DOGC núm. 8656, de 28.4.22, de la manera següent:

3.1 Es modifica el títol que passa a tenir la següent redacció:

“Resolució ACC/1169/2022, de 19 d'abril, per la qual es convoquen ajuts a la transformació integral i
modernització d'hivernacles dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la
ramaderia (III) corresponents a 2022 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat
per la Unió Europea – NextGenerationEU (ref. BDNS 621813).”

3.2 Es modifica el quart paràgraf de la part expositiva que passa a tenir la redacció següent:

“L'ajut objecte d'aquesta convocatòria està sotmès al Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del
Consell, de 12 de febrer, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i, a més de la norma que estableix
les bases reguladores, al Reial decret-llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven les mesures urgents
per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de recuperació, transformació i
resiliència, dins del component Transformació ambiental i digital del sector agroalimentari i pesquer, que inclou
la inversió C3.I4: Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III): Inversions
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en agricultura de precisió, eficiència energètica i economia circular en el sector agrari. Aquest règim d'ajuts ha
estat notificat per l'Administració general de l'Estat a la Comissió, que li ha assignat el número d'ajut SA.64328
(2021/N) i es convoca en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió
Europea – NextGenerationEU.”

3.3 Es modifica l'apartat 1.1 que passa a tenir la redacció següent:

“1.1 Convocar per a l'any 2022 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la
Unió Europea – NextGenerationEU, els ajuts destinats a subvencionar la transformació integral i la
modernització d'hivernacles, d'acord amb les bases reguladores aprovades al Reial decret 948/2021, de 2 de
novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a
inversions dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i ramaderia (III) en el marc
del Pla de recuperació, transformació i resiliència (BOE núm. 263, de 3.11.2021), i amb l'Ordre ACC/65/2022,
d'11 d'abril, per la qual es complementen les bases reguladores aprovades mitjançant el Reial decret
948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajuts estatals
destinats a l'execució de projectes d'inversió dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de
l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (DOGC núm.
8648, de 14.04.2022).”

4. Modificar la Resolució ACC/1170/2022, de 21 d'abril, per la qual es convoquen ajuts a les inversions en
eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola) dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i
competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència
corresponents a l'any 2022 (ref. BDNS 622299), publicada en el DOGC núm. 8656, de 28.4.22, de la manera
següent:

4.1 Es modifica el títol que passa a tenir la següent redacció:

“Resolució ACC/1170/2022, de 21 d'abril, per la qual es convoquen ajuts a les inversions en eficiència
energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola) dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i
competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) corresponents a l'any 2022 en el marc del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (ref. BDNS 622299)”.

4.2 Es modifica el quart paràgraf de la part expositiva que passa a tenir la redacció següent:

“L'ajut objecte d'aquesta convocatòria està sotmès al Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del
Consell, de 12 de febrer, pel qual s'estableix el mecanisme de recuperació i, a més de la norma que estableix
les bases reguladores, al Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven les mesures urgents
per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de recuperació, transformació i
resiliència, dins del component: “Transformació ambiental i digital del sector agroalimentari i pesquer” que
inclou la inversió C3.I4: “Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III):
“Inversions en agricultura de precisió, eficiència energètica i economia circular en el sector agrari” i es convoca
en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea –
NextGenerationEU”.

4.3 Es modifica l'apartat 1.1 que passa a tenir la redacció següent:

“1.1 Convocar per a l'any 2022 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la
Unió Europea – NextGenerationEU, els ajuts destinats a subvencionar la realització d'inversions en eficiència
energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola), d'acord amb les bases reguladores aprovades pel
Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de
subvencions destinades a inversions dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i
ramaderia (III), en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (BOE núm. 263, de 3.11.2021), i
d'acord amb l'Ordre ACC/65/2022, d'11 d'abril, per la qual es complementen les bases reguladores aprovades
mitjançant el Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la
concessió d'ajuts estatals destinats a l'execució de projectes d'inversió dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i
competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.”

5. Modificar la Resolució ACC/1171/2022, de 19 d'abril, per la qual es convoquen ajuts a les inversions en
sistemes de gestió de dejeccions ramaderes dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i la competitivitat de
l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència corresponents a
2022 (ref. BDNS 621812), publicada en el DOGC núm. 8656, de 28.4.22, de la manera següent:

5.1 Es modifica el títol que passa a tenir la següent redacció:
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“Resolució ACC/1171/2022, de 19 d'abril, per la qual es convoquen ajuts a les inversions en sistemes de gestió
de dejeccions ramaderes dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia
(III) corresponents a 2022 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió
Europea – NextGenerationEU (ref. BDNS 621812)”.

5.2 Es modifica el quart paràgraf de la part expositiva que passa a tenir la redacció següent:

“L'ajut objecte d'aquesta convocatòria està sotmès al Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del
Consell de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i, a més de la norma que
estableix les bases reguladores, al Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven les
mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de recuperació,
transformació i resiliència, dins del component: “Transformació ambiental i digital del sector agroalimentari i
pesquer” que inclou la inversió C3.I4: “Pla d'impuls de la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la
ramaderia (III): “Inversions en agricultura de precisió, eficiència energètica i economia circular en el sector
agrari”, i es convoca en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió
Europea – NextGenerationEU”.

5.3- Es modifica l'apartat 1.1 que passa a tenir la redacció següent:

“1.1 Convocar per l'any 2022 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la
Unió Europea – NextGenerationEU, els ajuts destinats a subvencionar la realització d'inversions en sistemes de
gestió de dejeccions ramaderes que impulsin la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia,
d'acord amb les bases reguladores que aprova el Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual
s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a inversions dins el Pla
d'impuls de la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III), en el marc del Pla de
recuperació, transformació i resiliència, (BOE núm. 263, de 3.11.2021), i amb l'Ordre ACC/65/2022, d'11
d'abril (DOGC núm. 8648, de 14.04.2022), per la qual es complementen les bases reguladores aprovades
mitjançant el Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la
concessió d'ajuts estatals destinats a l'execució de projectes d'inversió dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i
la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i
resiliència.”

6. Modificar la Resolució ACC/1172/2022, de 21 d'abril, per la qual es convoquen ajuts a l'agricultura de
precisió i tecnologies 4.0 en el sector agrari dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de
l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència corresponents a
l'any 2022 (ref. BDNS 622264), publicada en el DOGC núm. 8656, de 28.4.22, de la manera següent:

6.1 Es modifica el títol que passa a tenir la següent redacció:

“Resolució ACC/1172/2022, de 21 d'abril, per la qual es convoquen ajuts a l'agricultura de precisió i
tecnologies 4.0 en el sector agrari dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la
ramaderia (III) corresponents a l'any 2022 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –
Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (ref. BDNS 622264)”.

6.2 Es modifica el quart paràgraf de la part expositiva que passa a tenir la redacció següent:

“L'ajut objecte d'aquesta convocatòria està sotmès al Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del
Consell, de 12 de febrer, pel qual s'estableix el mecanisme de recuperació i, a més de la norma que estableix
les bases reguladores, al Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven les mesures urgents
per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de recuperació, transformació i
resiliència, dins del component: “Transformació ambiental i digital del sector agroalimentari i pesquer” que
inclou la inversió C3.I4: “Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III):
“Inversions en agricultura de precisió, eficiència energètica i economia circular en el sector agrari” i es convoca
en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea –
NextGenerationEU.”

6.3 Es modifica l'apartat 1.1 que passa a tenir la redacció següent:

“1.1 Convocar per a l'any 2022 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la
Unió Europea – NextGenerationEU, els ajuts destinats a subvencionar l'agricultura de precisió i les tecnologies
4.0 en el sector agrari, d'acord amb les bases reguladores aprovades pel Reial decret 948/2021, de 2 de
novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a
inversions dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i ramaderia (III), en el marc
del Pla de recuperació, transformació i resiliència (BOE núm. 263, de 3.11.2021), i d'acord amb l'Ordre
ACC/65/2022, d'11 d'abril, per la qual es complementen les bases reguladores aprovades mitjançant el Reial
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decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajuts
estatals destinats a l'execució de projectes d'inversió dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de
l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (DOGC núm. 8648
de 14.04.2022).”

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 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, 16 de maig de 2022

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

(22.140.056)
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