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Referència: 15175/2022

Procediment: Subvenciones recibidas Medio Ambiente

Interessat: CONSELLERIA D'AGRICULTURA I DESENVOLUPAMENT RURAL, EM. CLI    

Representant:  

MEDI AMBIENT  

SOL·LICITUD DE LES AJUDES DE LA CONSELLERIA D’AGRICULTURA, 
DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 
PER A LA IMPLANTACIÓ DE NOVES RECOLLIDES SEPARADES, ESPECIALMENT 
BIORESIDUS, I LA MILLORA DE LES EXISTENTS, FINANÇADES PEL PLA DE 
RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA.

 Vistes les bases reguladores de la convocatòria d'ajudes per a la implantació de noves 
recollides separades, especialment bioresidus, i millora de les existents, finançades pel Pla 
de recuperació, transformació i resiliència, convocades per la Conselleria d'Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i publicades en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 9342 d'1 8 de maig de 2022. 

 Seran beneficiaris d'aquestes ajudes els municipis o altres entitats locals, com ara 
mancomunitats, diputacions, entitats metropolitanes i els consorcis constituïts per aquestes 
entitats locals, que tinguen assumida la competència de prestar els serveis de recollida de 
residus en la Comunitat Valenciana i que presenten projectes sobre els serveis de la seua 
competència.
Per a accedir a la condició de beneficiàries, les entitats sol·licitants hauran de complir els 
següents requisits:
a) No estar incursos en alguna de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, d'ara en avant Llei general de 
subvencions.
b) Disposar de capacitat econòmica, financera i operativa suficient per a garantir l'execució 
de l'operació.
c) Acreditació si escau d'estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus 
comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb la normativa 
aplicable.
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En l'expedient consta la memòria del projecte identificant la línia d'actuació, redactada pel 
tècnic del Departament de Medi Ambient, de data 7/06/2022, per un import total de 
849.420,00 €.
El termini de presentació serà de 15 dies hàbils , a comptar des de l'endemà a la publicació 
de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, el qual es va 
publicar en el DOGV núm. 9342 de 18/05/22, per la qual cosa el termini de sol·licitud és fins 
al 8 de juny.
Per tot l'exposat anteriorment i vist l'informe favorable del cap del departament de Medi Ambient. 

 
Aquesta Alcaldia, RESOL:  

 Primer.- Tramitar la sol·licitud de subvenció davant la Conselleria d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica  per a la implantació de 
noves recollides separades, especialment bioresidus, i millora de les existents, finançades 
pel Pla de recuperació, transformació i resiliència, per un import de 849.420,00 €.

Segon.- Nomenar el Sr. Carles Samper Sánchez, cap del departament de Transició 
Ecològica de l’Ajuntament d’Alcoi  com a director tècnic del projecte per a ser interlocutor 
vàlid amb la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i 
Transició Ecològica en tot allò relacionat amb el desenvolupament d’aquest projecte.

Tercer.- Facultar l’alcalde president, Sr. Antonio Francés Pérez, o qui legalment el 
substituïsca, per a la firma de tots els documents que calguen en ordre a l’efectivitat 
d’aquest acord.

Quart.- Donar compte d'aquesta resolució en la pròxima Junta de Govern Local. 

 
  

Ho mana i firma el Sr. Alcalde, i la Secretària signa a l'efecte de la seua transcripció al Llibre 
de Resolucions exclusivament com a garantia de la seua autenticitat i integritat de 
conformitat amb l'art. 3.2.e) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març.
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