
Aspectes principals de l’ordre d’ajuts
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NORMATIVA I OBJECTE

Subvenció per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització 

de residus municipals

RESOLUCIÓ ACC/3755/2021, de 17 de desembre, per la qual s'aproven les 

bases reguladores per a la concessió de subvencions per a projectes de 

prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals (publicació 23 

de desembre)

RESOLUCIÓ ACC/XXX/2022, de XX de març, de convocatòria de subvencions 

per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus 

municipals (publicació XX de març)

Objecte: 

Fomentar la prevenció i la preparació per a la 

reutilització de residus municipals
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DESTINATARIS, PRESSUPOST, TERMINIS 

Destinataris: 

– Ens locals 

– Entitats sense ànim de lucre i universitats

Pressupost: 1.200.000 euros, amb la següent distribució:

– 600.000 euros per a ens locals.

– 600.000 euros per a entitats sense ànim de lucre i universitats. 

Termini per a la presentació de sol·licituds: un mes des de l’endemà de la 

publicació de la convocatòria.

Període d’execució: serà de 24 mesos després de la data de la resolució

d’atorgament de la subvenció.

Actuacions subvencionables: a partir de la data de presentació de la 

sol·licitud.
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QUANTIA

Quantia: l’import de la subvenció és d’un màxim del 75% (IVA inclòs) de

cadascuna de les despeses acceptades de cada actuació subvencionada i té

caràcter dinerari, fins a un import màxim de 60.000 euros.

En el cas concret de construcció de centres de reutilització i la seva

implantació per part d'ens locals i entitats sense ànim de lucre i universitats,

l'import de la subvenció és d'un màxim del 75% (IVA inclòs) del total del

pressupost acceptat i fins a un import màxim de 150.000,00 euros.
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ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

ENS LOCALS

• Actuació A: L’elaboració o actualització de plans locals de

prevenció (PLP) juntament amb la implantació d’almenys una

actuació de prevenció i/o preparació per a la reutilització.

• Actuació B: La implantació d'actuacions de prevenció del

malbaratament alimentari, previstes en els PLP ja aprovats i

vigents, en fase de redacció o en el cas de sol·licitar també

l'elaboració o actualització del PLP.

• Actuació C: La implantació d'actuacions de foment de la

reutilització d'objectes (R), previstes en els PLP ja aprovats i

vigents, en fase de redacció o en el cas de sol·licitar també

l'elaboració o actualització del PLP.

• Actuació D: El desenvolupament d'activitats de preparació per a

la reutilització (PxR) de residus.

• Actuació E: Altres actuacions de prevenció de residus municipals,

previstes en els PLP ja aprovats i vigents, en fase de redacció o en

el cas de sol·licitar també l'elaboració o actualització del PLP.
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ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE I UNIVERSITATS

• Actuació A: La implantació d'actuacions de prevenció del malbaratament alimentari.

• Actuació B: La implantació d'actuacions de foment de la reutilització d'objectes.

• Actuació C: Altres actuacions de prevenció de residus municipals
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DESPESES SUBVENCIONABLES

ENS LOCALS

• Personal propi: cost laboral de les persones dedicades a la coordinació i execució del

projecte subvencionat.

• Material: necessaris per a la realització de les actuacions de prevenció i PxR, incloent els

materials de comunicació, la compra d'equips, les eines, els elements de separació i

emmagatzematge de productes i/o residus destinats a la reutilització o bé a la PxR, entre

d'altres, vinculats directament a les accions.

• Altres despeses: necessàries per a la realització de les actuacions de prevenció i PxR,

incloent les campanyes de comunicació, els tallers de prevenció i PxR, la construcció de

centres de reutilització i la seva implantació sempre que no es trobin ubicats a la deixalleria,

entre d'altres, vinculats directament a les accions.

• Despeses indirectes: fins a un màxim del 5% del pressupost total subvencionable del

projecte, sense necessitat de justificació.
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DESPESES SUBVENCIONABLES

ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE I UNIVERSITATS

• Personal propi: cost laboral de les persones dedicades a la coordinació i execució del

projecte subvencionat.

• Material: necessaris per a la realització de les actuacions de prevenció, incloent els materials

de comunicació, la compra d'equips, les eines i els elements de separació i

emmagatzematge de productes destinats a la reutilització, entre d'altres, vinculats

directament a les accions.

• Altres despeses: necessàries per a la realització de les actuacions de prevenció, incloent

les campanyes de comunicació, els tallers de prevenció, l'adequació d'instal·lacions, la

construcció de centres de reutilització i la seva implantació sempre que no es trobin ubicats a

la deixalleria, entre d'altres, vinculats directament a les accions. També és subvencionable el

cost de la revisió del compte justificatiu per un auditor, fins a un import màxim de mil euros

(1.000,00 €, IVA no inclòs).

• Despeses indirectes: fins a un màxim del 5% del pressupost total subvencionable del

projecte, sense necessitat de justificació.
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DESPESES SUBVENCIONABLES

ENS LOCALS I ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE I UNIVERSITATS

• Serà subvencionable únicament la part de l’IVA no deduïble.

• En el cas que la despesa correspongui a la compra d'un bé, serà només subvencionable el

cost imputable al termini d'execució del projecte.

• Es considera despesa realitzada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a

la finalització del període de justificació determinat en la convocatòria.

• Les persones beneficiàries poden subcontractar l’activitat/projecte/actuació objecte de la

subvenció amb el límit del 75%.

• Queden excloses:

a) Les vaixelles i bosses compostables i els autocompostadors.

b) Els equips i elements de separació, recollida i tractament de residus.

c) Les obres de construcció a la deixalleria.

d) Les dietes i desplaçaments innecessaris.

e) Les assegurances a persones i espais.

f) Els premis i els regals no relacionats amb la prevenció i/o innecessaris.
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Accés al tràmit: https://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/

• Bases i convocatòria

• Accés al tràmit (EACAT, on es troben els models annexos)

• Guia de suport

• Preguntes i respostes freqüents

• Webinar

SOL·LICITUD ENS LOCALS

https://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/
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SOL·LICITUD ENS LOCALS

Les sol·licituds i els altres documents dels tràmits associats al procediment de concessió

de les subvencions i a la seva justificació s'han de presentar en el seu tràmit específic, en el

registre telemàtic disponible de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’extranet de les

administracions públiques de Catalunya, EACAT (http://eacat.cat).

No es considera vàlida ni s'accepta la 

documentació entrada com a "tramesa 

genèrica" de la plataforma EACAT. 

S’acceptarà una única sol·licitud per 

ens locals, així com una única 

sol·licitud per activitat/projecte/actuació

ARC – Subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització 

de residus municipals 2022

http://eacat.cat/
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SOL·LICITUD ENS LOCALS

Formulari de sol·licitud normalitzat signat pel representant legal de l'ens local (base 9.1.)
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SOL·LICITUD ENS LOCALS
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SOL·LICITUD ENS LOCALS

La denominació 

opcional/obligatori és 

només a títol informàtic

Base 9.1. Documentació que 

cal presentar amb la 

sol·licitud

La manca de qualsevol dels 

documents essencials 

comportarà la inadmissió de 

la sol·licitud presentada



15

SOL·LICITUD ENTITATS I UNIVERSITATS

Accés al tràmit: https://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/

• Bases i convocatòria

• Accés al tràmit

• Models annexos (documentació relacionada)

• Guia de suport

• Preguntes i respostes freqüents

• Webinar

https://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/
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SOL·LICITUD ENTITATS I UNIVERSITATS

Les sol·licituds i els altres documents dels tràmits associats al procediment de concessió 

de les subvencions i a la seva justificació s'han de presentar en el seu tràmit específic, a 

través de l'apartat Tràmits del web de l'ARC

Prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals. Convocatòria 

any 2022 – Accés al tràmit

No es considera vàlida ni s'accepta la documentació entrada com a "tramesa 

genèrica" a l'apartat Tràmits de la Generalitat.

S’acceptarà una única sol·licitud de manera individual i també, formant part d’una o 

més agrupacions, sempre que es tracti de projectes diferents.

CERTIFICAT DE PERSONA JURÍDICA AMB REPRESENTANT LEGAL (més 

informació: Cambres de Comerç)
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SOL·LICITUD ENTITATS I UNIVERSITATS

Formulari de sol·licitud normalitzat signat pel representant legal de l'entitat (base 9.2.)

En cas d’agrupacions
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SOL·LICITUD ENTITATS I UNIVERSITATS
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SOL·LICITUD ENTITATS I UNIVERSITATS

La denominació 

opcional/obligatori és 

només a títol informàtic

Base 9.2. Documentació que 

cal presentar amb la 

sol·licitud

La manca de qualsevol dels 

documents essencials 

comportarà la inadmissió de 

la sol·licitud presentada
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ALTRES AJUTS

Ens locals, entitats sense ànim de lucre i universitats han de declarar altres ajuts 

sol·licitats o concedits pel mateix projecte (base 4)
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AJUTS DE MINIMIS

Ens locals, entitats sense ànim de lucre i universitats han de declarar els ajuts 

subjectes a minimis rebuts en els exercicis fiscals 2020, 2021 i 2022 (base 4)



22

CRITERIS DE VALORACIÓ

A. QUALITAT DE L'ACTUACIÓ                                                                            

(MA, R, PxR i altres)

BAREM DE 

PUNTUACIÓ

FACTOR DE 

PONDERACIÓ

Tipologia i continuïtat en el temps 0 a 4 1

Objectius quantitatius i indicadors 0 a 6 1

Àmbits i població implicada 0 a 4 1

Ús de les eines de l'ARC 0 a 3 1

Forma i comprensió 0 a 5 1

Adequació i coherència del pressupost 0 a 3 2

B. APORTACIÓ ECONÒMICA
BAREM DE 

PUNTUACIÓ

FACTOR DE 

PONDERACIÓ

Aportació econòmica superior al 25% 0 a 5 1

C. SETMANA EUROPEA DE LA 

PREVENCIÓ

BAREM DE 

PUNTUACIÓ

FACTOR DE 

PONDERACIÓ

Participació les edicions de 2009 a 2021 0 a 2 1

Inscripció edició 2022 0 a 1 1

D. EMAS
BAREM DE 

PUNTUACIÓ

FACTOR DE 

PONDERACIÓ
Es disposa d’un Sistema de Gestió i Auditoria 

Ambientals
0 a 1 1

E. RENÚNCIES/REVOCACIONS
BAREM DE 

PUNTUACIÓ

FACTOR DE 

PONDERACIÓ
Renúncies i/o revocacions de projectes 

subvencionats en anteriors convocatòries de P i 

PxR de residus municipals

0 a -2 1

BASE 12: Llista de 

priorització dels 

projectes tant per a 

ens locals com per 

entitats sense ànim 

de lucre i universitats
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CRITERIS DE VALORACIÓ

• Es puntuarà per separat cada actuació a implantar.

• L’actuació relativa a l’elaboració o bé actualització dels PLP no es puntuarà, 

s’acceptarà sempre que la sol·licitud inclogui la implantació, com a mínim d’una 

actuació.

• L’actuació serà subvencionable si s’assoleix un mínim de 14 punts a l’apartat A 

(Qualitat de l’actuació).

Sumatori de (puntuació A actuació > 14 punts x pressupost actuació > 14 punts

Puntuació A = --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumatori pressupost actuació > 14 punts

Puntuació final del projecte = 

Puntuació A + Puntuació B + Puntuació C + Puntuació D + Puntuació E 
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PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ  

CALENDARI

• Publicació de la convocatòria al DOGC: XX DE MARÇ DE 2022

• Termini de presentació de sol·licituds finalitza XX D’ABRIL DE 2022

• Valoració de les sol·licituds presentades

• Proposta de resolució provisional (llista de sol·licitants proposats per ser beneficiaris i 

llista de reserva): SETEMBRE 2022 (estimat)

• Resolució d’atorgament definitiva: SETEMBRE 2022 (estimat)
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A TENIR EN COMPTE

Actuacions subvencionables (base 2.4, 2.5 i 2.6)

• No seran subvencionables les actuacions iniciades amb anterioritat a la data de 

presentació de la sol·licitud atès que no tenen un efecte d'incentiu ni propicien un 

canvi de comportament ambiental del beneficiari.

• Les actuacions han d’estar exclusivament centrades en la prevenció o en la 

preparació per a la reutilització de residus municipals.

• Han d'estar clarament definides, tant des del punt de vista tècnic com econòmic. 

S'ha de presentar un pressupost degudament justificat i han de ser perfectament 

quantificables, avaluables i controlables, tant en la fase de valoració com en la fase de 

seguiment, segons els models normalitzats disponibles.

• Els elements de difusió que es realitzin duran el distintiu de la persona beneficiària 

de la subvenció i el de l'Agència de Residus de Catalunya, que es poden consultar al 

web de l'Agència de Residus de Catalunya. 

http://residus.gencat.cat/ca/lagencia/sistema_d_identificacio_visual_siv. 

http://residus.gencat.cat/ca/lagencia/sistema_d_identificacio_visual_siv
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A TENIR EN COMPTE

• En el cas d’ens locals, les actuacions han d’estar expressament incloses en el PLP 

vigent i aprovat, o en fase de redacció o actualització, excepte en el cas d’actuacions 

de PxR.

• Els projectes subvencionats anteriorment cal que continguin un factor diferenciador 

o bé un element d’originalitat.

• No seran subvencionables les actuacions que siguin estrictament l’activitat pròpia de 

l’entitat.

• S’exclouen actuacions que no mostrin que són actuacions madures i viables. 

S'entenen per projectes madurs tots aquells en els quals s'han dut a terme actuacions 

prèvies per poder garantir la viabilitat del projecte. 

• S’exclouen estudis de pagament per generació i la seva implantació; actuacions 

que tinguin per objecte el compostatge i l'autocompostatge; els estudis de 

recerca; les diagnosis i propostes d'acció sense incloure la implantació; la 

construcció de centres de reutilització sense incloure la implantació; la construcció 

de centres de reutilització que incloguin actuacions de PxR;
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A TENIR EN COMPTE

Quantia (base 5.2)

Per al finançament de les actuacions, s’estableixen imports màxims: 

• Per a l’elaboració/actualització dels PLP, en funció de la població:

• Per a l’elaboració de tallers a escolars (200 €, IVA no inclòs) i a la ciutadania (300 €, 

IVA no inclòs), d’una hora de durada, incloent els materials, equips, desplaçaments i 

qualsevol altra despesa relacionada amb la seva preparació i realització.
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A TENIR EN COMPTE

Publicació de la proposta de resolució provisional (base 14.1), resolució 

d’inadmissió o desistiment de la sol·licitud (base 15.3) i resolució del 

procediment de concessió (base 16.2)

Es notifica a les persones interessades mitjançant la seva

publicació al tauler electrònic de l’Administració de la

Generalitat de Catalunya:

(https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1).

Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té

els mateixos efectes.

També dins la convocatòria: http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/

https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1
http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/
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DOCUMENTS DE CONSULTA

RESOLUCIÓ ACC/3755/2020 (bases)

RESOLUCIÓ ACC/XXX/2022 (convocatòria)

http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/

http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/
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MOLTES GRÀCIES!

Agència de Residus de Catalunya

Telèfon Atenció Especialitzada: 936 349 200

Bústia de contacte

Departament de Prevenció i Eficiència dels Recursos

Telf. 93 567 33 00

Xènia Cruz xcruzt@gencat.cat

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=171&topicLevel1.id=1312&topicLevel2.id=1383
mailto:xcruzt@gencat.cat

