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OBJECTIUS

• Projectes de residus municipals i assimilables:

– Recollida selectiva de biorresidus (fracció orgànica i fracció vegetal)

– Autocompostatge exclusiu 

– Recollida selectiva d’olis vegetals usats

– Recollida selectiva de residus tèxtils 



*Declaració de l’Estat Actual (DEA) 

BENEFICIARIS

• LINIA 1: ENS LOCALS

Ajuntaments, entitats municipals metropolitanes, consells comarcals, mancomunitats 

de municipis, consorcis i diputacions, entre altres.

Ens locals amb competències en la recollida selectiva i /o autocompostatge



FINANÇAMENT

– 90% màxim finançament per actuació

– Màxim 5% de despeses generals i costos indirectes

– Línia 1 

• Ens locals <50%RS (darreres dades ARC):

– Despesa mínima < 5.000 hab.  50.000 €

– Despesa mínima > 5.000 hab.  100.000 €

– Necessàriament actuacions RS FORM i/o autocompostatge

• Import màxim per beneficiari establert al procediment de concessió

• Inversió no podrà superar el 50 % actuació (només en projectes de prioritats 3 i 4)  



DESPESES SUBVENCIONABLES

Conceptes subvencionables (compres executades dins de termini)

– Elements per a la recollida selectiva

– Elements necessaris per a l’autocompostatge exclusiu:

– Equipament per facilitar la recollida i el tractament

– Actuacions d’assessorament, comunicació, formació i informació.

– Estudis de diagnosis

Annex 3



DESPESES SUBVENCIONABLES

Justificar % fraccions 

subvencionables

Si una actuació abasta més d’una fracció, les despeses elegibles 

seran les corresponents a les fraccions subvencionables



DESPESES NO SUBVENCIONABLES

• Conceptes no subvencionables

– Costos servei de recollida selectiva i el tractament, el seguiment i

control habitual del servei de recollida, els lloguers de finques, de

magatzems, d’equipaments fixos o mòbils i qualsevol altra despesa

d’explotació.

– El personal propi de l’entitat beneficiaria, com a cost recurrent.



PROJECTES

PRIORITAT 1 

• Nova implantació orgànica ciutadania

• Projectes integrals 3 fraccions: orgànica, olis i tèxtil que incloguin:

– Sistema de taxa Justa (PxG i/o PxP).

– Limitació de la freqüència aportació de la fracció resta. 

– Limitació o tancament de la fracció orgànica. 

– Recollida individualitzada de la fracció orgànica a GP i seguiment posterior.

– Canals comunicació bidireccional i transparència d’informació entre els ens 

locals i usuaris del servei de recollida. 

• Projectes 2 fraccions, exclusivament olis i tèxtil, només en cas        

d’ens locals amb %RS =>50%

mínim 50% àmbit



PRIORITATZACIÓ PROJECTES

• Projectes d’ampliació i millora d’orgànica, que incloguin: 

– Sistema compatible amb implantació de Taxa Justa

– Identificació i/o limitació de la fracció resta.

– Identificació i/o limitació de la fracció orgànica.

– Recollida individualitzada de la fracció orgànica a GP amb PxG i seguiment 

posterior.

– Canals comunicació bidireccional i transparència d’informació entre ens 

locals i usuaris del servei de recollida.

• Projectes exclusivament d’1 fracció d’olis o tèxtil, només ens locals 

=>50% RS 

PRIORITAT 2 mínim 50% àmbit



PRIORITATZACIÓ PROJECTES

Projectes d’ampliació de la orgànica

PRIORITAT 3 

PRIORITAT 4 

Projectes de millora de la orgànica i altres 

mínim 50% àmbit



1era volta

4à volta

3era volta

2ona volta
màx. 500.000 €

màx. 1.000.000 €

Prioritat 1

Prioritat 2

Prioritat 3 

Sense màxim

Prioritats 4 

màxim 1 camió

justificat 

per beneficiari

Sense màxim

màxim 1 camió

justificat 

per beneficiari

PROCEDIMENT CONCESSIÓ

Prioritat 1

Prioritat 2

Prioritat 3 

Prioritat 1

Prioritat 2

Prioritat 3 

CONCURRENCIA COMPETITIVA AMB PRORATEIG
Si cal prorrateig, 

serà percentual a 

l’import elegible



EXECUCIÓ - JUSTIFICACIÓ

* Informe intermedi beneficiaris  01/03/2023

Revocació parcial o total 

Inici

01/03/2020

Execució

01/03/2024

Justificació 
01/06/2024

Pròrroga execució 
– justificació  

TERMINIS MÀXIMS



Moltes gràcies per 

l’atenció!!


