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Per tal de poder ser beneficiari cal actualitzar 

la 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.

Només poden sol·licitar l’ajut els ens 

locals amb competències en la 

recollida selectiva de les fraccions per 

les quals es demanen la subvenció

Requisit 

apt.5 bases 



OBJECTIUS

• Tipologia de projectes finançats:

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

– Autocompostatge com a via de gestió exclusiva (només centres 

educatius com a complementari)

– Recollida selectiva d’olis vegetals usats

– Recollida selectiva de residus tèxtils 



FINANÇAMENT

• Percentatge màxim finançament per actuació 90%

• Despesa mínima elegible, en els següents casos:

Despesa mínima

< 5.000 hab.  10.000 €

> 5.000 hab.  50.000 €

• Import màxim per beneficiari establert al procediment de concessió.

o Ens locals <50%RS (dades ARC) 

o Ens locals que demanin actuacions RS 

orgànica i/o autocompostatge



DESPESES SUBVENCIONABLES

– Elements per a la recollida selectiva

– Elements necessaris per a l’autocompostatge:

– Equipament per facilitar la recollida i el tractament

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

Annex 3Conceptes subvencionables



• Per a ser elegibles, els camions hauran de ser:

o per a la recollida de la fracció orgànica (serigrafia)

o preferiblement no compactadors (referència explicita a la memòria que 

no es farà ús de la compactació).

o elèctrics o de biogàs (no de combustible fòssil, no compliria el principi 

DNSH) 

DESPESES SUBVENCIONABLES

• Els camions són elegibles només per a projectes classificats en la prioritat A.

Tampoc biotrituradores, 

altres....

• Només es podrà finançar un camió per beneficiari com a màxim.



Exemples de costos indirectes:

- Diagnosi i plans d’actuació, presentats amb la sol·licitud

- Personal contractat específicament pel projecte

• Només són subvencionables els costos indirectes que siguin no recurrents.

Fins a un màxim del 5% 

dels costos directes

DESPESES SUBVENCIONABLES



DESPESES SUBVENCIONABLES

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

corresponents a les fraccions subvencionables.

Contribució de cada fracció segons la bossa 

tipus catalana “adaptada” a la subvenció:

ORGÀNICA 40%

ENVASOS 10%

PAPER‐CARTRÓ 12%

ENVASOS VIDRE 8%

TÈXTIL 4%

OLI 1%

RESTES DE JARDINERIA I PODA 8%

RESTA (ALTRES+textil sanitari) 16%

TOTAL 100%

Indicar el % de les fraccions 

subvencionables per imputar 

l’import sol·licitat



DESPESES SUBVENCIONABLES

- Fracció Orgànica:    40 %

- Fracció Vidre:              8 %

- Fracció P/C:               12 %

- Fracció Envasos:       10 %

- Oli de cuina:              1 %

TOTAL: 71%

% Subvencionable   (40 + 1) / 71 = 57,75%

Per exemple, campanya de comunicació 

o àrea d’aportació: 



DESPESES NO SUBVENCIONABLES

Conceptes no subvencionables

• Qualsevol actuació que NO compleixi amb el principi de no causar

perjudici significatiu al mediambient: Els camions que utilitzin

combustibles fòssils

• Costos servei de recollida i 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.

• Elements per a la fracció resta diferents a la identificació i tancament

• Vehicles per fracció vegetal

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

• L’IVA



Què considerem Models eficients?

– Porta a porta que inclogui com a mínim orgànica i resta.

– Contenidors tancats amb ID que inclogui com a mínim orgànica i resta.

– Autocompostatge amb ID i limitació de la resta amb porta a porta o 

contenidors tancats.

CLASSIFICACIÓ PROJECTES

Les sol·licituds presentades es classifiquen en una de les prioritats 

establertes (A, B, C)  en funció del contingut descrit en els documents 

que acompanyen la sol·licitud.



CLASSIFICACIÓ PROJECTES

PRIORITAT A 

Tipologia 1. Nova implantació orgànica*

• Modalitat 1.1. Nova implantació orgànica amb models eficients

• Modalitat 1.2.  Nova implantació orgànica amb altres models 

En qualsevol cas, si inclouen actuacions d’oli 

i/o tèxtil, aquestes fraccions també són elegibles

*Per classificar un projecte dins d’una prioritat / 

modalitat, cal complir les condicions com a mínim al 

50% de l’àmbit on s’estengui l’actuació per l’orgànica.



PRIORITAT A 

Tipología 2. Millores de la implantació orgànica

amb models eficients i canal bidireccional*

• Modalitat 2.1. Millores amb models eficients amb taxa justa

• Modalitat 2.2. Millores amb models eficients sense taxa justa 

En qualsevol cas, si inclouen actuacions d’oli

i/o tèxtil, aquestes fraccions també són elegibles

*Per classificar un projecte dins d’una prioritat / 

modalitat, cal complir les condicions com a mínim al 

50% de l’àmbit on s’estengui l’actuació per l’orgànica.

CLASSIFICACIÓ PROJECTES



Tipología 3. Recollida selectiva exclusiva d’olis i /o 

tèxtil

PRIORITAT A 

CLASSIFICACIÓ PROJECTES



PRIORITAT B

PRIORITAT C

Projectes que no compleixen criteris de prioritat A ni C.

• Projectes amb actuacions en municipis que van rebre 

subvenció a la convocatòria CPI

• Projectes amb actuacions en municipis que van rebre 

subvenció a la convocatòria RS 2021 

CLASSIFICACIÓ PROJECTES



3era volta

2ona volta

A: màxim 1 camió 

justificat per 

beneficiari

B: sense camions

PROCEDIMENT CONCESSIÓ

CONCURRENCIA COMPETITIVA AMB PRORATEIG

A: màxim 1 camió 

justificat per 

beneficiari

B: sense camions A: màxim 1 camió 

justificat per beneficiari

B i C: sense camions

3 voltes: 

• A la 1a volta, 

començaríem per la A 

assignant el 

pressupost disponible 

(màx. taula). 

• Si no s’esgota a la A, 

passaríem a la B 

(màx. taula).

• Seguiríem amb la 2a 

volta i a la 3a volta, 

també prioritat C.

• Si s’esgota pressupost 

no podent assignar els 

màxims, l’import es 

reparteix de forma 

percentual a l’import 

elegible i considerant 

màxims de la volta.

1era volta

3era volta

2ona voltamàx. segons taula

Prioritat A

Prioritat B

Prioritat A

Prioritat B

Prioritat A

Prioritat B

Prioritat C

màx. segons taula



PROCEDIMENT CONCESSIÓ

CONCURRENCIA COMPETITIVA AMB PRORATEIG

Imports màxims assignables per cada volta, a cadascuna de les prioritats i 

modalitats establertes



TERMINIS 

* Informe intermedi beneficiaris abans 30/09/2024

La no presentació pot suposar revocació parcial o total

Inici

01/03/2020

Sol·licitud

16/03/2023

Execució

01/03/2025

Justificació 
01/06/2025

Pròrroga 
execució –
justificació  

Inici elegibilitat, límit sol·licitud, límit d’execució i de justificació

01/03/2026

01/06/2026

Recordatori informe 

intermedi RS2021, 

fins 28/02/2023



Moltes gràcies per 

l’atenció!!


