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https://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits_-
_nou/subvencions/subvencions_mixtes/ajuts_rs_mun/resol_ACC_24_2023.pdf
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Estableix termini de presentació sol·licituds
fins el 16 de març del 2023
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FONT DE FINANÇAMENT

Una gran oportunitat

Amb alguns condicionants, que inclouen les 
Declaracions a signar



• Un instrument:
MRR: Mecanismo de Recuperacion y Resilencia

• Un pla:
PRTR: Pla de Recuperació, transformació i Resiliència

• Un component del pla
Component 12 Política Industrial España 2023

• Una actuació d’inversió I3
Pla de suport a la implementació de l’estratègia 
espanyola d’economia circular (EEEC)

Fons Europeus Next Generation -1

Component 12.I3 del PRTR



Decisió d'execució del Consell, CID (Council
implementing decision) acordada entre l'Estat 
espanyol i la Comissió Europea:

• Fites i objectius del C12.I3

Objectiu 187: projectes de suport a l’aplicació de la 
legislació sobre residus i foment de l’economia 
circular a l’empresa

Objectiu 188: augment dels residus municipals 
recollits selectivament

Contribueix als objectius 187 i 188 del CID

Fons Europeus Next Generation -2



• Etiquetatge verd:

La inversió que correspon als ajuts Component 12 Inversió 3 
(C12.I3), contribueix en el 

100% en  el camp d'intervenció 042. Gestió de residus domèstics: 
mesures de prevenció, minimització, separació, reutilització i 
reciclatge

40% als coeficients per als objectius a la transició
ecològica, mediambientals i climàtics, respectivament. 

• Etiquetatge digital
Les actuacions subvencionables no tenen un % concret

Les actuacions subvencionables compleixen amb 
els requisits de:

Fons Europeus Next Generation -3



Principi de no causar perjudici significatiu (en anglès, 
DNSH, do no significant harm)  

No serà possible el finançament d'activitats 
relacionades amb els combustibles fòssils, inclosa la 
seva utilització ulterior:

Qualsevol element que utilitzi combustible per a ser 
subvencionables no podran utilitzar combustibles 
fòssils

Les actuacions subvencionables compleixen amb 
els requisits de:

Fons Europeus Next Generation -4



Línia 2: Productors de residus comercials i 
industrials (assimilables a municipals)
Empreses, associacions, gremis, fundacions, entitats sense 
ànim de lucre, escoles i universitats

TIPUS DE BENEFICIARIS

Línia 1: Ens locals amb competències

2

Restauració Distribució alimentaria Polígons industrials



PROJECTES

•Recollida selectiva de bioresidus
(fracció orgànica i fracció vegetal)
• Projectes d’autocompostatge
•Recollida selectiva d’olis vegetals usats
•Recollida selectiva de residus tèxtils 
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3 TIPUS DE RESIDUS



• 90% màxim finançament per actuació

• Línia 1: Import màxim per beneficiari establert al 
procediment de concessió

• Línia 2: Import màxim per beneficiari segons 
Reglament mínimis. 

FINANÇAMENT

90%



PRESSUPOST

milions €9,5

Línia 1 
ENS LOCALS

Línia 2
PRODUCTORS
COMERCIALS I 
INDUSTRIALS

85%
COMERCIALS I 
INDUSTRIALS

9.477.745,29 €

Els excedents econòmics d’una línia poden passar a l’altra

15%



•Concurrència competitiva amb prorrateig

• Es classifiquen les sol·licituds per prioritat, 
segons la línia corresponent.

Línia 1: 3 tipus de prioritats (A,B,C)

Línia 2: 3 tipus de prioritats (A,B,C)

PROCEDIMENT

Diverses modalitats que 
determinen l’import màxim



Municipis atorgats RS2021
Municipis atorgats CPI Prioritat C

Prioritat B  ni A ni C

Prioritat ACompliment requisits 

Prioritats
PROCEDIMENT



• Concurrència competitiva amb prorrateig

• Es classifiquen les sol·licituds senceres, no els 
projectes per separat

• S’anirà dotant el pressupost per ordre de 
prioritat i amb les limitacions establertes. 

• Si no arriba per cobrir totes les sol·licituds, es 
prorrateja proporcionalment a l’import 
elegible de la volta

PROCEDIMENT



BOSSA TIPUS 

adaptada per imputar i calcular % elegible

PROCEDIMENT
Actuacions de diverses fraccions

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%



Inici

01/03/2020

Informe 
intermedi

30/09/2024

Execució

01/03/2025
Justificació 
01/06/2025

2020
Obligatori
La no presentació pot 
suposar la revocació

TERMINIS MÀXIMS

2025

Pròrroga motivada i en termini   1 any més

Sol·licitud, abans del 16 de març 2023



1.Llegir totes les bases en 
detall

També:

• Vídeo i presentacions del webinar

• Consultes tècniques, econòmiques i 
jurídiques

CONSELLS PRÀCTICS5



2. Incloure tots els logos



3. Sol·licitar el projecte 
que es pugui executar
en el termini i amb les 
condicions establertes



Formulari de sol·licitud

* Memòria 

* Formulari tècnic-econòmic

4. Analitzar els documents
que acompanyen la 
sol·licitud



5. Repassar obligacions

Exemples
• Mesures per prevenir i detectar el frau

• Declarar altres fons de finançament, traçabilitat

• Reglament de mínims

• No es pot incórrer en doble finançament

• La mateixa actuació, no és compatible amb 
fons comunitaris



Opció 1: 
Servei públic municipal

Opció 2: 
Servei privat 

Taxa o Preu Públic de 
recollida

Acord privat

Preu privat de recollida

OPCIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
ASSIMILABLES A MUNICIPALS PER PART DE 
COMERÇOS, SERVEIS I INDUSTRIES (Línia 2)

Són elegibles actuacions en 
qualsevol de les dues opcions

Però no es poden solapar



http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/tipus_de_residu
/residus_comercials

http://residus.gencat.cat/ca/detalls/Publicacions/FORM-Comercos

http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/tipus_de_residu/residus_comercials
http://residus.gencat.cat/ca/detalls/Publicacions/FORM-Comercos


recollidaselectiva.arc@gencat.cat

Us podeu adreçar al tècnic 
de la vostra zona o a la 
Bústia del departament:

ZONES SUPORT TÈCNIC
Departament Foment Recollida Selectiva
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mailto:recollidaselectiva.arc@gencat.cat


•WEBINAR Nº 1

Models combinats de 

recollida selectiva en un 

mateix àmbit

•WEBINAR Nº3

Recollida selectiva privada de 

residus comercials, de serveis i 

industrials assimilables a 

municipals

•WEBINAR Nº 5. 

Experiències de sistemes 

de taxa justa i pagament 

per generació



•WEBINAR Nº 6. La recollida 

selectiva d’olis vegetals usats. 

Models de recollida i iniciatives 

per incentivar-la

•WEBINAR Nº 7. Innovació 

tecnològica per a la 

identificació de l’usuari

•WEBINAR Nº 8. Prevenció i 

recollida selectiva de residus 

tèxtils

•WEBINAR Nº 9

Innovació tecnològica 

per al seguiment del 

servei



•WEBINAR Nº 11

Gestió descentralitzada de residus 

orgànics. Orgànica Km 0

•WEBINAR Nº 15

Recollida selectiva amb 

contenidors tancats 

•WEBINAR Nº 18

Repensant el sistema de pagament de la 

recollida de residus. Conclusions 

Projecte Rethinkwaste

•WEBINAR Nº 17

Recollida selectiva de plàstics 

biodegradables. 

El compostable al marró



PART 2.- Ordre d’ajuts per al foment de la recollida 
selectiva. Línia 2 adreçada a comerços, serveis i 
industries productores de residus municipals

Aspectes principals de la línia 2 
Montse Pascual

Documents a presentar amb la sol·licitud Linia2
Naiara Comas

12h45 Torn de preguntes

13h Final del webinar

Departament de Foment de la Recollida Selectiva

S’afegeixen els Departaments de l’Àrea Econòmica


