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OBJECTIUS

• Projectes de residus municipals i assimilables:

– Recollida selectiva de biorresidus (fracció orgànica i fracció 

vegetal)

– Projectes d’autocompostatge

– Recollida selectiva d’olis vegetals usats

– Recollida selectiva residus tèxtils



BENEFICIARIS

– Línia 2: Comerços, serveis i indústries productores de

residus municipals i assimilables (empreses,

associacions, gremis, fundacions, entitats sense ànim

de lucre, escoles i universitats)

Per tant, també poden ser beneficiàries les indústries que generin residus

municipals per disposar de cantina, zones de menjador, etc.



FINANÇAMENT

– 90% màxim finançament per actuació

– Import màxim per beneficiari segons 

Reglament minimis (200.000€) i seguint el procediment 

de concessió

– Màxim 5% de despeses generals i costos indirectes (inclou 

despeses prèvies de preparació)



DESPESES SUBVENCIONABLES

Conceptes subvencionables (compres executades dins de termini)

– 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 3



DESPESES SUBVENCIONABLES

Indicar el % de les fraccions 

subvencionables per imputar 

l’import sol·licitat

 Si una actuació o algun material abasta més d’una fracció, les despeses

elegibles seran les corresponents a les fraccions subvencionables d’acord

amb la bossa tipus catalana

Contribució de cada fracció segons la 

bossa tipus catalana:

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%



DESPESES SUBVENCIONABLES

Exemple: construcció àrea tancada 

d’aportació

EXEMPLE PRÀCTIC D’IMPUTACIÓ DE DESPESES PER A 

ACTUACIONS/MATERIALS QUE AFECTEN A MÉS D’UNA FRACCIÓ:

*Contribució de cada fracció

en la bossa tipus catalana

- Fracció Orgànica:    40 %

- Fracció Vidre:              8 %

- Fracció P/C:               12 %

- Fracció Envasos:       10 %

- Oli de cuina:              1 %

TOTAL: 71%

% Subvencionable 

de l’actuació:     (40 + 1) / 71 =  57,75%



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.

– Camions de recollida (subvencionable només a la Línia 1).

– Els elements de la fracció resta, com ara contenidors, cubells o bosses

de fracció resta diferents dels elements d'identificació i tancament

d’àrees o contenidors.

– L’IVA no és subvencionable en cap cas.

– D’acord amb el principi DNSH, no serà possible el finançament

d'activitats relacionades amb els combustibles fòssils.



PRIORITATZACIÓ PROJECTES

Prioritat A:

Actuacions per a la recollida selectiva (RS) de fracció orgànica i/o de

l'autocompostatge (AC)

a) Nova implantació de la RS de la orgànica i/o AC:

Ha d’abastar tota la fracció orgànica generada fora del procés productiu.

b) Ampliació i/o millora de la RS de la orgànica i/o AC amb els següents

elements:

• Campanya de comunicació i informació detallada adreçada als usuaris o

clients, explicant els beneficis ambientals del projecte.

• Abast a més d’un punt generador o establiment.

Prioritat B: si no es compleixen els requisits indicats i

tampoc és Prioritat C



Prioritat C: beneficiaris ja inclosos a l'annex I.L2 de la

Resolució de concessió de les subvencions per a projectes

de foment de la recollida selectiva de residus municipals

per a l'any 2021.

PRIORITATZACIÓ PROJECTES

*En qualsevol cas, encara que el projecte sigui de RS de matèria orgànica,

si hi ha actuacions tèxtil i/o oli, aquestes despeses també seran

subvencionables



 Primer es reparteix l'import corresponent a aquesta línia 2,

començant per la Prioritat A.

 Si no s’esgota el pressupost de la línia 2, es reparteix entre

els projectes de Prioritat B.

 Si no s’esgota, el romanent es reparteix entre els

projectes de Prioritat C.

* En cas que aplicant aquest procediment de concessió hi hagi un romanent

en la línia 1, aquest es podrà assignar a la línia 2, i viceversa.

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

En qualsevol cas, si cal prorrateig, serà percentual a 

l’import elegible limitat a l’import màxim (200.000€) –

Reglament minimis



EXECUCIÓ - JUSTIFICACIÓ

• Informe intermedi beneficiaris: 30/09/2024 (model normalitzat)

Revocació parcial o total 

Inici

01/03/2020

Presentació 
sol·licituds 

16/03/2023

Execució

01/03/2025

Justificació 
01/06/2025

Pròrroga execució 
– justificació  

TERMINIS MÀXIMS



Moltes gràcies per la 

vostra atenció!!


