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PART 1.- Ordre d’ajuts per al foment de la recollida selectiva. Línia 1 
adreçada a ens locals

10h15 Aspectes genèrics de l’ordre d’ajuts, Teresa Guerrero*

10h30 Presentació dels aspectes principals de la línia 1 adreçada als per 
als ens locals amb competències en recollida selectiva, Blanca Nevot *

10h50 Documents a presentar amb la sol·licitud, Gemma Nohales*

11h15 Torn de preguntes 
• Teresa Guerrero *
• Carles Hernández, Cap del Departament de Suport Legal a la 

contractació, subvencions i convenis
• Maria José Belmonte, Cap del Departament de Gestió Econòmica i 

Administrativa

11h35 Descans i canvi de ponents i/o assistents

* Departament de Foment de la Recollida Selectiva



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

12h00 Aspectes genèrics de l’ordre d’ajuts, Teresa Guerrero*

12h15 Aspectes principals de la línia 2 adreçada als comerços, serveis i 
industries productores de residus municipals, Montse Pascual *

12h30 Documents a presentar amb la sol·licitud, Naiara Comas *

12h45 Torn de preguntes
• Teresa Guerrero*
• Carles Hernández, Cap del Departament de Suport Legal a la 

contractació, subvencions i convenis
• Maria José Belmonte, Cap del Departament de Gestió Econòmica i 

Administrativa

13h Final del webinar

* Departament de Foment de la Recollida Selectiva



FONT FINANÇAMENT



• Elegibilitat costos 
indirectes no 
recurrents: 

ASPECTES PRINCIPALS 
PENDENTS RESPOSTA 
MINISTERI
Comunicació posterior a la publicació 
de les bases

• Elegibilitat IVA

Personal 
contractat 
específicament 
pel projecte

Diagnosi i pla d’actuació



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 en RS i /o 
autocompostatge

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 €22
Línia 1 

ENS LOCALS

Línia 2
PRODUCTORS
COMERCIALS I 
INDUSTRIALS

96%
COMERCIALS I 
INDUSTRIALS

22.098.095,28€

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

4%



• Concurrència competitiva amb prorrateig

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

Línia 1: 4 tipus de prioritats, 4 grups

Línia 2: 2 tipus prioritats, 2 grups

• 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. Per la línia 1, hi ha 4 voltes per anar 
dotant el pressupost.

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

PROCEDIMENT



Inici

01/03/2020

Informe 
intermedi

01/03/2023

Execució

01/03/2024
Justificació 
01/06/2024

2020
Obligatori
La no presentació pot 
suposar la revocació

Pròrroga execució 
– justificació  

TERMINIS MÀXIMS

2024

Motivada 
En termini



1.Llegir les bases en detall

També:
•Vídeo i presentacions del webinar
•Consultes tècniques, econòmiques i 

jurídiques
• FAQs propera publicació

CONSELLS PRÀCTICS6



2. Incloure els logos en 
TOTS els materials i 
difusió



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 altres obligacions, 
ex declarar altres fons de 
finançament 
i  Reglament mínims (Línia 2)

No és compatible amb altres ajuts de l’ARC per les mateixes 
actuacions



A3

6. Àmbits (línia 1)

A1 A2 A4 A5 A6

Domèstic Comercial

Inclosos
Grans productors

Memòria: totes fraccions subvencionables
Formulari Excel:  Àmbits de Resta i orgànica



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



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


Provincia 
Girona
Marta Lozano

Catalunya central
Montse Pascual 

Provincia 
Lleida
Blanca 
Nevot

Provincia 
Tarragona
Naiara Comas Àrea Metropolitana Barcelona 

i Baix Llobregat
Gemma Nohales

Vallesos, Maresme i 
Penedès Garraf
Pau Reina

ZONES SUPORT TÈCNIC
Departament Foment Recollida Selectiva
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•WEBINAR Nº 1. Models 

combinats de recollida 

selectiva en un mateix àmbit

•WEBINAR 

Nº2. 

Experiències 

de prevenció 

del 

malbaratament 

alimentari

•WEBINAR Nº3. Recollida 

selectiva privada de residus 

comercials, de serveis i 

industrials assimilables a 

municipals

•WEBINAR Nº4. Experiències 

de foment de la reutilització i 

preparació per a la reutilització 

de residus 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


