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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 de residus tèxtils 

• Beneficiaris :

– Línia 1: Ens locals amb competències en RS i /o autocompostatge

– Línia 2: Productors de residus municipals i assimilables
» Empreses, associacions, gremis, fundacions, entitats sense ànim de lucre, 

escoles i universitats



FONT DE FINANÇAMENT



PRESSUPOST

• Pressupost:  22 milions d’euros

Entre les Línies 1 i 2, si sobra pressupost d’una Línia passarà a l’altra.

Línia 1 

ENS LOCALS

Línia 2

PRODUCTORS

COMERCIALS I 

INDUSTRIALS

La distribució quedarà determinada en la convocatòria

COMERCIALS I INDUSTRIALS



FINANÇAMENT

• Finançament 
– 90% màxim finançament per actuació

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

de preparació i el personal contractat específicament pel projecte, no 

recurrent)

– Línia 1 

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

– Ens locals < 5.000 hab. aplicarà despesa mínima de 50.000 €

– Ens locals > 5.000 hab. aplicarà despesa mínima de 100.000 €

– Tots 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 menys prioritaris, 

veure més endavant Prioritats 3 i 4 )

– Línia 2: Import màxim per beneficiari segons Reglament mínimis i seguint el 

procediment de concessió. 



DESPESES SUBVENCIONABLES

• Conceptes subvencionables

– Estudi de diagnosis i Pla d’Actuació (elaborat prèviament)

– Elements per a la recollida selectiva:

• Cubells, bujols, contenidors, bosses i fundes per a la recollida FORM

• Saques reutilitzables per a la recollida FV

• Embuts, bidons i contenidors per a la recollida d’oli de cuina

• Saques reutilitzables i contenidors per a la recollida de residus tèxtils

– Elements necessaris per a l’autocompostatge exclusiu:

• Cubells domèstics airejats de biorresidus

• Compostadors domèstics i comunitaris

• Airejadors, termòmetres i tamisadores 

– Equipament per facilitar la recollida i el tractament

• Sistemes aportació (penjadors i compartiments per a bosses i cubells)

• Sistemes d'identificació d'usuari i pesatge, inclòs per a la fracció Resta

• Construcció d'àrees d'aportació i control d'accés 

• Construcció d'àrees de compostadors comunitaris

• Biotrituradores

• Camions no compactadors per a la recollida de bioresidus (només Ens Locals)



DESPESES SUBVENCIONABLES

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

• Campanya de comunicació i actuacions d'informació, difusió i sensibilització

• Actuacions de formació, difusió i seguiment d’autocompostatge

• Cartells explicatius àrees compostatge comunitari

*Inclosos canal de comunicació obert per incentivar una millor participació en la 

recollida selectiva (Generació per Coneixement - KAYT). Compromís LIFE

**Especialment interessants campanyes a usuàries dels establiments

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

corresponents a les fraccions subvencionables. En cas de no disposar 

d’aquesta informació, es calcularà segons la seva contribució en la bossa 

tipus catalana (excepte olis que cal determinar les despeses assignables).
Ex: Campanya per Envasos, orgànica

ENV: 9,37%, FO: 29,63% (9,37+29,63=39)

29,63/39 = 76% despeses elegibles



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.



PRIORITATZACIÓ PROJECTES

• Línia 1 – ENS LOCALS

Condicions que han de ser complides per un mínim del 50% de l’àmbit del 

projecte. 

– Prioritat 1

• Projectes de NI de la RS de la FORM a la ciutadania (total o parcial)

• Projectes integrals d’ampliació i millora de RS de la fracció orgànica o 

autocompostatge que incorporen la recollida selectiva d’oli de cuina i 

fracció tèxtil, i que incloguin tots els següents elements: 

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

– Limitació de la freqüència aportació de la fracció resta. (>50%dies si la 

resta no està inclosa en el sistema de PxG)

– Limitació o tancament de la fracció orgànica.

– Recollida individualitzada de la fracció orgànica a Grans Productors (PaP

i/o contenidors amb identificació d’usuari) i seguiment posterior.

– Canals per a la comunicació bidireccional i transparència d’informació entre 

els ens locals i els usuaris del servei de recollida. 

• Projectes exclusivament de recollida selectiva d’oli de cuina i residus 

tèxtils, ambdós inclosos, presentats per ens locals amb una recollida 

selectiva igual o superior al 50% (darreres dades publicades a l’ARC).



PRIORITATZACIÓ PROJECTES

– Prioritat 2

• Projectes d’ampliació i millora de la recollida selectiva de la fracció 

orgànica o autocompostatge, que incloguin tots els següents 

elements: 

– 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 Grans Productors (PaP

i/o contenidors amb identificació d’usuari) i seguiment posterior.

– Canals per a la comunicació bidireccional i transparència d’informació 

entre els ens locals i els usuaris del servei de recollida. 

• Projectes exclusivament de recollida selectiva d’oli de cuina o residus 

tèxtils, presentats per ens locals amb una recollida selectiva igual o 

superior al 50% (segons les darreres dades publicades per l’ARC).

– Prioritat 3 s’inclouran els projectes d’ampliació de la fracció 

orgànica o autocompostatge



PRIORITATZACIÓ PROJECTES

– Prioritat 4 s’inclouran els projectes de millora de la fracció orgànica i 

els altres projectes. 

• Línia 2 – PRODUCTORS

Les sol·licituds es classificaran segons les actuacions amb bioresidus:

– Prioritat 1 

• Projectes NI de la fracció orgànica i autocompostatge

• Projectes d’ampliació i millora de la fracció orgànica i l’autocompostatge 

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 2

• La resta de projectes 



PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER PRORRATEIG

• Línia 1 – ENS LOCALS

– Els projectes es classificaran d’acord amb les prioritats 

– 1era volta: Es repartirà l’import corresponent a aquesta Línia, indicat a la

convocatòria, entre les prioritats 1, 2 i 3, començant per ordre de prioritat i de

manera percentual a l’import elegible, amb un import màxim per beneficiari

de 500.000 € i un màxim d’un camió per beneficiari

– 2ona volta: En cas que no s’esgoti el pressupost, es realitzarà un nou

repartiment, entre les prioritats 1, 2 i 3, de manera percentual a l’import

elegible, mantenint l’ordre de prioritat entre els beneficiaris que sol·licitin

projecte d’un import elegible superior a 500.000 €, amb un import màxim per

beneficiari fins a un 1.000.000 € i un màxim d’un camió per beneficiari

– 3era volta: Si finalitzat aquest procediment no s’esgota el pressupost de la

Línia, aquest serà repartit de manera percentual a l’import elegible, entre

les prioritats 1, 2 i 3 entre tots els que disposin d’un import elegible superior a

1.000.000 €, per ordre de prioritat.



PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

– 4à volta: Si finalitzat aquest procediment no s’esgota el pressupost de la

Línia, aquest serà repartit de manera percentual a l’import elegible entre

els projectes de prioritat 4.

1era volta 4à volta3era volta2ona volta

màx. 500.000 € màx. 1.000.000 €

Prioritats 1,2,3 Prioritats 1,2,3 Prioritats 1,2,3 

Sense màxim

Prioritats 4 

màxim 1 camió 

per beneficiari

Sense màxim

màxim 1 camió 

per beneficiari



PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

• Línia 2 – PRODUCTORS COMERCIALS I INDUSTRIALS

– Els projectes es classificaran d’acord amb les prioritats 

– Es repartirà l’import corresponent a aquesta Línia, començant per ordre de 

prioritat i de manera percentual a l’import elegible, amb un import màxim 

d’acord amb el reglament de mínims. 

• Línia 1 i Línia 2

– Si aplicant aquest procediment de concessió hi ha un romanent en la Línia 2, 

aquest es podrà assignar a la Línia 1, i viceversa. 



TERMINIS EXECUCIÓ I 

JUSTIFICACIÓ

• TERMINI EXECUCIÓ I JUSTIFICACIÓ

– Termini inicial execució : 01/03/2020 

– Termini màxim execució: 01/03/2024

– Termini màxim justificació: 01/06/2024 

– Termini màxim execució prorrogat:   01/03/2026

– Termini màxim justificació prorrogat: 01/06/2026

– Informe intermedi beneficiaris 01/03/2023


