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- Objecte Foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica des d’una 
perspectiva de la economia circular

- Pressupost aproximat 250.000 € per a comerços i serveis

- Termini 2 mesos des de la data de publicació de la convocatòria. 

- Tramitació TRAMITS GENCAT (http://tramits.gencat.cat)

Ajuts per a projectes de foment de la recollida 
selectiva del 2019

RESOLUCIÓ TES/1249/2019, de 8 de maig, per la qual s'aproven

les bases reguladores de les subvencions

per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus

municipals.

Per a productors de residus assimilables a municipals: empreses, associacions, 

fundacions, entitats sense ànim de lucre, escoles i universitats.



Quantia
Segons la quantitat de fracció orgànica objectiu a recollir

Percentatge màxim de finançament 75%

Per campanyes adreçades als usuaris dels establiments, aquest percentatge 
màxim pot arribar al 90%, en funció del nombre d'usuaris implicats.
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Actuacions subvencionables

a. Diagnosi de la situació actual i potencial de la recollida selectiva i plans

d’actuació per a la nova implantació, ampliació o millora de la recollida

selectiva de Fracció Orgànica dels Residus Municipals (FORM)

b. Protocols interns per a la millora de a la recollida selectiva de FORM

c. Materials: cubells, bosses o fundes compostables, contenidors,

compostadors

d. Activitats de formació al personal per a la recollida selectiva de FORM

e. Campanyes informatives i de sensibilització de la recollida selectiva de

FORM
Fracció Orgànica dels Residus Municipals (FORM)
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1. Obtenir certificat digital (si s’escau)
• Si no el tens, no podràs signar després d’omplir tot el formulari!!

2. Presentar formulari de sol·licitud http://tramits.gencat.cat

Sol·licitud         Tràmits Gencat
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Documentació que acompanya a la sol·licitud

Memòria descriptiva del projecte

• Objectius a aconseguir
• Descripció situació actual indicant si s'utilitza el servei públic o servei 

privat.
 Informació sobre gestió actual i el tractament dels residus

• Descripció i dimensionament del projecte
 Pla d’actuació amb el compromís d'utilitzar un transportista 

autoritzat, crear un circuit comercial i destinar la FORM a una planta 
de tractament autoritzada per a la seva valorització

 Principals dificultats conegudes per l’assoliment dels nivells qualitatius 
i quantitatius desitjables

 Recursos humans que s'involucraran

• Estimació de costos  i viabilitat econòmica
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• Analitzar molt bé la situació actual: dades pròpies, dades de l’ARC, 
comparatives, etc

• Establir objectius clars i justificats, a curt i llarg termini

• Preparar una bona Memòria tècnica i ajustar pressupostos (contacte 
proveïdors)

• Emfatitzar criteris de valoració

Suggeriments



Moltes gràcies per l’atenció!!
Naiara Comas

ncomast@gencat.cat

Departament Foment Recollida Selectiva

Agència de Residus de Catalunya


