
    
 

    

Ajuts del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per 
retirar residus de materials d'aïllament i de construcció amb amiant 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dimarts, 14 de desembre de 2021 

Convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en 
origen, de residus de materials d'aïllament i de la 
construcció que continguin amiant, ubicats a 
l'àmbit territorial de Catalunya.  
(ref. BDNS 591801) 
 
BASES: DOGC núm. 8138 - 21.05.2021 

CONVOCATÒRIA: DOGC núm. 8534 - 02.11.2021 

 
La finalitat de la subvenció és promoure i fomentar la 
retirada de residus de materials d'aïllament i de la 
construcció que continguin amiant, i procurar que aquesta 
retirada s'efectuï amb les òptimes condicions, amb la 
finalitat última de millora ambiental i de la minimització del 
risc que aquest material comporta per a la salut pública. 
 
A qui va dirigit? 
Poden acollir-se als ajuts per a la retirada i gestió dels 
residus d'amiant els propietaris de béns immobles que 
continguin elements d'amiant procedents de la 
construcció que impulsin el seu desamiantatge, ja siguin 
persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i 
comunitats de veïns. 
 
Quins requisits i condicions s’han de complir? 
La retirada i gestió dels residus d'amiant seran objecte de 
subvenció si es compleixen els requisits següents:  
a) Retirar l'amiant mitjançant les empreses inscrites al 

Registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA).  
b) Que el destí dels residus d'amiant sigui una empresa 

gestora de residus inscrita al Registre general de 
persones gestores de residus de Catalunya per 
gestionar residus d'amiant i estigui situada a 
Catalunya.  

c) Tramitar la documentació de control i seguiment 
necessària per gestionar els residus d'amiant segon 
el Decret 93/1999, sobre procediment de gestió de 
residus, i el Reial decret 180/2015, de trasllat de 
residus, i per la normativa d'aplicació: Notificació 
prèvia (NP) o Fitxa d'acceptació (FA) i Full de 
seguiment (FS).  

d) Que l'actuació de la retirada dels residus d'amiant es 
faci a partir de la data de presentació de la sol·licitud 
de subvenció a l'Agència de Residus de Catalunya i 
fins a la finalització del termini d'execució establert a 
la base 14.  

e) Que l'obra que comporta la retirada d'amiant disposi 
de la corresponent sol·licitud del Pla de treball a 

l'autoritat laboral (Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies (TSF) de la Generalitat de 
Catalunya) que permetrà la realització de l'obra 
objecte de subvenció. 
 

• Les empreses que hagin de dur a terme 
activitats o operacions en les quals el seu 
personal s'exposi, directa i indirectament, al 
contacte amb fibres d'amiant o amb materials 
que en continguin, abans d'iniciar-les han de 
presentar i tenir aprovat un pla de treball per 
l'Autoritat laboral del lloc on s'hagin d'efectuar 
els treballs. Els plans de treball amb risc 
d'amiant s'estableixen per controlar i executar 
les operacions amb riscos per als 
treballadors/ores derivats de l'amiant o de 
materials que en continguin (trobareu tota la 
informació AQUÍ) 

 

• La percepció d'aquestes subvencions és 
compatible amb la percepció de subvencions 
procedents d'altres fonts, públiques o privades, 
sempre que, aïlladament o en concurrència amb 
altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, 
no se superi el cost total de l'activitat 
subvencionada. Expressament és compatible 
amb altres subvencions sol·licitades per a obres 
de rehabilitació integral d'immobles que 
incloguin la retirada i gestió de residus de 
materials d'aïllament i de la construcció sempre 
que s'incloguin actuacions que s'ajustin a 
l'objecte d'aquestes bases reguladores. 

 
 

Quin és l’import de les subvencions? 
La subvenció per les despeses econòmiques derivades 
de la retirada i gestió dels residus d'amiant serà de 
caràcter dinerari amb un percentatge del 100% de les 
factures presentades, amb un màxim de dotze mil 
euros (12.000,00€) per actuació subvencionada. 
 
L'import de l'ajut inclou la manipulació i retirada d'amiant 
efectuat per les empreses inscrites al RERA, el seu 
transport així com la gestió i tractament dels residus 
d'amiant mitjançant les empreses inscrites al Registre 
general de persones gestores de residus de Catalunya 
(RGPGRC). 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8138/1795119.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8534/1876728.pdf
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/recursos/registres/registre_d_empreses_amb_risc_d_ami/
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/recursos/registres/registre_d_empreses_amb_risc_d_ami/
https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Pla-de-treball-amb-risc-damiant
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Quines despeses són subvencionables? 

• La despesa subvencionable abasta els conceptes de 
retirada, transport i tractament dels residus de 
materials d'aïllament i de la construcció que 
continguin amiant.  

• Es consideren despeses realitzades aquelles que 
hagin estat efectivament pagades amb anterioritat a 
la finalització del període de justificació.  

• No es consideraran despeses subvencionables els 
materials d'obra i de construcció emprats per 
substituir la funció que realitzava l'amiant retirat a 
l'immoble, ni qualsevol element auxiliar necessari per 
executar-ne la substitució. 
 

Com podrem presentar la sol·licitud de subvenció? 
Les sol·licituds i els altres documents dels tràmits 
associats al procediment de concessió de les 
subvencions es presentaran AQUÍ 
 
Quina documentació cal presentar amb la sol·licitud? 
Tots els sol·licitants han d'annexar a la sol·licitud 
emplenada d'acord amb el formulari signat pel seu 
representant legal, la documentació següent: 

a) Un document tècnic del projecte que defineixi i valori 
les actuacions objecte de la sol·licitud. Cal definir 
amb claredat els treballs per als quals se sol·licita la 
subvenció que s'han d'adequar a l'objecte de la 
convocatòria. 

b) Còpia del pressupost de l'empresa inscrita al 
Registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) que 
realitzarà els treballs de desamiantatge objecte de la 
sol·licitud de subvenció, on constin la descripció i el 
desglossament de les diferents partides (treballs 
desamiantatge, transport, gestió de residus). 

c) En cas de persones públiques, certificat del 
secretari/ària o de l'interventor/a on consti la decisió 
de l'òrgan competent de sol·licitar la subvenció, així 
com el compromís d'executar l'actuació per a la qual 
es demana la subvenció, en cas d'obtenir-la, i, en el 
cas que l'ens aporti fons al projecte/activitat/actuació 
subvencionat, declaració responsable conforme hi ha 
crèdit suficient en el pressupost de l'ens local per al 
pagament de la part del projecte/activitat/actuació no 
coberta per la subvenció. 

d) En cas de comunitats de veïns, el certificat de 
l'administrador de l'acord de la junta de propietaris 

que adopta la sol·licitud de la subvenció i la seva 
execució d'acord amb el projecte corresponent. 

e) Document acreditatiu de la propietat de l'immoble 
correponent d'acord amb la normativa vigent ( nota 
simple registral, certificat de domini i càrregues, 
escriptura de propietat, etc) 

f) El compliment dels requisits previstos a les bases 3.1 
i 3.2 que siguin d'aplicació a cada persona sol·licitant 
s'acredita amb la declaració responsable del 
representant legal que consta en el model de 
sol·licitud, sens perjudici del que s'indica en aquesta 
base. 

 

IMPORTANT  

• El període per presentar les sol·licituds és fins el fins 
el 31 de desembre de 2021. 

• El procediment de concessió és el de concurrència 
pública no competitiva. 

• Si se’ns atorga l’ajut, per realitzar l’obra tindrem 24 
mesos des de la publicació de la resolució definitiva 
d’atorgament i 25 mesos des de la data de la 
resolució definitiva d’atorgament per presentar la 
justificació de l’ajut. 

• El pagament de la subvenció es tramita un cop 
l'activitat subvencionada ha estat degudament 
justificada i s'ha complert la finalitat que en va 
motivar la concessió, i ha tingut l'informe favorable 
del Departament de Gestió d'Infraestructures. 

• Podeu consultar el document de Preguntes 
Freqüents d’aquesta convocatòria 

 

 
 
 
RECORDEU QUE...  
La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un servei 
integral de tramitació de subvencions. El servei inclou:  
1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció 
2 - Seguiment del procés de la subvenció 
3 - Justificació de la subvenció 
 
Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a: 
ateneus@ateneus.cat 

https://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/tramits/detall/Ajut_ACC_3212_2021_amiant
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/subvencions_mixtes/ajuts_amiant/ajuts_2021/amiant_2021_FAQS.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/subvencions_mixtes/ajuts_amiant/ajuts_2021/amiant_2021_FAQS.pdf
mailto:ateneus@ateneus.cat

