Ajuts retirada amiant 2019-2020

Sessió tècnica RiMe Tractament i gestió dels residus
en la rehabilitació. Amiant
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 2019 i 2020.
4 de juny de 2020

Ajuts retirada amiant
ANTECEDENTS
ANY 2010
- Resolució MAH/1825/2010, de 27 d’abril, per la qual es fa pública la convocatòria
d’ajuts per a la gestió dels residus de materials d’aïllament i de la construcció que
continguin amiant, en quantitats inferiors a una tona i recollides en origen, i
s'aprovaven les bases.
ANY 2011
- Resolució TES/963/2011, de 28 de març, de convocatòria d’ajuts per a la gestió
dels residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant
recollides en origen. DOGC 5864 del 21/04/2011 i s’aprovaven les bases.
-Actuacions 21 i 22 especifiques del PRECAT20, Annex 13 (Actuacions) , s’estableix
que cal fomentar la retirada de residus d’amiant i reeditar les campanyes d’ajut per a
l'extracció d’amiant en petites quantitats.

Ajuts retirada amiant 2019
RESOLUCIÓ: TES/1805/2019 de 21 de juny
RESOLUCIÓ TES/1200/2019, de 30 d’abril, per la qual s'aproven les bases reguladores que
han de regir la convocatòria d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de
materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a Catalunya.
DOGC Número 7870 – 8 de maig de 2019.
RESOLUCIÓ TES/1805/2019, de 21 de juny, de 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.
DOGC Número 7911 – 5 de juliol de 2019.
L'objecte d'aquest ajut és fomentar la retirada, en origen, de residus de materials
d’aïllament i de construcció que continguin amiant amb la finalitat de procurar que
aquesta s'efectuï amb les optimes condicions ambientals minimitzant el risc que
comporta per a la salut pública.

Ajuts retirada amiant 2019
BENEFICIARIS:
Propietaris/es de béns immobles que continguin elements d’amiant procedents de la
construcció que impulsin el seu desamiantatge: Persones físiques o jurídiques, públiques
o privades i comunitats de veïns.
DOTACIÓ ECONÒMICA: 1.000.000 € inicial + 500.000 € ampliació. Total: 1.500.000 €
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ:
Concurrència pública no competitiva
TERMINI DE PRESENTACIÓ:
- Fins exhauriment de la disponibilitat pressupostària
- De juliol al 29 de novembre de 2019
SOL·LICITUD DE L’AJUT:
- Ens Locals: formulari a la plataforma EACAT – Extranet Administracions Catalanes
- Persones físiques o jurídiques privades i comunitat de veïns: Tràmits Gencat
http://web.gencat.cat/ca/tramits

Ajuts retirada amiant 2019
IMPORT MÀXIM:
- 6.000 € per immoble i sol·licitud
DESPESES ELEGIBLES:
- Despeses realitzades a partir de la presentació de la sol·licitud
ATORGAMENTS:
- Es podran dictar resolucions mensuals, a excepció del mes d’agost, a comptar
des de la data de presentació de la sol·licitud i d’acord amb la disponibilitat pressupostària
TERMINI D’EXECUCIÓ:
- 24 mesos a comptar des de la data de resolució d’atorgament
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ:
- 25 mesos a comptar des de la data de resolució d’atorgament

Ajuts retirada amiant 2019
REQUISITS NECESSARIS
-

Retirar l’amiant mitjançant les empreses inscrites al Registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA)

-

Gestionar els residus d'amiant mitjançant les empreses gestores de residus inscrites al Registre
general de persones gestores de residus de Catalunya (RGPGRC) que estigui situada a Catalunya.

-

Tramitar la documentació de control i seguiment necessària per gestionar els residus d'amiant segon
normativa de procediment de gestió de residus i de trasllat de residus Notificació prèvia (NP) o Fitxa
d'acceptació (FA) i Full de seguiment (FS).

- La retirada dels residus d'amiant s’ha de realitzar a partir de la data de presentació de la
sol·licitud de subvenció a l'ARC i fins a la finalització del termini d'execució.
-

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 de la Generalitat de Catalunya)
que permetrà la realització de l'obra objecte de subvenció.

-

Que els residus d'amiant provinguin de la construcció i demolició amb els codis de la Llista europea
de residus:
170601 Materials d'aïllament que contenen amiant
170605 Materials de construcció que contenen amiant

Ajuts retirada amiant 2019
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD
Els sol·licitants han d'annexar a la sol·licitud emplenada d'acord amb el formulari signat, la documentació següent:
-

Un document tècnic, memòria o projecte que defineixi les actuacions objecte de la sol·licitud definint amb
claredat els treballs per als quals sol·licita la subvenció.

-

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

-

Còpia de la sol·licitud del Pla de treball a l'autoritat laboral (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de
la Generalitat de Catalunya)

-

Document acreditatiu de la propietat de l'immoble (nota simple registral, certificat de domini i càrregues,
escriptura de propietat, etc..)

-

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.

-

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.

-

Documentació complementària

Ajuts retirada amiant 2019
ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

-

Es consideren despeses subvencionables les que de manera inequívoca responguin a la naturalesa de
l'activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries per a aquesta, i es realitzin en el termini i
les condicions que determinen les bases reguladores.

-

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 considera subvencionable el desamiantatge d'edificacions, incloent-hi la manipulació i la retirada
dels residus d'amiant procedents de la construcció efectuades per empreses inscrites al Registre
d'empreses amb risc d'amiant (RERA), així com el seu transport i el tractament dels residus d'amiant
mitjançant les empreses inscrites al Registre general de persones gestores de residus de Catalunya
(RGPGRC).

-

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

ACTUACIONS NO SUBVENCIONABLES
-

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.

Ajuts retirada amiant 2019
JUSTIFICACIÓ AJUT
Emplenar el model de justificació amb els documents següents:
- Còpia de la factures emesa per l’empresa RERA dels treballs de desamiantatge. Indicar la
quantitat de residus d’amiant retirada i el desglossament econòmic per partides segons
pressupost.
- Justificant de pagament.
- Resolució d'aprovació del Pla de treball per la retirada d'amiant per part de l'autoritat
laboral (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies).
- Còpia de la documentació de control i seguiment de gestió de residus que certifiqui que el
residu objecte de l'actuació ha estat lliurat a una empresa autoritzada per tractar amiant:
Notificació prèvia (NP) / Fitxa d'acceptació (FA) + Full de seguiment (FS).
- Dades bancàries de la persona física o jurídica beneficiària de la subvenció a la qual s'ha
de fer efectiu el pagament (sol·licitant).
- Informe tècnic i econòmic: Com el projecte presentat a la sol·licitud però una vegada
finalitzada l’obra. Indicar si s’han efectuat tots els treballs previstos, adjuntar-hi
fotografies, així com (si s’escau) especificar els motius de les variacions que ha sofert el
cost final de l’obra respecte el pressupost presentat. Aquest informe tècnic-econòmic és
de format lliure. (no hi ha model).
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Ajuts retirada amiant 2019
REQUISITS I INCOMPATIBILITATS
- Cal presentar una sol·licitud diferenciada per a cada immoble.

- 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 de les bases reguladores.
- Els sol·licitans han de complir amb els requisits establert al punt 3 i al formulari de
sol·licitud hauran de declarar-ho.
(3.1) Sol·licitants de caràcter públic.
(3.2) Persones físiques, jurídiques (que no tingui caràcter públic) i comunitats de veïns.

Resolucions de concessió ajuts 2019
Les Resolucions de concessió d’ajuts destinats a la retirada en origen de residus de materials
d’aïllament i de la construcció que continguin aminat són parcials.
Resolucions d’atorgament 2019 publicada:
1ª Resolució d'atorgament corresponent a les sol·licituds presentades durant els mesos de
juliol i agost de 2019.

Número de sol·licituds atorgades: 46
Import total atorgar: 176.649,67 €
Import ajut orientatiu: 3.840,2 € per sol·licitud
Resolucions d’atorgament 2019 pendents:
Resta pendent de publicació la segona Resolució parcial corresponent a les sol·licituds
presentades durant els mesos de setembre, octubre i novembre de 2019.
Número de sol·licituds total presentades: 550
Import previsió total atorgament: 1.300.000 €

Ajuts retirada amiant 2020
RESOLUCIÓ: TES/1068/2020
RESOLUCIÓ TES/1068/2020, de 18 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores
que han de regir la convocatòria oberta 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.
Manca publicació al DOGC la RESOLUCIÓ de convocatòria d'ajuts destinats a la retirada
de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant 2020.
DOTACIÓ ECONÒMICA:
2.000.000 € ampliables
IMPORT MÀXIM ATORGABLE:
12.000 € per immoble i sol·licitud

L'objecte d'aquest ajut és fomentar la retirada, en origen, de residus de materials
d’aïllament i de construcció que continguin amiant amb la finalitat de procurar que
aquesta s'efectuï amb les optimes condicions ambientals minimitzant el risc que
comporta per a la salut pública.
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Gràcies
Per a qualsevol qüestió relacionada
Marc Balagué i Farré
Departament de Gestió d’Infraestructures
Agència de Residus de Catalunya
mbalague@gencat.cat
Dr. Roux, 80. 08017 Barcelona
Telèfon: 93 567 33 00

