
   

 

73. Ajuts per a la retirada, en origen, de residus de 

materials d'aïllament i de construcció que continguin 

amiant. TES/1068/2020 (Agència de Residus de 

Catalunya- Generalitat de Catalunya). 

 

1. Tipus d’ajut:    

L'objecte d'aquest ajuts és fomentar i gestionar de manera correcta la 

retirada en origen 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, 

aquests materials han d’estar ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya. 

 

Quantia de la subvenció:  

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 12.000€ per actuació 

subvencionada. 

L'import de l'ajut inclou la manipulació i retirada d'amiant efectuat per les 

empreses inscrites al RERA (Registre d'Empreses amb Risc per Amiant), 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). 

Despeses subvencionables: 

Les que de manera inequívoca responguin a la naturalesa de l'activitat 

subvencionada, resultin estrictament necessàries per a aquesta activitat i es 

duguin a terme en el termini i les condicions que determinen aquestes bases 

reguladores, d'acord amb l'article 31 de la Llei 38/2003. En cap cas els béns o 

serveis subvencionats no poden superar el valor de mercat. 

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/recursos/registres/registre_d_empreses_amb_risc_d_ami/


   
 Específicament 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) https://sdr.arc.cat/. 

A tal efecte, 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. 

2. Beneficiaris: 

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. 

 

3. Requisits per a poder optar a la subvenció de les persones sol·licitants :  

 

Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, les persones 

físiques, jurídiques (que no tingui caràcter públic) i comunitats de veïns 

sol·licitants han de complir  amb els requisits generals  (a), b), c), d), e), f) , g), 

h), i), j), k), l) i o) dictats a la RESOLUCIÓ TES/1068/2020, de 18 de maig 

apartat 3 Requisits i incompatibilitats més els requisits específics següents: 

 

m) Es compromet a garantir una gestió adequada dels residus d'amiant 

mitjançant la contractació de la retirada i manipulació dels residus a una 

empresa especialitzada inscrita al registre RERA, i una empresa, o 

empreses, gestora de residus autoritzada situada a Catalunya per al transport i 

la gestió final. 

 

n) 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. 

 

https://sdr.arc.cat/
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/subvencions_mixtes/ajuts_amiant/resol_TES_1068_2020.pdf


   
 

4. Documentació a presentar amb la sol·licitud: 

 

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. 

 

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 (nota simple registral, 

certificat de domini i càrregues, escriptura de propietat, etc). 

5. Quan es podrà demanar?:  

El termini per sol·licitar la subvenció : fins el 30 de novembre de 2020. 

6. Com tramitar-ho?:  

Telemàticament a la Generalitat a través de :   

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTe

mes/Ajut-amiant?moda=1 

7. Normativa aplicable:  

RESOLUCIÓ TES/1586/2020, de 22 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 (ref. BDNS 

513589). 

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. 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Ajut-amiant?moda=1
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Ajut-amiant?moda=1
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8171/1803368.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/subvencions_mixtes/ajuts_amiant/resol_TES_1068_2020.pdf


   
RESOLUCIÓ TES/1200/2019, de 30 d'abril, 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. (DOGC  núm.  7870  publicat el  08/05/2019). 

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. 

8. Altres dades d’interès :  

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTe

mes/Ajut-amiant 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTe

mes/Ajut-amiant?moda=1 

 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=848703
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=848703
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=848703
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=848703
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=848703
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/subv_atorgades/mixtes/ajuts_2019/resol_TES_1805_2019.pdf
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Ajut-amiant
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Ajut-amiant
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Ajut-amiant?moda=1
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Ajut-amiant?moda=1

