AJUTS DESTINATS A LA RETIRADA D’AMIANT
L’Agència de Residus de Catalunya obre 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
l’àmbit territorial de Catalunya.
A QUI S’ADREÇA?
Propietaris de bens immobles, ja siguin físiques o jurídiques, públiques o privades, i les
comunitats de veïns.
QUINES SÓN LES ACTUACIONS QUE ES SUBVENCIONEN?
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)
QUINA ÉS LA QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ?
El 100% de les factures presentades amb un màxim de 12.000€
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
-

-

-

Document tècnic del projecte que defineixi i valori les actuacions objecte de sol·licitud
Còpia del pressupost desglossat per les diferents partides (desamiantatge, transport i
gestió de residus) per part d’alguna empresa inscrita al Registre d’empreses amb risc
d’amiant (RERA)
Document acreditatiu de la propietat de l’immoble
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
En cas de persones públiques, certificat del secretari/ària o de l'interventor/a

TERMINIS DE SOL·LICITUD
La sol·licitud s’ha de realitzar fins el 31 de desembre de 2021.
TERMINIS D’EXECUCIÓ
Es comptarà amb un termini de 24 mesos per executar l’obra, i de 25 mesos per justificar la
despesa.
SOL·LICITUDS
En cas de persones/entitats públiques, el formulari de sol·licitud, juntament amb la
documentació prevista, s'ha de presentar al web: http://www.eacat.cat/

MÉS INFORMACIÓ
- Resolució TES/1068/2020, de 18 de maig:
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8138/1795119.
pdf
- Resolució ACC/3212/2021, de 25 d’octubre: https://dogc.gencat.cat/ca/document-deldogc/?documentId=913371

