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Convocats 1,5 milions d’euros en ajuts per a 
projectes de prevenció i preparació per a la 
reutilització de residus municipals 
 

• L’Agència de Residus de Catalunya prioritza les actuacions per 
evitar el malbaratament alimentari, fomentar la reutilització 
d’objectes i desenvolupar activitats de preparació per a la 
reutilització de residus 

 
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat la 
convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de prevenció i 
preparació per a la reutilització de residus municipals. Aquests ajuts de 
l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) es destinaran a contribuir a 
l’assoliment d’una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals. Les 
prioritats temàtiques que se subvencionaran seran la prevenció del 
malbaratament alimentari, el foment de la reutilització d’objectes i el 
desenvolupament d’activitats de preparació per a la reutilització de residus. 
 
La convocatòria està adreçada, d’una banda, als ens locals, als quals es 
destinaran 900.000 euros, i de l’altra, a entitats sense ànim de lucre i 
universitats que promoguin o impulsin aquest tipus de projectes, per a les que 
es reserva una partida de 600.000 euros. L’assignació es podrà ampliar d'acord 
amb la normativa aplicable i segons la disponibilitat pressupostària. 
 
L’ARC va atorgar, en la convocatòria de 2017, 1,8 milions d‘euros en aquest 
tipus d’ajuts. Al voltant d’un milió d’euros es van destinar a finançar 57 ens 
locals –13 de Barcelona, set de Girona, 23 de Lleida, cinc del Camp de 
Tarragona, vuit de la Catalunya central i un de l’Alt Pirineu i Aran– per 
desenvolupar actuacions centrades en l’elaboració de plans locals de 
prevenció; donar suport a actuacions contra el malbaratament alimentari; 
fomentar la reutilització d’objectes; impulsar el desenvolupament d’activitats de 
preparació per a la reutilització de residus; i impulsar l’elaboració d’estudis de 
pagament per generació adreçats a la prevenció i la seva implantació. La resta, 
uns 800.000 euros, es van concedir a 31 entitats sense ànim de lucre i 
universitats –19 de Barcelona, dues de Girona, quatre de Lleida, tres del Camp 
de Tarragona, dues de la Catalunya Central i una del Pirineu i Aran– per a 
projectes de prevenció del malbaratament alimentari i el foment de la 
reutilització d'objectes. 
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