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Obertes les convocatòries d’ajuts per a la 
implantació de deixalleries i per a l’ús dels 
àrids reciclats, amb un import global de 5 
milions d’euros 
 

 La convocatòria de subvencions per a la implantació de deixalleries 
està dotada amb 3 milions d’euros, i la d’àrids reciclats, amb 2 
milions 

 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l’Agència de Residus de 
Catalunya, ha obert dues convocatòries d’ajuts de gestió de residus, una 
destinada a la implantació de deixalleries per al tractament dels residus 
municipals, amb una dotació de 3 milions d’euros i l’altra, a la utilització d'àrid 
reciclat dels residus de la construcció en obres promogudes pels ens locals i 
empreses públiques municipals de Catalunya, amb 2 milions. 
 
Als ajuts a deixalleries, se subvencionen tant els projectes de construcció de 
noves instal·lacions com també els casos d'ampliació, millores estructurals i 
equipament auxiliar de deixalleries existents. En aquest segon cas, es 
prioritzaran aquelles actuacions que garanteixin l'accessibilitat, la bona gestió 
dels residus, la seguretat i prevenció de riscos i adaptacions a la normativa 
vigent amb l’objectiu d’oferir un millor servei amb les instal·lacions existents. 
L’ordre d’ajuts també indica que es consideraran i valoraran detalladament les 
actuacions i millores en les deixalleries destinades específicament al 
pretractament de residus voluminosos i també a l'emmagatzematge de residus 
de fibrociment. 
 
Pel que fa als ajuts per a la utilització d’àrids reciclats de residus de la 
construcció amb marcatge CE, estan destinats als que s’utilitzin en obres 
promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya, així 
com també la seva adquisició, transport i aplicació. 
 
Els àrids reciclats són el resultat del tractament del material inorgànic que 
prèviament s’ha usat en la construcció, provinent d’un gestor autoritzat. La seva 
reutilització compleix els principis de l’economia circular, ja que evita noves 
extraccions, amb l’estalvi i els beneficis ambientals que comporta.  
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