
 
 
 
 
 

Tens amiant al teu edifici? Coneixes les ajudes disponibles per a la seva retirada? 

 

T’informem de que s’han obert diverses línies d’ajut que poden ajudar-te a retirar aquest 

material del teu edifici. 

L’amiant es tracta d’un material molt emprat a la construcció per les seves qualitats de 

durabilitat i resistència als productes químics i a la calor així com el seu baix cost. 

L’Agència Internacional sobre el Càncer (IARC) ha classificat les fibres d’amiant com a 

carcinògenes del grup 1 (carcinògenes per als humans), i estableix que poden causar 

mesotelioma i càncers de pulmó, laringe i ovari. 

Aquest material és susceptible d’alliberar fibres quan es trenca o es tritura i es poden alliberar 

a l’aire durant processos de demolició, reparació o renovació d’edificis.. 

Actualment, la restricció de comercialització i ús de les fibres d’amiant està recollida en l’annex 

XII del Reglament europeu REACH, on s’estableix la prohibició de fabricar, comercialitzar i 

utilitzar aquestes fibres i els articles i les mescles que continguin aquestes fibres afegides 

intencionadament. No obstant això, la normativa permet l'ús dels articles que continguin 

aquestes fibres instal·lats o en servei abans de l'1 de gener de 2005. En aquests casos es pot 

admetre aquest ús fins que s’eliminin els materials o al final de la seva vida útil. 

En compliment del Reial decret 396/2006, de 31 de març, qualsevol manipulació d’amiant ja 

sigui manteniment, neteja, reparació, substitució, etc. S’ha de fer mitjançant una empresa 

especialitzada en la retirada d’aquest tipus de residus i autoritzada en el registre RERA 

(Registre d'empreses amb risc d'amiant). 

És per això, que s’han obert diferents línies d’ajut per a la retirada d’aquest material. 

La primera línia d’ajut de la que us informem prové de l’Agència de Residus de Catalunya 

(ARC) dotada amb un pressupost per al 2021 d’1.000.000€. 

El termini per a presentar la sol·licitud per aquest ajut és fins al 31 de desembre de 2021 i la 

quantia de l’ajut és del 100% de les factures presentades derivades de la retirada i la gestió 

dels residus amb un topall màxim de 12.000€ per actuació subvencionada. 



 
 
 
 
Aquesta actuació de retirada del material haurà de ser realitzada per una empresa autoritzada 

en el registre RERA (Registre d'empreses amb risc d'amiant). 

Per altra banda, també existeix un ajut per a la retirada d’amiant lligat amb la instal·lació de 

panells solars. 

Aquesta línia d’ajut s’engloba dins dels nous ajuts ICAEN-Next Generation per a l’autoconsum 

fotovoltaic i s’acaba d’obrir el període de sol·licituds a data 15 de desembre. 

La concessió d’aquest ajut és de règim reglat, per ordre de presentació de les sol·licituds i per 

tant, cal estar atent si la ostra opció per a la retirada d’amiant és per aquesta línia d’ajut. 

Pel què fa la quantitat subvencionada per a la retirada, cal tenir en compte de que es tracta 

d’una línia d’ajut enfocada a l’autoconsum fotovoltaic i  que no subvenciona de manera 

exclusiva la retirada d’aquest material. 

En el cas de les empreses, la quantia d’aquest ajut és de 660€ per kWp instal·lat en 

instal·lacions fotovoltaiques de fins a 100 kWp; 450€ en instal·lacions d’entre 100 kWp i 1.000 

kWp i 210€ en instal·lacions d’entre 1.000 kWp i 5.000 kWp. 

Per a particulars i autònoms, la quantia d’aquest ajut és de 160€ per kWp instal·lat en 

instal·lacions fotovoltaiques de fins a 100 kWp; 110€ en instal·lacions d’entre 100 kWp i 1.000 

kWp i 50€ en instal·lacions d’entre 1.000 kWp i 5.000 kWp. 

Volem insistir de que aquesta ajuda està enfocada en l’autoconsum fotovoltaic i que per tant 

hem de tenir en compte el cost de la instal·lació fotovoltaica que volem fer i quina és la seva 

quantitat d’ajut corresponent en funció de la dimensió de la instal·lació, població de residència 

i figura legal del sol·licitant. És per això, que us recomanem que feu una ullada a la presentació 

que vam fer des de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès sobre l’autoconsum fotovoltaic 

a la llar i en empreses amb els nous ajuts ICAEN-Next Generation. 

Aquesta línia d’ajuts s’està renovant anualment de manera que si no arribem a tem per a 

presentar-nos per aquesta convocatòria, si tot segueix com fins ara, podrem presentar-nos-hi 

l’any que ve.  

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/recursos/registres/registre_d_empreses_amb_risc_d_ami/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/2021/11/12/gran-exit-dassistencia-a-la-xerrada-dautoconsum-fotovoltaic-a-la-llar/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/2021/11/12/gran-exit-dassistencia-a-la-xerrada-dautoconsum-fotovoltaic-a-la-llar/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/2021/11/22/xerrada-informativa-dautoconsum-fotovoltaic-per-a-empreses/
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