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SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE L’ECONOMIA CIRCULAR 

Departament de Territori i Sostenibilitat - Agència de Residus de Catalunya 

Pressupost                                                                  1.000.000 € Termini de presentació                                              19 de juliol 

Màxim per projecte: 40.000 €  Del 28/06/2019 fins al 19/07/2019 

 
01. Beneficiaris 

Les empreses privades i agrupacions d’empreses privades, en els projectes de classe A o B, i les organitzacions empresarials que tinguin 

com a finalitat representar els interessos d’un sector empresarial o els sindicats, en els projectes de classe C. En qualsevol cas, els 

beneficiaris hauran de tenir almenys un establiment operatiu ubicat a Catalunya i desenvolupar les actuacions en aquest àmbit territorial. 

 
02. Resum 

 

Objectiu: transformar l’economia amb noves oportunitats de negoci que tinguin en compte tot el cicle de vida dels productes per tal de 

millorar el comportament ambiental en matèria de prevenció de residus i accelerar la transició cap a models de producció i consum més 

circulars. 

Actuacions subvencionables: (classes excloents entre elles) 

o Classe A. Projectes d’implementació en el mercat de nous productes o serveis. Categories: ecodisseny de nous productes o serveis 

(productes desmaterialitzats, multifuncionals, fabricats amb materials reciclats, de llarga vida, reparables, reciclables, modulars i 

actualitzables, etc.), nous models de negoci (servitització, economia col·laborativa, etc.), reutilització i reparació de productes, 

serveis de retorn de productes usats, remanufactura, simbiosi industrial, noves aplicacions de materials reciclats, nous processos o 

tecnologies per valoritzar residus i mineria d’abocadors per a la recuperació de materials. 

o Classe B. Estudis d’obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis. Categories: igual que 

classe A. 

o Classe C. Estudis sectorials amb accions de comunicació per a associacions empresarials o sindicals. Inclouen l’elaboració d’estudis 

sobre el potencial de l’economia circular, a nivell sectorial o territorial, i les accions de comunicació que se’n derivin (campanyes, 

jornades, etc.) 

Tipus d’ajut: ajut minimis a fons perdut, compatible amb altres subvencions procedents de fonts públiques o privades. 

Intensitat màxima de l’ajut: un 75% de la despesa subvencionable per a pimes i un 50% per a la resta de beneficiaris. 

Import subvenció per sol·licitant: un màxim de 40.000€ per a projectes de les classes A o B i 25.000€ per a projectes de la classe C. 

Documentació: formulari de sol·licitud, memòria del projecte (document tècnic d’acord amb el punt 8 de les bases), pressupost del 

projecte, compatibilitat d’ajuts, declaració PIME, etc. Els models normalitzats d’aquests documents estan disponibles a la web de l’Agència 

de Residus de Catalunya, excepte la memòria del projecte que és de format lliure sempre i quan es segueixin l’índex establert a les bases 

reguladores. 

Despesa mínima: s’ha de realitzar i justificar, com a mínim, el 50% de la despesa de l’activitat subvencionada. 

Pagament: s’ordenarà el pagament del 100% de la subvenció al final del projecte, un cop l’actuació estigui degudament justificada i 

comprovada per par de l’Agència de Residus de Catalunya. 

Període d’execució: des de la data de presentació de la sol·licitud fins a 24 mesos (a comptar des de la data de resolució de la subvenció). 

Pròrroga màxima de 12 mesos per causes justificades (període total màxim de 36 mesos). 

Més informació:                      DOGC – Convocatòria                     DOGC – Bases reguladores                     DOGC – Criteris de valoració          

ARC – Guia presentació de sol·licituds                          ARC – Vídeo informatiu                          ARC – Més informació 
 

http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/tramits/detall/Ajut-economia-circular?moda=1
http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/tramits/detall/Ajut-economia-circular?moda=1
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/subvencions_empreses_entitats/ajuts_ec/resol_TES_1711_2019.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/subvencions_empreses_entitats/ajuts_ec/resol_TES_1252_2019.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/subvencions_empreses_entitats/ajuts_ec/resol_TES_1252_2019_correccio.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/subvencions_empreses_entitats/ajuts_ec/eco_cir_2019_guia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HuQjnqhJJjE&feature=youtu.be
http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/Subvencions-per-empreses-i-entitats/
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03. Conceptes Subvencionables 

Personal propi, consumibles i material (excepte matèries primeres per a fabricació en sèrie de productes), lloguer d’equips i locals, compra 
d’equips (amortització imputable al termini d’execució del projecte, només classe A), analítiques i assajos, activitats de consultoria, 
enginyeria i altres serveis, accions de comunicació (classes A i B: límit 10% import atorgat), revisió compte justificatiu per auditor (límit 
1.000€) i despeses indirectes (5%) 

Els beneficiaris podran subcontractar l’activitat objecte de subvenció fins al 75%, en el cas d’autònoms o microempreses sense personal 

contractat s’ampliarà al 90%. 
 

 
04. Criteris de valoració 

 

Criteris de valoració classes A i B:  

-    Rellevància ambiental (40 punts)                                                  -    Innovació (12 punts) 

-    Qualitat tècnica (15 punts)                                                             -    Replicabilitat potencial (7 punts) 

-    Aspectes econòmics i socials (15 punts)                                       -    Certificacions mediambientals (6 punts) 

-    Cadena de valor (5 punts) 

Criteris de valoració classe C: 

-    Proposta d’estudi (40 punts)                                                          -    Aspectes econòmics i socials de propostes (5 punts)  

-    Mitjans (20 punts)                                                                            -     Difusió (20 punts) 

-    Rellevància ambiental dins del sector (15 punts)                                 

Per obtenir la subvenció, el projecte ha d’assolir una puntuació mínima global de 50 punts. Els projectes necessiten, com a mínim, el 50% 

dels punts de Rellevància ambiental (20 punts en projectes classes A i B i 7,5 punts en projectes classe C).  


