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Subvencions per R+D en projectes d’economia circular, àmbit residus 

ACCIÓ ha publicat la RESOLUCIÓ EMC/1767/2020, de 17 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per 
a l'any 2020 de la línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental 
que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en 
projectes d'Economia Circular, específicament en l'àmbit dels residus. 
 

Beneficiaris: Podran ser beneficiaris les empreses amb ànim de lucre, experiència i capacitat 

(infraestructura i econòmica) per fer internament el projecte a Catalunya, i que com a mínim tinguin 4 
anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut. 

Característiques: Els Nuclis d’R+D empresarial són un ajut a fons perdut destinat a finançar nous 

productes o serveis tecnològics d’alt risc que responguin a les necessitats del mercat. Amb aquesta 

subvenció es vol donar suport al desenvolupament de Projectes de recerca i desenvolupament (R+D) que 

han de contribuir al increment de inversió en R+D a Catalunya en economia circular en l’àmbit dels 

residus.  Aquesta convocatòria té dues categories:  

a) Projectes de R+D on el producte/servei/tecnologia podrà ser utilitzat dins del procés productiu del 

propi sol·licitant  

b) Projectes de R+D on el producte/servei/tecnologia dissenyat és per implantar a un tercer. 

 

Els projectes d’R+D han d’estar relacionats amb la generació i gestió dels residus i comportar nous 

processos o la millora tecnològica dels ja existents, que aportin un salt tecnològic (Technology Readiness 

Levels, TRL) comprés entre el nivell TRL 3 i 7. 

 

Projectes de R+D presentats una empresa amb establiment operatiu a Catalunya i les activitats objecte 

d’ajut hauran de dur-se a terme a Catalunya. Tots projectes hauran de ser tècnicament i financerament 

viables.  

 

Els projectes hauran d’estar emmarcats dins els sectors i les tecnologies facilitadores transversals 

identificades en l’estratègia d’especialització RIS3CAT. 

 

Els projectes d’R+D podran contar amb la participació d’Entitats cooperadores. Aquestes entitats no 

seran considerades beneficiaries de l’ajut, però podran participar donant suport en quelcom que pugi 

reforçar algun aspecte del projecte o bé que resulti d’ interès per a aquesta entitat i pel projecte. 

Aquestes hauran de tenir establiment operatiu a Catalunya o bé en alguns dels següents països: 

Alemanya, Regne Unit, Països Baixos, Dinamarca, Finlàndia i Canadà. El projecte ha de tenir una despesa 

subvencionable mínima acceptada de 150.000 euros de despesa elegible acceptada per projecte. 
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 Despeses subvencionables: 

Despeses de personal tècnic contractat en que estiguin dedicats a tasques de caràcter tècnic del projecte: 

Investigadors, tècnics i personal auxiliar. Per a tot el personal tècnic es podrà imputar una dedicació 

màxima del 80% de la seva jornada laboral.  

 

Despeses de col·laboracions externes/Subcontractacions, entre d’altres: Despeses d’investigació o 

desenvolupament tecnològic contractual, Contractació externa per a tasques d’enginyeria o disseny i/o 

Assajos i proves de laboratori. El conjunt de les despeses de la partida de col·laboracions externes no 

podrà superar el 50% del total de la despesa subvencionable acceptada.  

 

Altres despeses, material fungible o altre necessari per a la construcció de prototips, assajos, etc.  

Despesa per la realització, per part d'un auditor de comptes, de l'informe de justificació de l'actuació 

subvencionada (màxim 2 justificacions per projecte, import màx. per justificació 1.500 euros).  

Costos indirectes, es podrà imputar en concepte de despesa indirecta, un 7% de les despeses directes de 

personal subvencionables El projecte ha de tenir una despesa subvencionable mínima acceptada de 

150.000 euros per projecte. 

 

Import de l’ajut: 

Les intensitats màximes d’ajut per projecte d’R+D són les següents:  

- Per les Activitats de recerca industrial: Petita empresa: 70%, Mitjana empresa: 60%, Gran empresa: 50%  

- Per Activitats de desenvolupament experimental: Petita empresa: 45%, Mitjana empresa: 35%, Gran 

empresa: 25%  

- Auditories: 100%  

- La intensitat d’ajut serà calculada en funció de la tipologia de las activitats (I o D) necessàries para la 

execució tècnica del projecte.  

– Ajut màx. 150.000 euros per projecte.  

- La despesa mínima realitzada i correctament justificada haurà de ser de 150.000 euros i/o el 60% del 

cost subvencionable acceptat. 
 

Data de sol·licitud: Fins el dia 29 de setembre de 2020 
 

Més informació i sol·licitud: Aquesta circular conté un resum de la normativa, que pot consultar-se 

en detall AQUÍ , amb la informació pràctica per la presentació de la sol·licitud.  

 

CONSULTA’NS SI TENS IDEES O PROJECTES RELACIONATS AMB LA SOSTENIBILITAT I L’ECONOMIA 

CIRCULAR 

 

#TreballemPerGuanyarElFutur   #EActíVate                                                                          L’Hospitalet, juliol de 2020 
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