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Ajuts per Nuclis de Recerca industrial i Desenvolupament 

experimental d’Economia Circular en l’àmbit dels residus 
 

Recentment s’ha publicat la convocatòria dels Ajuts per per a projectes en forma de nuclis de Recerca Industrial i 

Desenvolupament Experimental d'Economia Circular en l'àmbit dels residus. 
 

Beneficiaris 
Podran ser beneficiaris les empreses amb experiència i capacitat (infraestructura i econòmica) per fer internament 

l’RD a Catalunya, i que com a mínim tinguin 4 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut. 

 

Actuacions i despeses subvencionables 
Es consideraran objecte de subvenció els projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental en 

Economia Circular, relacionats amb la generació i gestió dels residus, que comportin nous processos o la millora 

tecnològica dels ja existents, i s'han de poder classificar en alguna de les categories següents: 

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

sol·licitant. Aquesta tipologia de projectes d'R+D tindran com a objectiu implantar el resultat del projecte en 

centre/s operatiu/s propi/s del beneficiari. 

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

projectes d'R+D tindran com a objectiu dissenyar una tecnologia a implantar a una altre entitat no participant en 

el projecte. 

I, per a les dues categories, han de tenir com a objectius: 

- Que el valor dels productes, materials i recursos es mantinguin el màxim de temps possible dins l'economia. 

- Que es generin el mínim de residus possible 

- Caminar cap a l'objectiu de màxima eficiència en l'ús de recursos, reduint el consum de matèries primeres i la 

generació de residus en tot el cicle de vida dels productes. 

- Millora de processos de tractament de residus amb l'objectiu de recuperar recursos i/o disminuir la quantitat de 

residus que finalment són destinats a dipòsit (millora de processos de tractament). 

Els projectes hauran de tenir una despesa subvencionable acceptada mínima de 150.000,00 euros. 
 

Quantia dels ajuts 
Màxim 150.000 €. Entre el 25% i el 70% del projecte en funció del tipus de projecte i sol·licitant. 
 

Termini de sol·licitud 
El termini de presentació de sol·licituds finalitza a les 14:00 hores del dia 30 de juny de 2021. 
 

Més informació i sol·licitud 
Aquesta circular ofereix un resum. Cal consultar la informació detallada i completa, i realitzar la sol·licitud a: Nuclis 

de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d’Economia Circular, específicament en l’àmbit 

dels residus.. Departament d'Empresa i Coneixement (gencat.cat) 
L'Hospitalet, abril 2021 
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