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AJUTS DESTINATS A L’EXECUCIÓ DE PROJECTES DE PREVENCIÓ, PREPARACIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ I RECICLATGE DE RESIDUS INDUSTRIALS 
- AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA (ARC) – 

Persones 
beneficiaries 

-Empreses i agrupacions d’empreses amb establiment operatiu a Catalunya ( microempreses, petites, mitjanes i grans empreses) 

-No poden optar les empreses que entrin dins la categoria d’empresa en crisi, d’acord amb la definició que preveu l’article 2.18 del Reglament (UE) núm.651/2014 de 

la comissió, de 17 de juny de 2014, reproduïda a l’annex 2 d’aquestes bases.  

Inici i Termini de 
presentació 

Del 03.6.2020 al  22.07.2020 (s’allargarà el termini si es prorroga l’estat d’alarma de 21.06.2020) 

Quantia 

L’import màxim de la subvenció es determinarà en funció de la inversió o del cost de les accions que s’hagin de dur a terme i que es demostrin estricatament 

necessàries per posar en marxa els projectes, en diferents percentatges d’entre un 25% i un 50% per projectes tipus A i B.  

 

-Limit màxim de 120.000€ per projectes que redueixen residus o incorporen material reciclat procedent de residus perillosos 

-Limit màxim de 100.000€ per projectes que redueixen residus o incorporen material reciclat procedent de residus no perillosos 

-Limit màxim de 120.000€ per un mateix beneficiari per totes les actuacions  

 

Actuacions 
subvencionables 

Classe A. Projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de 

residus industrials. Modificació dels processos produtius i aplicació de les millores 

tecnologies disponibles que tinguin per objecte: 

 

A1. La prevenció de residus en el mateix procés productiu. 

A2.La preparació per a la reutilització, el reciclatge dels residus generats per a la finalitat original o 

l’economia general i la separació eficient dels residus que permeti la seva valorització posterior 

A3. La modificació de processos per poder admetre materials reciclats com a matèria primera del 

procés. 

 

Classe B. Projectes de recerca industrial i de desenvolupament aplicats al camp de la 

prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials: 

 

B1. Projectes d’R+D de prevenció, de reciclatge en origen dels residus industrials i de disseny i 

implantació de tecnologies més netes, de manera que es permeti reduir els residus industrials en els 

processos de fabricació. 

B2.  Projectes d’R+D de disseny de prototips i projectes pilor o assajos experimentals per a la millora 

dels processos productius, orientats a la reducció dels residus industrials que s’hi generen. 

B3. Projectes d’R+D en els processos de fabriació per substituir matèries primeres amb residus i/o 

materials reciclats, o per a la recerca de residus i/o materials reciclats que puguin esdevenir matèries 

primeres del procés. 

Requisits1 

-Estar al corrent en la declaració anual de residus industrials(DARI) i en la declaració de càrrega contaminant (DUCA), i estar donat d’alta com a activitat potencialment 

contaminant de l’atmosfera; en cas que alguna d’aquestes actuacions no els sigui aplicable, declaració de la no obligatorietat de presentar-les). 

-Compromis de finançar la part del pressupost que no cobreixi la subvenció sol.licitada. 

-Les actuacions es realitzaran a partir de la data de presentació de la sol.licitud i fins a 36 mesos comptadors des de la data de la resolució d’atorgament de la subvenció. 

-Disposar de firma digital per la realització del tràmit 

                                                           
1 Només s’inclou els requisits més rellevants. Al punt 4 de les bases reguladores TES/826/2020, de 3 d’abril, s’inclouen tots els requisits. 
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B3. Projectes d’R+D en els processos de fabriació per substituir matèries primeres amb residus i/o 

materials reciclats, o per a la recerca de residus i/o materials reciclats que puguin esdevenir matèries 

primeres del procés.  

Actuacions No 
subvencionable 

-Les actuacions iniciades amb anterioritat a la sol.licitud de l’ajuda.  

-Les actuacions per a l’adaptació a normes de la Unió Europea obligatòries que ja estiguin en vigor. 

-Els projectes de la classe A1, A2, B1 o B2 en què els residus objecte de l’actuació de prevenció no s’hagin fet constar separadament en la corresponent declaració anual de residus 

industrials (DARI o DARIG) presentada l’any precedent a la de la realització de la subvenció. 

-Els projectes de la classe A1, A2, B1 o B2 en què la gestió del residu o dels residus objecte de l’ajuda no sigui la correcta segons el catàleg de residus de catalunya i el tipus de residu, o 

no tinguin al dia les corresponents fitxes d’acceptació, fulls de seguiment, etc.... 

-Els projectes de la classe A3 i B3, en què la matèria primera a substituir no consti en la corresponent DARI presentada l’any precedent al de la realització de l’actuació que s’ha de 

subvencionar.  

-Els projectes de classe A3 que substitueixen una matèria primera per un residu. 

-Les actuacions en què el residu objecte de l’actuació sigui d’un tercer. 

-Les actuacions que redueixin la càrrega contaminant de les aigües residuals i de les emissions a l’atmosfera, d’acord amb la definició de residus industrials que consta a l’annex 3.  

-Les actuacions d’R+D fonemental. 

-Les actuacions d’R+D industrial o de desenvolupament experimental o de desenvolupament experimental que no s’apliquin en el procés productiu del sol.licitant. 

Despeses 
subvencionable 

Es consideren despeses subvencionables les que, de manera inequívoca, responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries per a aquesta i es 

realitzin en el termini i les condicions que determinen aquestes bases reguladores. (veure punt 6 de les bases) 

Criteris 
 de valoració i 

justificació 

Es realitzarà puntuació en base a criteris de valoració (punt 11 de les bases). A igualtat de punts obtinguts en la valoració, es tindrà en compte el ràtio unitat monetària d’inversió versus 

quantitat de residus reduïda o material reciclat incorporat. 

 

S’haurà de justificar el compliment de la finalitat de la subvenció dins del termini de 36 mesos comptadors des de la data de resolució d’atorgament de la subvenció en una única 

justificació. S’hauran d’adjuntar les factures i el comprovants de pagament i per el personal propi els TC1 i TC2 (veure punt 17 de les bases)  

  

RESOLUCIÓ TES/826/2020, de 3  d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per l’execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials. 

  

Per més informació i/o ajuda en la tramitació contacteu a info@vectorambiental.cat o 93 782 83 30  

 


