
Vic, 18 de gener de 2021 

 

AJUTS PER A PROJECTES DE FOMENT DE L’ECONOMIA CIRCULAR  

- AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA (ARC) – 

Persones 

beneficiaries 

-Empreses amb un establiment operatiu a Catalunya i que les actuacions es realitzin redundi en benefici de l’establiment o en l’àmbit de Cataluna. 

-Projectes A o B: empreses privades i agrupacions d’empreses privades 

-Projectes C: organització empresarial que representi els interessos d’un sector empresarial (privat i amb entitat júridica) o un sindicat.  

Inici i Termini de 

presentació 
Del 23.12.2020 al  19.02.2021  

Quantia 

-75% per empreses PIMEC i 50% per beneficiaris no PIMEC 

- Màxim de 50.000€ per projectes de classe A o B 

- Màxim de 25.000€ per projectes de classe C.  

Actuacions 

subvencionables 

Classe A. Projectes d’implementació en el mercat de nous productes 

o serveis: 

1. Ecodisseny de productes o serveis que promoguin més eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua i l’energia amb 

una millora de prestacions ambientals i una reducció de l’impacte ambiental en tot el seu cicle de vida. 

2.Nous models de negoci que afavoreixin l’eficiència dels recursos (servitització, economia col.laborativa, etc...) 

3. Reutilització, preparació per a la reutilització,manteniment i reparació de productes i d’altres vies per allargar la vida útil 

dels productes i dels seus components. Aprofitament Alimentari. 

4.Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d’aquests productes, amb la finalitat de 

reutilitzar-los, remanucaturaru-los o reciclar-los (take-bach schemes) 

5.Remanufactura 

6.Simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua i l’energia. 

7.Noves aplicacions de materials reciclats. 

Classe B. Projectes d’obtenció i testatge de prototips o projectes 

demostratius de nous productes o serveis, de les categories següents: 

Classe C. Estudis sectorials amb accions de comunicació per a 

associacions empresarials o sindicals: 

Projectes que inclouen l’elaboració d’estudis sobre el potencial de l’economia circular, ja sigui en l’àmbit sectorial o bé 

territorial, així com les accions de comunicació que en derivin (campanyes, jornades,....) 

Requisits1 

-Estar al corrent de les obligacions tributàries davant l’Administració de la Generalitat de Catalunya, Estat i Seguretat Social. 

-No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni sentències fermes condemnatòries per discriminacions de sexe o gènere. 

-Obtenir les llicèncis o autoritzacions que escaiguin per portar a terme els projectes subvencionats 

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

-Disposar de firma digital per la realització del tràmit. 

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) : cost laboral de personal propi, llogues d’equips i locals, cosotos 

consumibles i materials, activitats de consultoria i enginyeria, analítiques i assajos, accions de comunicació.  

Criteris 

 de valoració i 

justificació 

Es realitzarà puntuació en base a criteris de valoració (punt 11 de les bases). No seran subvencionables els projectes de qualsevol classe amb una puntuació inferior al 50% dels punts.  

El termini màxim per a l’execució de les actuacions objecte de la subvenció és de 24 mesos a comptar de la data de la Resolució d’atorgament de la subvenció. 

S’haurà de justificar el compliment de la finalitat de la subvenció com a màxim  4 mesos després de la data del termini màxim d’execució que preveu la base 2.3. (24 mesos).    

  

RESOLUCIÓ TES/3340/2020, de 10 de desembre,  per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per a projectes de foment de l’economia circular. 

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

                                                           
1 Només s’inclou els requisits més rellevants. Al punt 4 de les bases reguladores TES/3250/2020, de 3 d’abril, s’inclouen tots els requisits. 


