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SUBVENCIONS PER A L’EXECUCIÓ DE PROJECTES EN 
L’ÀMBIT DE RESIDUS QUE COMPORTIN UNA MILLORA EN 
PROCESSOS DE PREVENCIÓ, DE PREPARACIÓ PER A LA 
REUTILITZACIÓ, DE RECICLATGE O D’INCORPORACIÓ DE 
MATERIALS RECICLATS I PROJECTES DE RECERCA I 
DESENVOLUPAMENT EXPERIMENTAL APLICATS EN 
PLANTES DE TRACTAMENT DE RESIDUS DE TERCERS 

RESOLUCIÓ ACC/1829/2022 

 

Organisme 
atorgant 

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  

AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA 

Persones 
beneficiaries 

Empreses amb un establiment operatiu ubicat Catalunya i que les actuacions es desenvolupin a Catalunya i que el 

projecte subvencionat reverteixi en l’establiment del beneficiari o en l’àmbit territorial de Catalunya.   

 Projectes classe A o B: Empreses gestores privades de residus a nivell individual o en grups. Per a projectes 

de tipus B4, empreses gestores privades de residus a nivell individual o en grups, en col·laboració amb les 

empreses tecnològiques. Per projectes de tipus B5, empreses gestores de residus a nivell individual o en grups 

en col·laboració amb empreses consumidores. 

 Projectes classe C: el sol·licitant promotor ha de ser una associació empresarial que tingui entre els seus 

associats empreses relacionades amb la gestió de residus de tercers que tingui com a finalitat representar els 

interessos d'un sector empresarial, sempre que sigui de naturalesa privada, amb personalitat jurídica pròpia i 

exerceixi una activitat econòmica. 

Inici i Termini de 
presentació 

Pendent de obertura 

Quantia 

 
Projectes de classe A i B amb un màxim de 300.000 € 

Projectes de classe C amb un màxim de 75.000 € 

Actuacions 
subvencionables 

Classe A: Projectes de prevenció, de preparació per a la 

reutilització i reciclatge de residus d'origen industrial. 

Modificació dels processos productius i aplicació de les 

millors tecnologies disponibles en instal·lacions de gestió de 

residus d'origen industrial generats per tercers i que tinguin 

per objecte:  

 

A1. La prevenció dels residus generats en el mateix procés 

productiu de valorització del gestor peticionari de la 

subvenció. 

 

A2. La valorització material dels residus generats pel 

peticionari per a la finalitat original del procés productiu que 

els genera o per a l'economia general, així com la separació 

eficient dels residus que en permeti la valorització posterior. 

 

A3. La modificació o introducció de nous processos o 

tecnologies per millorar l'eficiència del procés de valorització 

dels residus que ja està tractant en el peticionari, millorant la 

quantitat de material que es recupera en el procés. 

 

A4. La implantació de nous processos o tecnologies no 

implantades a Catalunya i que permetin tractar residus o 

materials que no s'estiguin recuperant dins el territori català 

1. Les despeses d’instal.lacions auxiliars, 

equipaments, enginyeria i llicències. 
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en gestors existents. 

 

Aquests projectes s'ajusten a les condicions del capítol I i dels 

articles 36 i 37, secció 7, capítol III, del Reglament (UE) núm. 

651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2017, pel qual es 

declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el 

mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat 

(DOUE L187, de 26.6.2014). 

Classe B. Projectes de recerca industrial i de 

desenvolupament aplicats al camp de la prevenció i del 

reciclatge dels residus tractats i generats en plantes de 

tractament de residus de tercers. 

 

Els projectes de recerca i desenvolupament (R+D) poden 

incloure la recerca industrial i el desenvolupament 

experimental: 

 

B1. Projectes d'R+D per a la prevenció dels residus generats 

pel peticionari i per al disseny i la implantació de tecnologies 

més netes en els processos de reciclatge que es duguin a 

terme en el centre productiu del peticionari. 

 

B2. Projectes d'R+D de disseny de prototips i implantació de 

projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels 

processos productius de reciclatge que es duguin a terme en 

el centre productiu del peticionari i que permetin reduir-ne 

els seus residus. 

 

B3. Projectes d'R+D de disseny de prototips i implantació de 

projectes pilot o assajos experimentals per a nous processos 

productius no implantats a Catalunya i que permetin tractar 

residus o materials que fins al moment no s'estiguin 

recuperant dins el territori català, en gestors existents. 

 

B4. Projectes d'R+D de disseny i desenvolupament de 

prototips i projectes pilot o assajos experimentals per al 

foment de noves tecnologies per a la millora dels processos 

productius o auxiliars de reciclatge. Aquests projectes han de 

ser demanats per una o més empreses de gestió de residus 

que generen el residu objecte d'estudi, en col·laboració amb 

una empresa tecnològica, i han de ser validats per una 

associació empresarial per garantir que efectivament són una 

necessitat sectorial i comporten beneficis replicables. 

 

B5. Projectes d'R+D en els processos de fabricació per 

substituir matèries primeres per residus i/o materials 

reciclats, o per a la recerca de residus i/o materials reciclats 

que puguin esdevenir matèries primeres del procés. Aquests 

projectes, caldrà que els demani la planta de gestió del residu, 

com a subministrador, en col·laboració amb una indústria 

consumidora del material, com a receptora del material 

reciclat. 

 

Aquests projectes s'ajusten a les condicions del capítol I i de 

l'article 25, secció 4, capítol III, del Reglament (UE) núm. 

651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2017, pel qual es 

declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el 

mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat 

(DOUE L187, de 26.6.2014). 

1. Els costos de personal (investigadors, tècnics i la 

resta de personal auxiliar, en la mesura que estigui 

dedicat al projecte de recerca). 

 

2. Els costos d'instrumental i material, en la mesura i 

durant el període en què s'utilitzin per al projecte de 

recerca. Si no s'utilitzen exclusivament per al projecte 

de recerca, només es consideraran subvencionables 

els costos d'amortització que corresponguin a la 

durada del projecte de recerca, calculats d'acord amb 

els principis comptables generalment acceptats. 

 

3. Les analítiques i assajos directament relacionats 

amb el projecte. 

 

4. Els costos d'edificis i terrenys, en la mesura que 

s'utilitzin per al projecte de recerca i per a la durada 

d'aquest projecte. En el cas dels edificis, únicament es 

consideren subvencionables els costos d'amortització 

corresponents a la durada del projecte de recerca 

calculats d'acord amb les bones pràctiques 

comptables; quant als terrenys, són subvencionables 

els costos de transferència comercial o els costos de 

capital en què s'hagi incorregut realment. 

 

5. Els costos de recerca contractual, coneixements 

tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència 

de fonts externes a preus de mercat, sempre que 

l'operació s'hagi dut a terme en condicions de plena 

competència i sense que hi hagi cap element de 

col·lusió, així com els costos de consultoria i serveis 

equivalents destinats exclusivament a l'activitat de 

recerca. 

 

6. Altres costos de funcionament, incloent-hi costos 

de material, subministraments i productes similars, 

que derivin directament de l'activitat del projecte. 

 

7. Els costos de l'estudi de viabilitat de la implantació 

i l'explotació comercial dels resultats del projecte de 

recerca i desenvolupament. Tots els costos 

subvencionables s'assignen a una categoria 

específica de recerca i desenvolupament. 

 

Per a les ajudes de classe A i de classe B només 

s'accepten les inversions en equips de segona mà 

provinents d'empreses no vinculades al projecte 

objecte de la subvenció; s'ha de presentar una 

declaració del venedor sobre l'origen dels béns i sobre 

el fet que aquests béns no han estat objecte de cap 

subvenció nacional o comunitària i el seu preu no pot 

superar el valor de mercat de referència ni el cost dels 

béns nous similars. Cal presentar el certificat d'un 

taxador independent. 

Classe C. Accions sectorials de formació i de serveis de 

consultoria per a associacions empresarials relacionades amb 

la gestió de residus de tercers. S'inclouen en aquesta classe 

els projectes que tenen per objecte millorar la capacitat i 

competitivitat del sector de la gestió de residus. Entre 

d'altres, fomentant la tecnificació, la capacitació i la formació 

del sector. Aquests projectes han de ser sol·licitats per les 

1. els costos de personal dels formadors, 

corresponents a les hores en què aquests 

participin en la formació; 

2. els costos de funcionament en què incorrin els 

formadors, directament relacionats amb el 

projecte de formació, com despeses de viatge i 

allotjament, materials i subministres vinculats 

directament al projecte, i l'amortització 
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associacions empresarials, i cal que estiguin avalats per un 

mínim de tres empreses que puguin ser beneficiàries directes 

o indirectes de l'estudi o acció. 

d'equipaments, en la mesura que s'utilitzin 

exclusivament per al projecte de formació; 

3. els costos de serveis d'assessorament relacionats 

amb el projecte de formació 

4. els costos indirectes generals (despeses 

administratives, lloguers) per les hores de durada 

de la formació, fins a un màxim del 40 % i avalats 

documentalment. 

5. Despeses de consultoria no permanents 

realitzades per consultors externs. 

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 

haver exercit o tlerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere. 

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

subvencionats. 

- Adquirir el compromis de finançar la part del pressupost que no cobreixi la subvenció sol.licitada. 

- Comprometre’s a respectar la legilació ambiental, i, en particular, la normativa en matèria de residus. Les 

empreses gestores de residus han d’estar inscrites al Registre de persones gestores de residus de Catalunya. 

- Disposar de firma digital per la realització del tràmit. 

 

Criteris de 
valoració i 
justificació 

 

Es realitzarà puntuació en base a criteris de valoració ( d’acord amb el punt 11 de les bases reguladores).  

El termini màxim per a l’execució de les actuacions objecte de la subvenció és de 36 mesos a comptar de la data 

de la Resolució d’atorgament de la subvenció. 

El termini màxim per a la justificació de les actuacions objecte de la subvenció és de 40 mesos a comptar de la 

data de la Resolució d’atorgament de la subvenció. 

Tramitació 

 

 
 

Des de VECTOR AMBIENTAL t’ajudem a tramitar l’ajut. Demana 
informació: 93 782 83 30 / info@vectorambiental.cat 

 

“TREBALLEM PER UN ENTORN MÉS SOSTENIBLE I PER LA MILLORA 
DEL MEDI AMBIENT” 

1 Només s’inclou els requisits i incompatibilitats més rellevants. Al punt 4 de les bases reguladores ACC/1829/2022, de 7 de juny, s’inclouen tots els requisits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


