
   

 

91. Ajuts per a projectes de prevenció, preparació per a 

la reutilització i reciclatge de residus industrials. 

TES/1164/2020- Agència de Residus de Catalunya-

Generalitat de Catalunya-. 

 

1. Tipus d’ajut:    

Subvenció que té objecte el foment de l'execució de projectes de prevenció, de 

preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials i 

projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental aplicats al 

camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de 

residus industrials. 

Actuacions subvencionables: 

A1. La prevenció dels 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. 

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 pilot 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 fabricació 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. 

Quantia de la subvenció:  

L'import màxim de les subvencions es determinarà en funció de la inversió o 

del cost de les accions que s'hagin de dur a terme i que es demostrin 

estrictament necessàries per posar en marxa els projectes, sense que pugui ser 



   
superior als percentatges o les quantitats (sobre el cost subvencionable) que 

s'exposen tot seguit: 

 T S D R+D En cas de 

pime 

En cas de col·laboració efectiva de 

diverses empreses 

A1 30 % 5 %-

10 % 

 + 10 %   

A2 30 % 5 %-

10 % 

 + 10 %   

A3 25 % 5 %-

10 % 

 + 10 %   

B1   25 % + 10 % + 15 % 

B2   25 % + 10 % + 15 % 

B3   25 % + 10 % + 15 % 

T=tipus de projecte; S=superació de normes de la Unió Europea o augment del 

nivell de protecció ambiental en absència de normes de la Unió Europea; 

D=adaptació anticipada a futures normes de la Unió Europea; R+D=recerca 

industrial i desenvolupament experimental. 

2. Beneficiaris: 

Empreses i agrupacions d'empreses amb centre operatiu a Catalunya. 

3. Requisits e incompatibilitats per a poder optar a la subvenció de les 

persones sol·licitants :  

 

Es poden trobar a l’annex I apartat 4  de la RESOLUCIÓ TES/826/2020, de 3 

d'abril: 



   
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=

fitxa&documentId=872242 

 

4. Despeses subvencionables:  

Les definides a l’annex I apartat 6 de la RESOLUCIÓ TES/826/2020, de 3 

d'abril:  

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=

fitxa&documentId=872242 

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 a l’apartat 6. 

5. Documentació a presentar : 

El formulari de la sol·licitud ha d'incloure la documentació que s’indica al l’apartat  8 de 

e la RESOLUCIÓ TES/826/2020, de 3 d'abril: 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&do

cumentId=872242 

6. Quan es podrà demanar?:  

Terminis per a la presentació: Des de 03.06.2020 fins al  22.07.2020. 

7. Com tramitar-ho?:  

El formulari de sol·licitud, juntament amb la documentació prevista a la base 8, s'ha 

de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones 

interessades a l'apartat Tràmits del web de l'Agència de Residus de Catalunya:  

 

(http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/)  i de la 

Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat). 

Accés directe a  la Generalitat  a través de :    

http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/tramits/detall/Ajut-

TES_1164_2020_prevencio_ri?moda=1 

 

8. Normativa aplicable:  

RESOLUCIÓ TES/826/2020, de 3 d'abril, per la qual s'aproven les bases 
reguladores de les subvencions per a l'execució de projectes de prevenció, 
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preparació per a la reutilització i reciclatge de residus 
industrials. (DOGC  núm.  8111  publicat el  14/04/2020) 

RESOLUCIÓ TES/1164/2020, de 18 de maig, de convocatòria de subvencions per 
a l'execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge 
de residus industrials (ref. BDNS 507832). (DOGC  núm.  8145  publicat 
el  02/06/2020) 

9. Altres dades d’interès :  

http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/tramits/detall/Ajut-

TES_1164_2020_prevencio_ri 

http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/tramits/detall/Ajut-

TES_1164_2020_prevencio_ri?moda=1 
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