
 
 
 

Convocatòria Ajuts pel Foment de 
l’economia Circular.  

 

INVERSIONS PER EL FOMENT EN L’ECONOMÍA CIRCULAR: 
  
Tipologia de projectes: 

A. Projectes d’implementació en el mercat de nous productes o serveis: 

Eco-disseny de productes 

Nous model de negoci que afavoreixin l’eficiència dels recursos. 
Reutilització, preparació per a la reutilització, manteniment i 
reparació de productes per allargar la vida útil dels productes i dels 
seus components (aprofitament alimentari) 
Serveis de retorn de productes usats impulsats per el distribuïdor o 
fabricant d’aquest productes amb la finalitat de reutilitzar-los, 
remanufacturar-los o reciclar-los. 
Remanufactura. 
Simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials 
diferents de l’aigua i l’energia. 

  

B. Projectes d’obtenció i tastatge de prototips o projectes demostratius de nous 
productes o serveis Eco disseny y posta en marxa en el mercat de productes 
desenvolupats sota l’esquema d’eco disseny: 

Eco-disseny de productes 

Nous model de negoci que afavoreixin l’eficiència dels recursos. 
Reutilització, preparació per a la reutilització, manteniment i 
reparació de productes per allargar la vida útil dels productes i dels 
seus components (aprofitament alimentari) 
Serveis de retorn de productes usats impulsats per el distribuïdor o 
fabricant d’aquest productes amb la finalitat de reutilitzar-los, 
remanufacturar-los o reciclar-los. 
Remanufactura. 
Simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials 
diferents de l’aigua i l’energia. 

  
Quantia: entre un 50 i 75% (segons la mida de l’empresa) amb un màxim de 60.000 €. 
Despeses subvencionables: 

• Cost laboral personal propi. 
• Compra d’equips (cost amortització). NOMÉS PROJECTES CLASSE 

a). 
• Lloguer d’equips i locals. 



 
 

 

• Costos de consumibles i materials. 
• Activitats de consultoria, enginyeria o altres serveis necessaris 

per l’execució del projecte.  
• Analítiques i assajos directament relacionats. 
• Accions de comunicació i comercialització (màx 25% del press). 
• Auditoria (màx 1.000 €) 
• Despeses indirectes (màx 5% del press) 

 
 
Termini: 16/12/2022 fins el 15/02/2023. 

 
PER A MÉS INFORMACIÓ A TRAVÉS DEL FORMULARIS DE LA WEB DE CAMBRA DE TERRASSA:  

https://www.cambraterrassa.org/subvencions-i-fiscalitat-rdit/  
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