FAQS – NUCLIS Economia circular 2022

Qüestions per tipologia:

TIPUS DE BENEFICIARI

3

La empresa catalana que demani l'ajut, si ho fa de la mà d'un agent innovador TECNIO que sí compleix els 4 anys
mínim de activitat R+D, encara que la empresa no tingui gaire experiència en R+D (però porti 30 anys amb
activitat), es podria fer?
3
Empreses de fora de Catalunya es poden presentar com a sol·licitants de l’ajut?

3

En les bases es menciona que l’empresa sol·licitant ha de tenir com a mínim un 2% del personal contractat amb
discapacitat. Aquest punt es obligatori per presentar-se a la convocatòria?.
3
Un grup de recerca pot sol·licitar aquest ajut? En cas que no s’hi pugui presentar, podria participar com a
col·laboració amb empreses?

3

Un grup TECNIO pot ser beneficiari d’aquest ajut?

4

Poden optar als ajuts centres formatius, de titularitat pública, si el resultat d'un projecte de reutilització d'un residu
sigui aplicable a empreses del sector?
4
Les empreses de transformació i comercialització de carn poden participar?

4

En cas que l’empresa hagi estat comprada en un concurs de creditors recentment, per tant, la data d'aquesta nova
empresa és d’escassos mesos però l'activitat d'aquesta té el mínim d’anys requerits, és possible accedir a l’ajut? 5
En les Bases reguladores, concretament en el punt 2.1, s’indica que “poden ser beneficiaries de l’ajut aquelles
empreses que tinguin establiment operatiu a Catalunya”, es refereix a centres de treball (oficines, etc...) o fa
referència a la raó social?

5

L’empresa no te disponibilitat de fons minimis. Podria ser elegible aquest beneficiari? Les despeses d’auditoria
serien elegibles?

5

Una cooperativa sense afany de lucre, pot ser beneficiari?

5

Es pot presentar un beneficiari al que ja van atorgar una subvenció de NUCLIS de la convocatòria 2020?

6

ACTUACIONS ELEGIBLES

6

Segregar millor i disminuir el residu destí abocador, es considera reducció de residu i per tant, susceptible a l'ajut?
6
Projectes per a millorar la traçabilitat de residus i la procedència de les matèries primeres en el reciclatge, es
consideraria que no tenen reducció efectiva dels residus?

6

Reaprofitar residus per a transformar-los en matèria prima per a tornar a utilitzar en el procés productiu entraria? 7
És possible presentar propostes no individuals, es a dir, de vàries empreses (2 pimes + TECNIO)?

7

Dins del projecte es podrien realitzar tasques relacionades amb la recerca de mercat per a la nova solució o
desenvolupament del pla de negoci de la tecnologia desenvolupada?

8

Si l’empresa A produeix un residu. L’empresa col·laboradora disposa de la tecnologia que pot aïllar un producte
que pot aprofitar B en el seu procés productiu. L'empresa B ha de ser Gestor de Residus per poder implantar
aquesta tecnologia?

8

Que els projectes hagin d'incloure activitats R+D implica, per exemple, que si una empresa millora el seu procés
de tractament de residus incorporant equips i tecnologies ja existents en el mercat, es tractaria d'un projecte no
apte per aquest tipus d'ajut?
8
La recerca industrial moltes vegades suposa un desenvolupament experimental, com diferenciar-les clarament? 9
És possible presentar dos projectes diferents en aquesta convocatòria per part del mateix beneficiari?

TIPUS DE RESIDU ELEGIBLE

9

9

1

En quant a la quantia de residu a tenir en compte, en ser projectes de recerca poden ser valors baixos, s'ha de
tenir en compte el potencial de generació (Catalunya o generat per empresa)?

9

Un projecte relacionat amb l’eficiència energètica encaixa en aquesta convocatòria?

10

Projectes centrats en SANDACH, en comptes de residus, són subvencionables?

10

Es poden considerar les aigües residuals que acaben en estacions EDAR com a residus per a aquesta
convocatòria? Serien els efluents de plantes químiques un residu considerat en aquesta convocatòria?

10

DESPESES ELEGIBLES

11

Un gestor de residus podria ser un col·laborador?

11

Pel que fa a les despeses, depreciació d'equips o lloguer de equips entraria com a despesa subvencionable?

11

La despesa de compra de maquinaria per millorar una tecnologia de transformació de residus és una despesa
subvencionable?

12

L'ajut de mínimis només seria per la part del cost d'auditoria o és per tot el projecte?

12

Essent l’empresa sol·licitant de l’ajut catalana, les col·laboracions externes poden ser de fora de Catalunya?.

12

Un TECNIO pot col·laborar, com a col·laborador extern, en més d’un projecte?

12

L’empresa no te disponibilitat de fons minimis. Podria ser elegible aquest beneficiari? Les despeses d’auditoria
serien elegibles?
13
La compra d'un equip necessari per l'assaig en laboratori per poder portar a terme el projecte seria un cost
subvencionable dins altres despeses?

CRITERIS DE VALORACIÓ

13

13

Hi ha un valor mínim establert per a poder puntuar en l'apartat d'impacte sobre el potencial de reducció d'efectiva?
13
En el criteri de valoració de “potencial de reducció efectiva dels residus” (75 punts) , hi haurà alguna escala o
intervals definits que permeti preveure la puntuació que es pot aconseguir segons els kg de residu valorat per euro
invertit?
14

COMPATIBILITAT D’AJUTS

14

Aquest projecte te subvenció de la agencia de residus de Catalunya, estic en procés de fabricació però necessito
ajuda per la implementació al mercat, el producte esta patentat.
14
Una empresa ha sol·licitat un CDTI I+D per al desenvolupament d'un projecte, és aquest fet compatible amb Nuclis
I+D en economia circular?
14
Si l’empresa no te disponibilitat de fons minimis, pot ser sol·licitant?

15

L’empresa XXX no te disponibilitat de fons minimis. Podria ser elegible aquest beneficiari? Les despeses
d’auditoria serien elegibles?

15

ASPECTES DE JUSTIFICACIÓ

16

Quina evidència justificarà que el projecte s'ha iniciat amb posterioritat a la data de sol·licitud de l'ajut?

16

L’ajut del projecte quan el cobra l'empresa? A l'inici del projecte, o bé al final?

16

ALTRES CONSULTES

16

Dotació €1,5M és per projecte o per tots els projectes?

16

Quina dotació econòmica està prevista per cada categoria?

16

Qui és el nivell en relació a la declaració de mínimis a adjuntar, en el cas d’una empresa amb participades?

16

En la modalitat de projecte en col·laboració, hi ha algun mínim i màxim d'empreses participants?

17

Que es necessita per tenir aquesta acreditació EMAS?

17

Per l'assessorament previ puc concertar alguna entrevista? Com ho he de fer?

17
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TIPUS DE BENEFICIARI
La empresa catalana que demani l'ajut, si ho fa de la mà d'un agent innovador TECNIO que sí compleix els
4 anys mínim de activitat R+D, encara que la empresa no tingui gaire experiència en R+D (però porti 30
anys amb activitat), es podria fer?
En les Bases Reguladores de Nuclis d’R+D en Economia Circular en el punt 4.7 s’estableix que “Poden ser
beneficiàries d'aquests ajuts les empreses amb ànim de lucre (veure el punt 2 del glossari de l'annex 2) que
tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a mínim quatre anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut.“
I en el punt 2.2. de Bases Reguladores de Nuclis d’R+D en Economia Circular, s’estableix que “no poden ser
beneficiaris d'aquests ajuts els agents del sistema d'R+D+I” (veure punt 3 del glossari de l'annex 2),
únicament podran participar en el projecte dins de la partida de subcontractació o de col·laboracions
externes i sempre que realitzin tasques necessàries pel desenvolupament del projecte, la qual cosa haurà
d'estar acreditada a la memòria del mateix
Per tant, un agent del sistema d’R+D+I (segons la definició de Annex 2 de Bases Reguladores de Nuclis d’R+D
en Economia Circular) no podrà ser beneficiari, però si ho podrà ser una empresa amb 4 anys de vida en el
moment de la sol·licitud de l’ajut.
Empreses de fora de Catalunya es poden presentar com a sol·licitants de l’ajut?
En les Bases Reguladores de Nuclis d’R+D en Economia Circular en el punt 4.7 s’estableix que “Poden ser
beneficiàries d'aquests ajuts les empreses amb ànim de lucre (veure el punt 2 del glossari de l'annex 2) que
tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a mínim quatre anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut.
“
Així doncs tal com indiquen les bases reguladores de la convocatòria, per tal de poder presentar-se a l’ajut,
es requisit imprescindible que l’empresa tingui establiment operatiu a Catalunya. Per tant, si existeix
establiment operatiu a Catalunya es podrà presentar com a sol·licitant, encara que l’empresa sigui de fora de
Catalunya. Serà imprescindible també que el projecte es dugui a terme a Catalunya, tal com s’indica en el
punt 4.7 de les Bases Reguladores.
En les bases es menciona que l’empresa sol·licitant ha de tenir com a mínim un 2% del personal contractat
amb discapacitat. Aquest punt es obligatori per presentar-se a la convocatòria?.
Els sol·licitants han de fer una declaració signada en la sol·licitud que compleixen totes les condicions que
s’estableixen en la Base 3 de Bases Reguladores de Nuclis d’R+D en Economia Circular.
Un grup de recerca pot sol·licitar aquest ajut? En cas que no s’hi pugui presentar, podria participar com a
col·laboració amb empreses?
En el punt 2.2. de Bases Reguladores de Nuclis d’R+D en Economia Circular, s’estableix que “no poden ser
beneficiaris d'aquests ajuts els agents del sistema d'R+D+I” (veure punt 3 del glossari de l'annex 2),
únicament podran participar en el projecte dins de la partida de subcontractació o de col·laboracions
externes i sempre que realitzin tasques necessàries pel desenvolupament del projecte, la qual cosa haurà
d'estar acreditada a la memòria del mateix
Per tant, un agent del sistema d’R+D+I (segons la definició de Annex 2 de Bases Reguladores de Nuclis d’R+D
en Economia Circular) no podrà ser beneficiari. Tanmateix, podrà participar com a col·laborador extern amb
un cost màxim del 50% del pressupost total acceptat de projecte. En quan a la limitació de número de
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projectes per investigador principal les Bases Reguladores de Nuclis d’R+D en Economia Circular no
estableixen cap limitació al respecte.
Un grup TECNIO pot ser beneficiari d’aquest ajut?
En la les Bases Reguladores de Nuclis d’R+D en Economia Circular en el punt 4.1 s’estableix que “poden ser
beneficiàries d'aquests ajuts les empreses amb ànim de lucre (veure el punt 2 del glossari de l'annex 2) que
tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a mínim quatre anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut.
Com a data de constitució de l'empresa, es considerarà la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil
(o registre anàleg) o la data d'alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d'empresaris individuals"
Addicionalment, en el punt 2.2. de les Bases reguladores s’inclou “No poden ser beneficiaris d'aquests ajuts
els agents del sistema d'R+D+I (veure punt 3 del glossari de l'annex 2) que únicament podran participar en el
projecte dins de la partida de subcontractació o de col·laboracions externes i sempre que realitzin tasques
necessàries pel desenvolupament del projecte, la qual cosa haurà d'estar acreditada a la memòria del
mateix”.
Per tant, un agent del sistema d’R+D+I (segons la definició de Annex 2 de Bases Reguladores de Nuclis d’R+D
en Economia Circular) no podrà ser beneficiari però podrà participar com a col·laborador extern amb un cost
màxim del 50% del pressupost total acceptat de projecte.
Poden optar als ajuts centres formatius, de titularitat pública, si el resultat d'un projecte de reutilització
d'un residu sigui aplicable a empreses del sector?
En la les Bases Reguladores de Nuclis d’R+D en Economia Circular en el punt 4.1 s’estableix que “Poden ser
beneficiàries d'aquests ajuts les empreses amb ànim de lucre (veure el punt 2 del glossari de l'annex 2) que
tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a mínim quatre anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut.
Com a data de constitució de l'empresa, es considerarà la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil
(o registre anàleg) o la data d'alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d'empresaris individuals.
En aquest cas, tot i que el resultat del projecte apliqui al centre formatiu, el centres públics no poden optar
a l’ajut per incompliment del punt 4.1 de les bases reguladores.
Les empreses de transformació i comercialització de carn poden participar?
En el punt 2.3 de les Bases Reguladores de Nuclis d’R+D en Economia Circular s’estableix que queden fora
d'aquesta línia d'ajuts, els següents:
a) Els ajuts concedits a les empreses que operen als sectors de la pesca i l'aqüicultura, regulats pel Reglament
(UE) núm. 1379/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2013.
b) Els ajuts a les empreses dedicades a la producció primària dels productes agrícoles.
c) Els ajuts a les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes
agrícoles en els casos següents:
1. Quan l'import de l'ajut es determini en funció del preu o la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits
a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.
2. Quan l'ajuda estigui supeditada a que una part o la totalitat de la mateixa es repercuteixi als productors
primaris.
Podran sol·licitar l’ajut si l’empresa no queda agrupada en els punts establerts en el punt 2.3 de les Bases
Reguladores i acompleix els requisits establerts en el punt 4.1 de les Bases Reguladores.
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En cas que l’empresa hagi estat comprada en un concurs de creditors recentment, per tant, la data
d'aquesta nova empresa és d’escassos mesos però l'activitat d'aquesta té el mínim d’anys requerits, és
possible accedir a l’ajut?
Segons les Bases Reguladores de Nuclis d’R+D en Economia Circular , en el punt 2.1. “poden ser beneficiàries
d'aquests ajuts les empreses amb ànim de lucre (veure el punt 2 del glossari de l'annex 2) que tinguin
establiment operatiu a Catalunya i com a mínim quatre anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut. Com a
data de constitució de l'empresa, es considerarà la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil (o
registre anàleg) o la data d'alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d'empresaris individuals”.
En aquest cas prevaldria la data de la creació de la nova empresa, per tant, s’estarien incomplint un dels
requisits imprescindibles per ser beneficiari i poder accedir a l’ajut.
En les Bases reguladores, concretament en el punt 2.1, s’indica que “poden ser beneficiaries de l’ajut
aquelles empreses que tinguin establiment operatiu a Catalunya”, es refereix a centres de treball (oficines,
etc...) o fa referència a la raó social?
Efectivament els projectes s’han de dur a terme per empreses amb establiment operatiu a Catalunya segons
s’indica al punt 2.1 de Bases Reguladores de Nuclis d’R+D en Economia Circular, és a dir han de disposar
d’oficina, centre de treball o instal·lació industrial. Altre punt a tenir en compte, tal i com s’indica en el punt
4.7 de les Bases Reguladores, és que el projecte s’ha de dur a terme a Catalunya,
L’empresa no te disponibilitat de fons minimis. Podria ser elegible aquest beneficiari? Les despeses
d’auditoria serien elegibles?
“Aquesta línia s'acull al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu
a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE
L 352 de 24.12.2013) pel que fa les despeses d'auditoria”, segons s’indica en el punt 2.3 de Bases Reguladores
de Nuclis d’R+D en Economia Circular.
Així doncs, en el cas que l’empresa no tingui disponibilitat d’aquest fons minimis, podria ser sol·licitant de
l’ajut, sempre i quant complexi el indicat en el punt 2.1, 2.3 de les Bases. Ara bé, no podrà imputar en les
despeses elegibles la despesa de realització de l'informe d'auditoria, encara que tindrà que presentar aquest
informe en el moment de la justificació con s’estableix en el punt 15.5 de Bases Reguladores de Nuclis d’R+D
en Economia Circular.
Una cooperativa sense afany de lucre, pot ser beneficiari?
Les Bases Reguladores de Nuclis d’R+D en Economia Circular que regulen la convocatòria 2021, són les que
es van publicar per la convocatòria 2020, i com s’indica en aquestes bases: “2.1. Poden ser beneficiàries
d'aquests ajuts les empreses amb ànim de lucre (veure el punt 2 del glossari de l'annex 2) que tinguin
establiment operatiu a Catalunya i com a mínim quatre anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut. Com a
data de constitució de l'empresa, es considerarà la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil (o
registre anàleg) o la data d'alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d'empresaris individuals.”
I en el Annex 2 – Glossari, s’indica: “2. Empresa amb ànim de lucre: S'entén com a empresa tota entitat amb
ànim de lucre, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de
la presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica. Des del punt de vista jurídic s'entén
l'ànim de lucre com la intenció o voluntat d'obtenir un guany, un profit o una utilitat determinades; i en un
sentit més ampli, també com un propòsit d'enriquiment, guany econòmic o avantatge.”
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En conclusió, les cooperatives o empreses sense afany de lucre no poden ser beneficiari d’aquest ajut. Ara
bé, si que poden participar com a entitat cooperadora o bé col·laboradors externs, però sempre que hi hagi
un sol·licitant elegible, com s’indica el punt 2.1 de les Bases reguladores.
Es pot presentar un beneficiari al que ja van atorgar una subvenció de NUCLIS de la convocatòria 2020?
La convocatòria no te cap restricció en quan a beneficiari. Ara bé, hi ha limitacions si es tracta del mateix
projecte, aspecte que s’indica en el punt “20.3 Un mateix projecte no podrà rebre, per a les mateixes despeses
subvencionables, ajuts concurrents per part de les diverses línies d'ajut i de préstecs d'R+D publicades per
ACCIÓ o per l'ARC.”, segons s’indica en Bases Reguladores de Nuclis d’R+D en Economia Circular.

ACTUACIONS ELEGIBLES
Segregar millor i disminuir el residu destí abocador, es considera reducció de residu i per tant, susceptible
a l'ajut?
Els projectes elegibles dins aquest línia són projecte, segons el punt 4.1 de les Bases Reguladores de Nuclis
d’R+D en Economia Circular “que han d'estar relacionats amb la generació i gestió dels residus i comportar
nous processos o la millora tecnològica dels ja existents (...).
I han de tenir com a objectius:
-

Que el valor dels productes, materials i recursos es mantinguin el màxim de temps possible dins
l'economia.
Que es generin el mínim de residus possible
Caminar cap a l'objectiu de màxima eficiència en l'ús de recursos, reduint el consum de matèries
primeres i la generació de residus en tot el cicle de vida dels productes.
Millora de processos de tractament de residus amb l'objectiu de recuperar recursos i/o disminuir la
quantitat de residus que finalment són destinats a dipòsit (millora de processos de tractament).”

Per tant, un projecte de de segregar i disminuir el residu amb destí abocador podria encaixar, ara bé és
important tenir en compte que l’objecte del projecte plantejat encaixi en els aspectes anteriors. També és
important tenir presents els aspectes que es puntuen en els criteris de valoració, veure punt 8.1 de les Bases
reguladores, en especial els criteris 3.2.3.1 Aplicació de la jerarquia de gestió i 3.2.3.2 Potencial de reducció
efectiva (percentatge de quantitat de residu per euro invertit) dels residus que constitueixen l'objecte del
projecte.
En el cas que amb aquesta informació no tingui suficient, l’animem a que contacti amb nosaltres i ens enviï
la informació sobre el seu projecte a través del formulari web.
Projectes per a millorar la traçabilitat de residus i la procedència de les matèries primeres en el reciclatge,
es consideraria que no tenen reducció efectiva dels residus?
Els projectes elegibles dins aquest línia són projecte, segons punt 4.1 de les Bases Reguladores de Nuclis
d’R+D en Economia Circular “que han d'estar relacionats amb la generació i gestió dels residus i comportar
nous processos o la millora tecnològica dels ja existents (...).
I han de tenir com a objectius:
-

Que el valor dels productes, materials i recursos es mantinguin el màxim de temps possible dins
l'economia.
Que es generin el mínim de residus possible
Caminar cap a l'objectiu de màxima eficiència en l'ús de recursos, reduint el consum de matèries
primeres i la generació de residus en tot el cicle de vida dels productes.
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-

Millora de processos de tractament de residus amb l'objectiu de recuperar recursos i/o disminuir la
quantitat de residus que finalment són destinats a dipòsit (millora de processos de tractament).”

Per tant, un projecte de traçabilitat de residus i procedència de les matèries primeres en el reciclatge podria
encaixar sempre que l’objectiu del projecte encaixi en els aspectes anteriors.
Ara bé, és molt important tenir en compte els aspectes que es puntuen en els criteris de valoració d’aquesta
convocatòria, veure punt 8.1 de les Bases reguladores, en especial els criteris 3.2.3.1 Aplicació de la jerarquia
de gestió i 3.2.3.2 Potencial de reducció efectiva (percentatge de quantitat de residu per euro invertit) dels
residus que constitueixen l'objecte del projecte.
En el cas que amb aquesta informació no tingui suficient, l’animem a que contacti amb nosaltres i ens enviï
la informació sobre el seu projecte a través del formulari web.
Reaprofitar residus per a transformar-los en matèria prima per a tornar a utilitzar en el procés productiu
entraria?
Els projectes elegibles dins aquest línia són projectes, segons el punt 4.1 de les Bases Reguladores de Nuclis
d’R+D en Economia Circular “que han d'estar relacionats amb la generació i gestió dels residus i comportar
nous processos o la millora tecnològica dels ja existents (...).
I han de tenir com a objectius:
-

Que el valor dels productes, materials i recursos es mantinguin el màxim de temps possible dins
l'economia.
Que es generin el mínim de residus possible
Caminar cap a l'objectiu de màxima eficiència en l'ús de recursos, reduint el consum de matèries
primeres i la generació de residus en tot el cicle de vida dels productes.
Millora de processos de tractament de residus amb l'objectiu de recuperar recursos i/o disminuir la
quantitat de residus que finalment són destinats a dipòsit (millora de processos de tractament).”

Per tant, un projecte de transformar residus en matèries primeres secundàries encaixar de forma general,
sempre que l’objectiu del projecte encaixi en els aspectes anteriors.
Ara bé, és molt important tenir en compte els aspectes que es puntuen en els criteris de valoració d’aquesta
convocatòria, veure punt 8.1 de les Bases reguladores, en especial els criteris 3.2.3.1 Aplicació de la jerarquia
de gestió i 3.2.3.2 Potencial de reducció efectiva (percentatge de quantitat de residu per euro invertit) dels
residus que constitueixen l'objecte del projecte.
En el cas que amb aquesta informació no tingui suficient, l’animem a que contacti amb nosaltres i ens enviï
la informació sobre el seu projecte formulari web.
És possible presentar propostes no individuals, es a dir, de vàries empreses (2 pimes + TECNIO)?
Aquest convocatòria no contempla els projectes en cooperació o amb més d’un sol·licitant, de fet les Bases
Reguladores de Nuclis d’R+D en Economia Circular en el punt 4.1 s’estableix que “poden ser beneficiàries
d'aquests ajuts les empreses amb ànim de lucre (veure el punt 2 del glossari de l'annex 2) que tinguin
establiment operatiu a Catalunya i com a mínim quatre anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut. Com a
data de constitució de l'empresa, es considerarà la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil (o
registre anàleg) o la data d'alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d'empresaris individuals"
Addicionalment, en el punt 2.2. de les Bases reguladores s’inclou “No poden ser beneficiaris d'aquests ajuts
els agents del sistema d'R+D+I (veure punt 3 del glossari de l'annex 2) que únicament podran participar en el
projecte dins de la partida de subcontractació o de col·laboracions externes i sempre que realitzin tasques
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necessàries pel desenvolupament del projecte, la qual cosa haurà d'estar acreditada a la memòria del
mateix”.
Per tant, un agent del sistema d’R+D+I (segons la definició de Annex 2 de Bases Reguladores de Nuclis d’R+D
en Economia Circular) no podrà ser beneficiari, però podrà participar com a col·laborador extern amb un cost
màxim del 50% del pressupost total acceptat de projecte.
Dins del projecte es podrien realitzar tasques relacionades amb la recerca de mercat per a la nova solució
o desenvolupament del pla de negoci de la tecnologia desenvolupada?
En les Bases Reguladores de Nuclis d’R+D en Economia Circular en el punt 4.1 s’estableix que “Es consideraran
objecte de subvenció els projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental (veure punts 6 i 7 del
glossari, Annex 2) en Economia Circular (veure punt 8 del glossari, Annex 2).”
A més, és important tenir present que les despeses elegibles corresponen a les indicades en el punt 4.9 de
les Bases Reguladores, i directament vinculades activitats de Recerca industrial i Desenvolupament
experimental.
De forma general, revisades la definicions de Recerca industrial i Desenvolupament experimental (veure
punts 6 i 7 del glossari, Annex 2), i també els aspectes comentats anteriorment, veiem difícil indicar que
aspectes d’investigació de mercat per a la nova solució desenvolupada o bé l’elaboració d’un pla d’explotació
pugin estar directament vinculades a activitat de R+D.
Si l’empresa A produeix un residu. L’empresa col·laboradora disposa de la tecnologia que pot aïllar un
producte que pot aprofitar B en el seu procés productiu. L'empresa B ha de ser Gestor de Residus per poder
implantar aquesta tecnologia?
Aquesta convocatòria no limita l’activitat empresarial que fa el sol·licitant únicament estableix en el punt 4.1
de les Bases Reguladores de Nuclis d’R+D en Economia Circular “Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les
empreses amb ànim de lucre (veure el punt 2 del glossari de l'annex 2) que tinguin establiment operatiu a
Catalunya i com a mínim quatre anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut. Com a data de constitució de
l'empresa, es considerarà la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg) o la data
d'alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d'empresaris individuals.”
En cap cas es demana que l’empresa sol·licitant o bé col·laborador extern tingui cap requisit addicional al
indicat al punt 4.1.
Que els projectes hagin d'incloure activitats R+D implica, per exemple, que si una empresa millora el seu
procés de tractament de residus incorporant equips i tecnologies ja existents en el mercat, es tractaria d'un
projecte no apte per aquest tipus d'ajut?
Les activitats objecte de l’ajut de Nuclis d’R+D en Economia Circular i els despeses subvencionables dins
aquesta convocatòria únicament seran de recerca industrial i desenvolupament experimental, tal com
s’indica en el punt 4.1 de les Bases Reguladores de Nuclis d’R+D en Economia Circular.
Per validar que la tipologia d’actuacions que vol realitzar dins els seu projecte encaixin en la convocatòria,
requerim rebre informació més detallada del projecte, pel que us animem a que contacteu amb nosaltres i
ens envieu la informació a través del formulari web.
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La recerca industrial moltes vegades suposa un desenvolupament experimental, com diferenciar-les
clarament?
En el glossari de l’Annex 2 de les Bases Reguladores de Nuclis d’R+D en Economia Circular s’indiquen les
corresponents definicions que apliquem en aquest convocatòria, animar-lo a revisar-les amb especial atenció
al que s’indica vers Technology Readiness levels (TRL):
Recerca industrial
La recerca planificada o els estudis crítics per a l'adquisició de nous coneixements i aptituds per desenvolupar
nous productes, processos o serveis o millorar considerablement els existents. Aquestes activitats poden
consistir, per exemple, en la creació de components de sistemes complexos, en la construcció de prototips
en un entorn de laboratori o en un entorn amb interfícies simulades amb els sistemes existents; o en línies
pilot per a la validació de tecnologia genèrica.
Desenvolupament experimental
L'adquisició, combinació, configuració i ús de coneixements i tècniques ja existents, d'índole científica,
tecnològica, empresarial o d'un altre tipus, amb vista a l'elaboració de productes, processos o serveis nous o
millorats. Poden ser, per exemple, activitats de definició conceptual, planificació i documentació de nous
productes, processos o serveis; de creació de prototips, de demostració, d'elaboració de projectes pilot,
d'assaig i de validació de productes, processos o serveis nous o millorats, en entorns representatius de
condicions reals de funcionament. L'objectiu principal ha de ser aportar noves millores tècniques a productes,
processos o serveis. No inclou les modificacions habituals o periòdiques efectuades en productes, línies de
producció, processos de fabricació, serveis existents i altres operacions en curs, encara que aquestes
modificacions puguin representar millores dels mateixos.
Es recomana revisar els Technology Readiness levels (TRL) definits per la Comissió Europea. Seran objecte de
la definició de Desenvolupament experimental, els TRL compresos entre 5 i 7.
En els cas de dubtes pot contactar amb nosaltres a través del formulari web.
És possible presentar dos projectes diferents en aquesta convocatòria per part del mateix beneficiari?
Si els dos projectes compleixen els requisits de la convocatòria, no hi ha cap restricció al respecte en les Bases
Reguladores.

TIPUS DE RESIDU ELEGIBLE
En quant a la quantia de residu a tenir en compte, en ser projectes de recerca poden ser valors baixos, s'ha
de tenir en compte el potencial de generació (Catalunya o generat per empresa)?
La informació necessària és la que es demana en la memòria tècnica del projecte que acompanya la
sol·licitud. Recordar que en el criteri 3.2.3.2, segons el punt 8.1 de les Bases Reguladores de Nuclis d’R+D
en Economia Circular, es valoren els euros invertits en el projecte per millorar la gestió de cada kg de residu
(€/kg), aspecte que, com hem comentat, es demana detallar-lo en la memòria tècnica, entre altres aspectes
per la valoració d’aquest criteri.
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Un projecte relacionat amb l’eficiència energètica encaixa en aquesta convocatòria?
Els projectes elegibles dins aquest línia són projecte, segons punt 4.1 de les Bases Reguladores de Nuclis
d’R+D en Economia Circular “que han d'estar relacionats amb la generació i gestió dels residus i comportar
nous processos o la millora tecnològica dels ja existents [...].
I han de tenir com a objectius:
-

Que el valor dels productes, materials i recursos es mantinguin el màxim de temps possible dins
l'economia.
Que es generin el mínim de residus possible
Caminar cap a l'objectiu de màxima eficiència en l'ús de recursos, reduint el consum de matèries
primeres i la generació de residus en tot el cicle de vida dels productes.
Millora de processos de tractament de residus amb l'objectiu de recuperar recursos i/o disminuir la
quantitat de residus que finalment són destinats a dipòsit (millora de processos de tractament).”

Per tant, que l’objectiu del mateix sigui l’eficiència energètica, tot i ser un tema relacionat amb l’economia
circular, no encaixa de forma clara en aquesta convocatòria.
Projectes centrats en SANDACH, en comptes de residus, són subvencionables?
Els projectes elegibles dins aquest línia són projecte, segons punt 4.1 de les Bases Reguladores de Nuclis
d’R+D en Economia Circular “que han d'estar relacionats amb la generació i gestió dels residus i comportar
nous processos o la millora tecnològica dels ja existents (...).
I han de tenir com a objectius:
-

Que el valor dels productes, materials i recursos es mantinguin el màxim de temps possible dins
l'economia.
Que es generin el mínim de residus possible
Caminar cap a l'objectiu de màxima eficiència en l'ús de recursos, reduint el consum de matèries
primeres i la generació de residus en tot el cicle de vida dels productes.
Millora de processos de tractament de residus amb l'objectiu de recuperar recursos i/o disminuir la
quantitat de residus que finalment són destinats a dipòsit (millora de processos de tractament).”

Per tant, un projecte de gestió dels subproductes de origen animal (SANDACH) podria encaixar en la
convocatòria, sempre que tingui com a objectiu un dels aspectes comentats anteriorment.
Es poden considerar les aigües residuals que acaben en estacions EDAR com a residus per a aquesta
convocatòria? Serien els efluents de plantes químiques un residu considerat en aquesta convocatòria?
Els projectes elegibles dins aquest línia són projecte, segons punt 4.1 de les Bases Reguladores de Nuclis
d’R+D en Economia Circular “que han d'estar relacionats amb la generació i gestió dels residus i comportar
nous processos o la millora tecnològica dels ja existents (...).
I han de tenir com a objectius:
-

Que el valor dels productes, materials i recursos es mantinguin el màxim de temps possible dins
l'economia.
Que es generin el mínim de residus possible
Caminar cap a l'objectiu de màxima eficiència en l'ús de recursos, reduint el consum de matèries
primeres i la generació de residus en tot el cicle de vida dels productes.
Millora de processos de tractament de residus amb l'objectiu de recuperar recursos i/o disminuir la
quantitat de residus que finalment són destinats a dipòsit (millora de processos de tractament).”
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Un projecte objectiu d’aquesta línia hauria de tenir com a protagonista un residu amb Codi LER, que permeti
establir la quantitat del residu actual (en tones), segons es declara en la declaració anual de residus industrials
de l’empresa (DARI) o del generador. És una informació que es requereix en l’apartat 3.2.2 de la Memòria
tècnica del projecte i que permet avaluar el que s’estableix en la Base 8 de les Bases reguladores: Criteris de
valoració, i en concret el “Criteri 3.2.3.2 Potencial de reducció efectiva (percentatge de quantitat de residu
per euro invertit) dels residus que constitueixen l'objecte del projecte”.
Per validar l’encaix en la convocatòria la tipologia d’actuacions que vol realitzar en el seu projecte, necessitem
rebre informació més detallada del projecte, pel que us animem a que contacteu amb nosaltres i ens envieu
la informació a través del formulari web.

DESPESES ELEGIBLES
Un gestor de residus podria ser un col·laborador?
Entenem que un gestor de residus podria ser un col·laborador extern (o proveïdor) sempre i quan aquest
realitzi un servei al sol·licitant que pugi encaixar en els conceptes elegibles dins aquest tipus de despeses,
que segons s’indica en les Bases Reguladores de Nuclis d’R+D en Economia Circular, hauria de ser:
“a) Despeses d'investigació o desenvolupament tecnològic contractual.
b) Contractació externa per a tasques d'enginyeria o disseny.
c) Assajos i proves de laboratori.”
Tanmateix, si aquest gestor de residus no realitza un servei, sinó que realitza un rol assimilable a la definició
d’Entitat cooperadora, com s’indica en Annex 2 de les Bases reguladores:
“Entitat cooperadora. Entitats que no participen econòmicament en el projecte i que, per tant, no són
beneficiàries d'aquest ajut, però poden donar suport en quelcom que pugi reforçar algun aspecte del projecte
o bé en quelcom que resulti d' interès per a aquesta entitat cooperadora i pel projecte. El paper d'aquestes
entitats, si és el cas, s'haurà d'explicar a la memòria del projecte i es tindrà en compte en la seva valoració.
Aquestes entitats cooperadores hauran de tenir establiment operatiu a Catalunya o bé en alguns dels
següents països: Alemanya, Regne Unit, Països Baixos, Dinamarca, Finlàndia i Canadà.
Per acreditar las seva participació dins el projecte serà necessari presentar una carta signada per l'entitat
col·laboradora indicant el seu interès i compromís dins el projecte.”
Aquesta entitat cooperadora podria ser un soci que “no participa econòmicament en el projecte i que, per
tant, no són beneficiàries d'aquest ajut, però poden donar suport en quelcom que pugi reforçar algun aspecte
del projecte o bé en quelcom que resulti d' interès per a aquesta entitat cooperadora i pel projecte. El paper
d'aquestes entitats, si és el cas, s'haurà d'explicar a la memòria del projecte i es tindrà en compte en la seva
valoració.”
Pel que fa a les despeses, depreciació d'equips o lloguer de equips entraria com a despesa subvencionable?
Segons les Bases Reguladores de Nuclis d’R+D en Economia Circular en el punt 4.9.3, es planteja la possibilitat
de incloure “Altres despeses directament vinculades a l'activitat de recerca industrial i desenvolupament
experimental” i per tant, entenem que aquests equipaments o lloguers haurien de ser únicament un despesa
directa a les tasques d’R+D del projecte, i com a tal, es podria considerar una despeses elegible. Important
tenir present que com a cost de despesa directa, el sol·licitant no hauria d’amortitzar o depreciar d’aquest
equipament.
A més, també recomanem que tingui present el que s’indica en el punt 4.10 de les Bases Reguladores en
relació a les exclusions de despeses elegibles.
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També cal tenir present que en l’apartat 2.4 de la Memòria tècnica del projecte, s’ha d’argumentar de forma
acurada aquesta exclusivitat de l’equipament per al projecte i per tasques d’R+D objecte de l’actuació
subvencionable.
La despesa de compra de maquinaria per millorar una tecnologia de transformació de residus és una
despesa subvencionable?
Segons les Bases Reguladores de Nuclis d’R+D en Economia Circular en el punt 4.9.3, es planteja la possibilitat
de incloure “Altres despeses directament vinculades a l'activitat de recerca industrial i desenvolupament
experimental” i per tant entenem que aquest equipament hauria de ser únicament un despesa directa a les
tasques d’R+D del projecte, i com a tal, es podria considerar una despeses elegible. Important tenir present
que com a cost de despesa directa, el sol·licitant no hauria d’amortitzar o depreciar aquest equipament.
A més, també el recomanem que tingui present el que s’indica en el punt 4.10 de les Bases Reguladores en
relació a les exclusions de despeses elegibles.
Considerem important tenir present que en l’apartat 2.4 de la Memòria tècnica del projecte s’ha
d’argumentar de forma acurada aquesta exclusivitat de l’equipament per al projecte i per tasques d’R+D
objecte de l’actuació subvencionable.
L'ajut de mínimis només seria per la part del cost d'auditoria o és per tot el projecte?
En el cas de la convocatòria de Nuclis en Economia circular, segons s’indica a les Bases Reguladores de Nuclis
d’R+D en Economia Circular, en concret en el punt 2.3 només són despeses finançats amb mínimis les
despeses d’auditoria. Així doncs, si l’empresa no te disponibilitat de fons no podrà sol·licitar aquesta despesa,
tot i que tindrà l’obligació de realitzar l’auditoria del projecte.
Important també verificar que el beneficiari sigui elegible segons que s’estableix en el punt 2.1 i 2.3 de les
Bases reguladores.
Essent l’empresa sol·licitant de l’ajut catalana, les col·laboracions externes poden ser de fora de
Catalunya?.
En les Bases Reguladores de Nuclis d’R+D en Economia Circular que en el punt 4.9.2 “Despeses de
col·laboracions externes, entre d'altres:
a) Despeses d'investigació o desenvolupament tecnològic contractual.
b) Contractació externa per a tasques d'enginyeria o disseny.
c) Assajos i proves de laboratori.
(...) El conjunt de les despeses de la partida de col·laboracions externes no podrà superar el 50% del total de
la despesa subvencionable acceptada.
En cap cas s’indica quina ha de ser la ubicació del centres tecnològics o col·laboradors externs que participin
en el projecte, ara bé, segons el punt 4.7 de Bases Reguladores “Les activitats objecte d'ajut hauran de durse a terme a Catalunya” .
Un TECNIO pot col·laborar, com a col·laborador extern, en més d’un projecte?
Les Bases Reguladores de Nuclis d’R+D en Economia Circular no estableixen cap limitació al respecte el
número de projectes per investigador principal o bé centre d’R+D.
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L’empresa no te disponibilitat de fons minimis. Podria ser elegible aquest beneficiari? Les despeses
d’auditoria serien elegibles?
“Aquesta línia s'acull al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu
a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE
L 352 de 24.12.2013) pel que fa les despeses d'auditoria”, segons s’indica en el punt 2.3 de Bases Reguladores
de Nuclis d’R+D en Economia Circular.
Així doncs, en el cas que l’empresa no tingui disponibilitat d’aquest fons minimis, l’empresa podria ser
sol·licitant de l’ajut, sempre i quant complexi el indicat en el punt 2.1, 2.3 de les Bases, ara bé, no podrà
imputar en les despeses elegibles la despesa de realització de l'informe d'auditoria, encara que tindrà que
presentar aquest informe en el moment de la justificació, com s’estableix en el punt 15.5 de Bases
Reguladores de Nuclis d’R+D en Economia Circular.
La compra d'un equip necessari per l'assaig en laboratori per poder portar a terme el projecte seria un cost
subvencionable dins altres despeses?
Segons les Bases Reguladores de Nuclis d’R+D en Economia Circular en el punt 4.9.3, s’indica la possibilitat
de incloure “Altres despeses directament vinculades a l'activitat de recerca industrial i desenvolupament
experimental” i per tant, entenem que aquest equipament de laboratori hauria de ser únicament un despesa
directa a les tasques d’R+D del projecte, i com a tal es podria considerar una despeses elegible. Important
tenir present que com a cost de despesa directa, el sol·licitant no hauria d’amortitzar la compra d’aquest
equipament.
També és important tenir present que en l’apartat 2.4 de la Memòria tècnica del projecte s’ha d’argumentar
de forma acurada aquesta exclusivitat de l’equipament per al projecte i per tasques d’R+D objecte de
l’actuació subvencionable.
A més, també recomanem que tingui present el que s’indica en el punt 4.10 de les Bases Reguladores en
relació a les exclusions de despeses elegibles.

CRITERIS DE VALORACIÓ
Hi ha un valor mínim establert per a poder puntuar en l'apartat d'impacte sobre el potencial de reducció
d'efectiva?
En el criteri 3.2.3.2 es valora el percentatge de quantitat de residu per euro invertit, aspecte que en la
memòria tècnica es demana detallar de forma específica entre altres aspectes, però segons el punt 8.1 de les
Bases Reguladores de Nuclis d’R+D en Economia Circular, no s’estableix puntuació mínima en aquest criteris.
Ara bé, en el punt 7.6 s’indica “es concedirà ajut a totes les sol·licituds que hagin assolit una puntuació total
mínima de 250 punts una vegada aplicat el procediment de valoració, així com una puntuació mínima de 100
en el bloc I, de 50 en el bloc II i de 100 en el bloc III (blocs que s'estableixen a la base 8 d'aquest annex), i
aquestes concessions es faran amb les intensitats màximes d'ajut previstes en aquestes bases reguladores.”
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En el criteri de valoració de “potencial de reducció efectiva dels residus” (75 punts) , hi haurà alguna escala
o intervals definits que permeti preveure la puntuació que es pot aconseguir segons els kg de residu valorat
per euro invertit?
En les Bases Reguladores de Nuclis d’R+D en Economia Circular no s’estableix aquesta informació de forma
detallada, ara bé es valoren els euros invertits en el projecte per millorar la gestió de cada kg de residu (€/kg),
aspecte que en la memòria tècnica es demana detallar de forma específica entre altres aspectes, que es
tenen en compte en la valoració d’aquest criteri 3.2.3.2 de les Bases reguladores, indicat en punt 8.1.
En la darrera convocatòria, els projectes amb subvenció atorgada han oscil·lat entre 0,01 €/kg i 2,5 €/kg.

COMPATIBILITAT D’AJUTS
Aquest projecte te subvenció de la agencia de residus de Catalunya, estic en procés de fabricació però
necessito ajuda per la implementació al mercat, el producte esta patentat.
En el punt 20.3 de les Bases Reguladores de Nuclis d’R+D en Economia Circular s’indica: “Un mateix projecte
no podrà rebre, per a les mateixes despeses subvencionables, ajuts concurrents per part de les diverses línies
d'ajut i de préstecs d'R+D publicades per ACCIÓ o per l'ARC”.
Addicionalment comentar que aquest convocatòria segons punt 4.1 de les Bases Reguladores de Nuclis d’R+D
en Economia Circular es consideren actuacions subvencionables “els projectes de recerca industrial i
desenvolupament experimental (veure punts 6 i 7 del glossari, Annex 2) en Economia Circular (veure punt 8
del glossari, Annex 2). Els projectes han d'estar relacionats amb la generació i gestió dels residus i comportar
nous processos o la millora tecnològica dels ja existents”.
Recomanem que es posi en contacte amb nosaltres per estudiar possibles alternatives d’ajuts que s’ajustin
millor a les actuacions de implementació de mercat. Més informació ACCIÓ Virtual Desk.
Una empresa ha sol·licitat un CDTI I+D per al desenvolupament d'un projecte, és aquest fet compatible
amb Nuclis I+D en economia circular?
Les Bases Reguladores de Nuclis d’R+D en Economia Circular, per el que fa a la compatibilitat d’ajuts indiquen:
“Base 20: Règim de compatibilitat dels ajuts (...)
20.3 Un mateix projecte no podrà rebre, per a les mateixes despeses subvencionables, ajuts concurrents per
part de les diverses línies d'ajut i de préstecs d'R+D publicades per ACCIÓ o per l'ARC.
20.4 L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb
altres subvencions, ajudes o ingressos, superi el cost de l'activitat subvencionada, d'acord amb allò que
disposa l'article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. “
Addicionalment l’empresa haurà de declarar la sol·licitud de dita ajuda del CDTI, però no condiciona la seva
limitació, si condicionarà la concessió, que segons el marc regulatori la suma de les dues ajudes no podrà
superar el 80% de la despesa elegible (segons s’estableix en el punt 20.4 de la Bases reguladores). També
recordar que en el moment de la sol·licitud i justificació haurà de presentar el document de Declaració dels
ajuts rebuts en concepte de minimis dels darrers tres anys.
Recordar que el projecte objectiu de la Convocatòria Nuclis en Economia Circular, àmbit residus 2021 s’haurà
de iniciar a posteriori de la de la data de sol·licitud.
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Si l’empresa no te disponibilitat de fons minimis, pot ser sol·licitant?
Les úniques exclusions en quan a beneficiari són:
- “les empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a mínim quatre anys
de vida a data de lasol·licitud de l'ajut. Com a data de constitució de l'empresa, es considerarà la data
d'inscripció de l'empresa alRegistre Mercantil (o registre anàleg) o la data d'alta censal a Hisenda (model 036)
en el cas d'empresaris individuals” segons s’indica en el punt 2.1 de de les Bases Reguladores de Nuclis d’R+D
en Economia Circular.
- I respecte al sectors empresarials, queden excloses les empreses les establertes en el punt 2.3 de les Bases
Reguladores de Nuclis d’R+D en Economia Circular, on s’indica “Aquesta línia s'acull al Reglament (UE) núm.
1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013,relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat
de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352 de 24.12.2013) pel que fa les despeses
d'auditoria, i al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel que es declaren
determinats ajuts compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 107 i 108 del mencionat Tractat
pel que fa a la resta de despeses. En base al que estableix aquests Reglaments queden fora d'aquesta línia
d'ajuts, els següents:
a) Els ajuts concedits a les empreses que operen als sectors de la pesca i l'aqüicultura, regulats pel
Reglament(UE) núm. 1379/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2013.
b) Els ajuts a les empreses dedicades a la producció primària dels productes agrícoles.
c) Els ajuts a les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles
en els casos següents:
1. Quan l'import de l'ajut es determini en funció del preu o la quantitat de productes d'aquest tipus
adquirits aproductors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.
2. Quan l'ajuda estigui supeditada a que una part o la totalitat de la mateixa es repercuteixi als
productors primaris.”
Així doncs, si el beneficiari no te limitacions pels dos temes anteriors i la única limitació és no disposar de
fons de minimis, llavors no podrà sol·licitar la despesa d’auditoria, tot i que tindrà l’obligació de realitzar
l’auditoria del projecte.
L’empresa XXX no te disponibilitat de fons minimis. Podria ser elegible aquest beneficiari? Les despeses
d’auditoria serien elegibles?
En el cas de la convocatòria de Nuclis en Economia circular, segons s’indica Bases Reguladores de Nuclis d’R+D
en Economia Circular, en concret en el punt 2.3 només són despeses finançats amb minimis les despeses
d’auditoria. Així doncs, si l’empresa no te disponibilitat de fons no podrà sol·licitar aquesta despesa, tot i que
tindrà l’obligació de realitzar l’auditoria del projecte.
Important també verificar que el beneficiari sigui elegible segons que s’estableix en el punt 2.1 i 2.3 de les
Bases reguladores.

15

ASPECTES DE JUSTIFICACIÓ
Quina evidència justificarà que el projecte s'ha iniciat amb posterioritat a la data de sol·licitud de l'ajut?
En el punt 4.4 de Bases Reguladores de Nuclis d’R+D en Economia Circular s’indica clarament “Els projectes
que es presentin per obtenir aquests ajuts s'hauran d'iniciar a partir de la data de presentació de la sol·licitud
de subvenció i hauran de finalitzar en un màxim de tres anys després d'aquesta data”. Per tant, es comprovarà
en el moment de la justificació a través de la validació de la documentació que s’indica en la Base 15 de les
Bases Reguladores i, també, mitjançant la verificació de les accions subvencionables, que s’estableix en la
Base 15 de les Bases. Una forma de validar inici posterior a data sol·licitud es comprovant que no hi ha o es
presenta cap despesa subvencionable feta amb anterioritat a la data sol·licitud.
L’ajut del projecte quan el cobra l'empresa? A l'inici del projecte, o bé al final?
En la Bases 12 de les Bases Reguladores de Nuclis d’R+D en Economia Circular s’indica que el pagament de
l'ajut es realitzarà de la següent forma:
“12.1 El pagament del 100% de l'ajut que regula aquesta Resolució serà tramitat un cop s'hagi comprovat la
justificació de la realització del projecte subvencionat per part d'ACCIÓ i prèvia acta favorable de comprovació
per part d'un tècnic.
12.2 Existeix la possibilitat de realitzar pagaments parcials de l'ajut, sense bestreta, sempre que aquest
pagament correspongui a una part del projecte que constitueixi una fita prèviament establerta del projecte i
que, per si mateixa, compleixi amb l'objecte subvencionat.”
En resum, el beneficiari cobrarà un cop realitzat i pagat el projecte i realitzades les corresponents
comprovacions per part d’ACCIÓ. Existeix la possibilitat de demanar abans una bestreta del 100% de l’ajut
amb cost bancari, o bé rebent un pagament parcial de l’ajut, prèvia justificació tècnica i econòmica de la
realització d’una fita intermèdia indicada en la planificació del projecte.

ALTRES CONSULTES
Dotació €1,5M és per projecte o per tots els projectes?
Aquesta informació estarà disponible en el moment de la publicació de la Convocatòria 2022, ara bé com han
indicat els ponents a la sessió Presentació de la convocatòria 2022 Nuclis d’R+D en l’àmbit dels residus, es
preveu obrir una convocatòria amb un pressupost per a tots els projectes de 1,5 milions d’euros, ara bé,
recomanem revisar la publicació de la convocatòria al DOGC per confirmar import final.
Quina dotació econòmica està prevista per cada categoria?
Aquesta informació estarà disponible en el moment de la publicació de la Convocatòria 2022, ara bé com han
indicat els ponents a la sessió Presentació de la convocatòria 2022 Nuclis d’R+D en l’àmbit dels residus, es
preveu obrir una convocatòria on la major part del pressupost vagi orientada a la Línia de Projectes de R+D,
on el producte/servei/tecnologia podrà ser utilitzat dins del procés productiu del propi sol·licitant. Ara bé,
recomanem revisar la publicació de la convocatòria al DOGC per confirmar import final.
Qui és el nivell en relació a la declaració de mínimis a adjuntar, en el cas d’una empresa amb participades?
En relació a la declaració de minimis que s’estableix en el punt 6.3 de les Bases Reguladores de Nuclis d’R+D
en Economia Circular s’indica: “Quan l'empresa o entitat mantingui amb d'altres empreses algun dels vincles
descrits a l'article 2.2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu
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a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis,
d'acord amb el concepte “única empresa” haurà de declarar també els ajuts de minimis percebuts per les
empreses vinculades.”
I l’article 2.2 del Reglament UE s’estableix: “2. «Única empresa», a los efectos del presente Reglamento,
incluye todas las sociedades que tengan al menos uno de los siguientes vínculos entre sí:
a) una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra empresa;
b) una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de
administración, dirección o control de otra sociedad;
c) una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato
celebrado con ella o una cláusula estatutaria de la segunda empresa;
d) una empresa, accionista o asociada a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros
accionistas o socios de la segunda, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas.
Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones con templadas en las letras a) a d) del párrafo
primero a través de otra u otras empresas también se considerarán una única empresa”
Per tant, s’anima a revisar si la empresa sol·licitant està participada, i si ho està, tenir present que s’ha de
incloure la declaració d’aquella empresa que compleixi les condicions indicades en el punt l’article 2.2 del
Reglament UE.
En la modalitat de projecte en col·laboració, hi ha algun mínim i màxim d'empreses participants?
Les Bases Reguladores de Nuclis d’R+D en Economia Circular no fan referència que els projecte poden ser en
modalitat col·laborativa, per tant, únicament podrà haver un sol·licitant per projecte.
Que es necessita per tenir aquesta acreditació EMAS?
L’EMAS és un sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals que permet la participació, amb caràcter
voluntari, d’organitzacions de dins i fora de la Comunitat. Més informació: EMAS
Indicar que per tramitar la acreditació EMAS es pot realitzar a través del Registre del sistema comunitari de
gestió i auditoria mediambientals (EMAS). Per a més informació del tràmit, feu clic en aquest enllaç.
Per l'assessorament previ puc concertar alguna entrevista? Com ho he de fer?
Pot demanar assessorament per la preparació de la proposta a ACCIÓ a través del formulari web o bé amb
tècnics de l’ARC. Indicar que l’assessorament té com objectiu orientar als potencials beneficiaris i no és
vinculant.
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