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Ajuts de l’Agència de Residus de Catalunya i 

presentació del PERTE d’Economia Circular

Dimecres 22 de juny de 2022
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Ajuts d’Economia 

Circular de l’Agència 

de Residus de 

Catalunya

+ info

https://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/
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https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/innovacio-empresarial-i-rd/nuclis-rd-empresarial/
http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/
http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/
http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/Subvencions-per-empreses-i-entitats/
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€

€

€

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/innovacio-empresarial-i-rd/nuclis-rd-empresarial/
http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/
http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/
http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/Subvencions-per-empreses-i-entitats/
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Pacte per a la Moda 

Circular de Catalunya

+ info

https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/economia_verda/catalunya_circular/moda-circular/
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promou un acord voluntari per

impulsar la transformació del sector del tèxtil 

cap a un model circular

i integradora de tots els 

actors, públics i privats, de la seva cadena de 

valor.

Qui en pot formar part

• Empreses productores (incloent-hi tota la cadena
productiva: preparat de fibres, filatura, teixit, tintura i
acabat, confecció, etc.)

• Empreses distribuïdores i comercialitzadores

• Gestors de residus (recollida, selecció i 
tractament)

• Administració pública autonòmica, local i/o 
supramunicipal

• Universitats, centres de recerca i tecnològics

• Tercer sector ambiental

• Societat civil
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1. Prova pilot d’augment de la recollida tèxtil a un territori

2. Creació d’un marc de contractació de recollida de roba i formació als 

municipis sobre la problemàtica tèxtil

3. Proves d’augment de venda local de segona mà i altres vies de 

reutilització

4. Prova de desenvolupament de reciclatge local del tèxtil no reutilitzable

5. Disseny i implementació d’una estratègia de compra verda pública de 

tèxtil circular

6. Estudi de viabilitat d’una ecoetiqueta per mesurar el seu impacte en les 

vendes

7. Formació i acompanyament en economia circular al sector del tèxtil

8. Campanya de comunicació per sensibilitzar la ciutadania
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PERTE en 

Economia Circular

+ info

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/PERTE-en-EC/#:~:text=El%20PERTE%20apuesta%20por%20los,residuos%20mediante%20plantas%20de%20tratamiento
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PERTE Economia Circular (aprovat 8 març 2022)

- Gestionat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte

demogràfic

- Objectiu general: accelerar la transició cap a un sistema 

productiu més eficient i sostenible en l’ús de matèries primeres.

- Objectius específics:

o Reduir la generació de residus

o Fomentar les plantes de tractament

o Incrementar la digitalització

- Fixa ajudes de 492 M€
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• Incorporar matèries
primeres amb baix
impacte.

• Inversió en 
infraestructures i 
tecnologies de 
reutilització i reciclatge.

• Millorar la traçabilitat 
de productes i 
materials.

Tèxtil

• Ecodisseny per fomentar
l’ús de plàstic reciclat.

• Impuls dels
envasos
reutilitzables.

• Potenciar el reciclat
mecànic i químic.

Plàstic

• Reutilització de les pales 
dels aerogeneradors
eòlics, panells 
fotovoltaics o bateries.
d’emmagatzematge.

• Plantes de recuperació de 
materials valuosos com el 
liti o el ió de liti.

Energies 
renovables

300 M€

Línies d’actuació: 3 sectors clau
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• Desenvolupament 
de sistemes de 
tractament de
residus que permeti
el seu reciclat
generant noves
matèries primeres

Gestió de

residus

• Augment de la vida útil.

• Increment de la 
“reparabilitat” dels 
productes

• Canvis cap a 
productes
reutilitzables

• Millora en la 
reciclabilitat

Ecodisseny

• L’ús de

subproductes

• L’ús de 
materials 
procedents de 
residus

• Re-manufacturació
de producte

• Desenvolupament 
d’infraestructures i 
sistemes que millorin 
la traçabilitat dels 
productes i la gestió 
dels residus per al 
control i seguiment 
del reciclatge d’alta
qualitat

Digitalització

Línies d’actuació: actuacions transversals

fomentar la sostenibilitat i circularitat dels processos industrials i empresarials per a millorar

la competitivitat i innovació del teixit industrial en el marc de l’economia circular, que superi

l’anterior model de producció linial.

192 M€*

Reducció de 
matèries primeres

* 100 M€ en una primera convocatòria, ampliable a 92 M€ en funció de la demanda
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