
Subvencions per al foment de l'economia circular 2019

Nom sol·licitant Línia Categoria Descripció Import atorgat Municipi beneficiari Província beneficiari Demarcació Comarca beneficiari

Fundació Acció Baix Montseny LIN01 - Classe A: Projectes d'implementació en el 

mercat de nous productes o serveis

3. Reutilització i reparació de productes Venda articles de 2a mà per discapacitats. Millores a projecte existent (2014): lloguer local x vendre mobles + web i botiga 

online + contractar 2 persones. Tb estudien oferir mobles de 2a mà de lloguer i fer convenis amb ens locals.

Font dels articles: projecte Rnova del Consorci V.Oriental + donacions.

Al projecte RECUSENY es vol donar un impuls a la iniciativa que va emprendre al 2014 la Fundació Acció Baix Montseny 

de creació d'una nova línia de treball per a persones amb discapacitat, basat en la venda d'articles de segona mà.

Des del 2014 ha anat creixent aquesta nova activitat. Al 2018 s'ha vist que està consolidada i que té potencial per a 

29.996,93 €                   Sant Celoni Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Vallès Oriental

GREMI DE RECUPERACIÓ DE 

CATALUNYA

LIN03 - Classe C: Estudis sectorials amb accions de 

comunicació per a associacions empresarials o 

sindicals

1. Estudis sectorials amb accions de 

comunicació per a associacions empresarials o 

sindicals

Estudi del sector del tractament dels RAEE i de plàstics a Catalunya, per identificar la possibilitat d’introduir plàstic 

recuperat en la fabricació d’equips informàtics d’ús personal.

L'estudi vol determinar el potencial de tancament de cercle en els plàstics dels petits aparells elèctrics i electrònics. En 

concret, en aquest estudi el que es vol és tancar el cercle econòmic amb el residu plàstic de petits aparells elèctrics i 

electrònics, per tornar a subministrar als productor dels aparells, una matèria primera secundària, provinent del seu propi 

residu, que compleixi amb les demandes de qualitat per produir de nou el producte.

Potenciar la recol·lecció separada, un tractament correcte del material que, mitjançant la seva transformació i obtenció 

d’una gransa de qualitat, pugui ser utilitzada com a matèria primera secundària en la fabricació de nous aparells 

25.000,00 €                   Sant Cugat del Vallès Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Vallès Occidental

PLASTICS SYC S.L LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

1. Ecodisseny de productes o serveis. S’inclouen 

també els projectes de substitució de 

substàncies extremadament preocupants

Definir i implementar una prova pilot per a la incorporació de matèries primes secundàries en el procés d'obtenció de 

peces plàstiques injectades per al sector automoció, i que comporti una reducció en l'ús de materials verges per a peces i 

components plàstics sota determinats requeriments funcionals i estètics de peça. 

Aquesta prova pilot ha de permetre definir nous ecosistemes dels agents de la cadena de valor associats a aquest sector i 

establir sinèrgies de col·laboració, considerant-hi els agents associats a les activitats de reciclatge i obtenció de matèries 

primes secundàries , els agents que dissenyen producte i els agents transformadors de matèria.

40.000,00 €                   Borges Blanques (Les) Lleida Lleida Garrigues

AGRUPACION ESPAÑOLA DEL 

GÉNERO DE PUNTO (AEGP)

LIN03 - Classe C: Estudis sectorials amb accions de 

comunicació per a associacions empresarials o 

sindicals

1. Estudis sectorials amb accions de 

comunicació per a associacions empresarials o 

sindicals

Estudi de viabilitat d'un SCRAP Tèxtil i Moda Català.  

Els objectius específics son:

a) Definir el model de negoci, el pla comercial i el pla industrial del nous servei;

b) Definir la modalitat jurídica per estructurar el nou servei;

c) Analitzar el model econòmic i la viabilitat per al seu desplegament en un futur pròxim i;

d) Donar a conèixer els resultats del projecte entre els col·lectius d’interès (empreses, associacions sectorials, 

administracions i mitjans de comunicació).

22.168,50 €                   Barcelona Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Barcelonès

BLUE SUN CONSUMER BRANDS 

SL

LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

1. Ecodisseny de productes o serveis. S’inclouen 

també els projectes de substitució de 

substàncies extremadament preocupants

Desenvolupament i fabricació d'ampolles de polietilè d'alta densitat procedent de material reciclat post consum per 

l'envasat,  emmagatzematge, transport i ús de detergent líquid per la neteja de la roba. 

Al projecte hi ha prevista la realització d'un estudi ambiental per quantificar la millora proposada amb la incorporació de 

diferents percentatges de polietilè d'alta densitat reciclat post consum on es pretén mantenir la funcionalitat de l'envàs, 

millorant al mateix temps la sostenibilitat del producte.

L'ecodisseny es defineix com una metodologia de disseny orientada a minimitzar l'impacte ambiental d'un producte 

durant tot el seu cicle de vida. L'ecodisseny pretén integrar els criteris ambientals des de les etapes més inicials del 

30.800,00 €                   Mataró Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Maresme

HILADOS OLOTENSES SA LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

7. Noves aplicacions de materials reciclats Producció de fil de color reciclat

RECICLATGE,TRITURACIÓ I FILAT DE TEIXITS POST-CONSUMER.

  Avaluar la necessitat de modificació de les instal·lacions per tal de poder processar la borra provinent del tèxtil post-

consum

  Adquirir el coneixement dels potencials nínxols de mercat, i fer una campanya de màrqueting que permeti absorbir el fil 

generat.

  Dur a terme una prova pilot dels resultats que es poden arribar a aconseguir, per conèixer quin és el cost d’inversió, 

quin és el cost operatiu i quines són les plusvàlues que es poden aconseguir en termes econòmics i ambientals amb la 

39.500,00 €                   Preses (Les) Girona Girona Garrotxa

NORDVERT SL LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

8. Nous processos o tecnologies que permetin 

valoritzar residus que actualment no s'estan 

valoritzant

Valorització de llots de potabilitzadora per a transformar-los en productes per a la construcció o d'alt valor afegit.

Actualment a Catalunya es generen 20.000 tn anuals d’aquest tipus de residu, dels quals NORDVERT en gestiona el 80% 

(16.000 tn). D’aquests s’estima que entre un 10-20 % van destinats a abocador (2.400 tn) i la resta a reompliment de 

terrenys (13.600 tn).

40.000,00 €                   Hospitalet de Llobregat (L ) Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Barcelonès

TRITURADOS LA CANYA, S.A. LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

8. Nous processos o tecnologies que permetin 

valoritzar residus que actualment no s'estan 

valoritzant

Investigar i desenvolupar els processos tècnics per a la producció de borres de fibres tèxtils procedents de peces tèxtil 

post-consum i la seva aplicació en sectors industrials del país.

Es treballarà en primer terme en els sistemes d’extracció automàtica d’impropis (botos, cremalleres,...), després es 

passarà a la trituració del teixit i el tractament de les fibres per a produir borres tèxtils aptes per a diferents sectors 

industrials. En darrer terme s’abordarà la seva reintroducció al mercat.

39.500,00 €                   Vall de Bianya (La) Girona Girona Garrotxa

ROBA AMIGA, EMPRESA 

D'INSERCIÓ S.L.

LIN01 - Classe A: Projectes d'implementació en el 

mercat de nous productes o serveis

8. Nous processos o tecnologies que permetin 

valoritzar residus que actualment no s'estan 

valoritzant

Incrementar la capacitat de reaprofitament del residu tèxtil recollit en els contenidors de carrer, amb la implantació d'una 

nova línia de selecció de la roba amb categories simplificades, a la planta de Sant Esteve Sesrovires. La línia no selecciona 

al complet totes les categories sinó que ho fa parcialment i l'última selecció es fa en els països de destí.

Aquesta nova línia permetrà reaprofitar 3.380 tones de roba que deixaran de convertir-se en residus, contribuint així a la 

reducció de la petjada ambiental de la indústria tèxtil (emissions evitades de 12.168 tones de CO2, estalvi de 20.280.000 

m3 d'aigua, estalvi de 1.014 tones de fertilitzants i 676 tones de pesticides). El projecte també generarà un important 

impacte socio-econòmic, a través de la creació d'11 nous llocs de treballs per a persones en risc d'exclusió social. 

30.000,00 €                   Sant Adrià de Besòs Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Barcelonès

MIRALLES CARTONAJES, SA LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

1. Ecodisseny de productes o serveis. S’inclouen 

també els projectes de substitució de 

substàncies extremadament preocupants

MIRALLES disposa de llicència exclusiva a ESP d'Arcwise®, cartró corrugat flexible desenvolupat per SCA Forest Products 

AB (SCA) que permet fer cantonades corbades. Aquesta propietat permet fer envasos de cartró molt més atractius en 

punt de venda i, un ús més eficient dels recursos, ja que aquestes corbes aporten una major resistència estructural a 

l'envàs i resulten en importants reduccions de pes i emissions de CO2 i altres contaminants atmosfèrics.

Amb aquest projecte volem millorar i innovar en l'aplicació de l'Arcwise® en envasos i PLV, a través de la implementació 

d'una metodologia d'ecodisseny que ens permeti trobar la manera d'aplicar aquesta tecnologia al màxim de productes 

possible, tant nostres com productes fabricats amb altres materials com el plàstic.

33.427,58 €                   Mollet del Vallès Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Vallès Oriental

BOBO CHOSES SL LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

4. Serveis de retorn de productes usats 

impulsats pel distribuïdor o fabricant d'aquests 

productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, 

remanufacturar-los o reciclar-los

Valorització de les restes d'estoc i dels productes retornats per take-back scheme per tornar a produir matèria primera.

RE-TÈXTIL Bobo Choses busca implementar la metodologia de l'ecodisseny, la remanufactura i l'estratègia de la 

circularitat productiva en el tarannà del procés de disseny de productes tèxtils de l'empresa Bobo Choses S.L.

39.995,10 €                   Mataró Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Maresme



FUNDACIÓ AMPANS LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

1. Ecodisseny de productes o serveis. S’inclouen 

també els projectes de substitució de 

substàncies extremadament preocupants

Fer un estudi d'aprofitament del xerigot, dins la pròpia finca Urpina o amb organitzacions alienes de dins d'un radi de la 

mateixa comarca.

Avaluar el potencial d'aprofitament de diferents tecnologies/tractaments d'aprofitament material i/o energètic del 

xerigot per establir alternatives viables de valorització i millorar la gestió actual que se'n fa. 

El projecte es fonamenta en tres fases:

1. Caracterització del residu

32.862,35 €                   Manresa Barcelona Catalunya Central Bages

Cartaes Tàrrega empresa 

d'insercio, slu

LIN01 - Classe A: Projectes d'implementació en el 

mercat de nous productes o serveis

3. Reutilització i reparació de productes A partir de reparacions, fer que es reutilitzin residus que els ciutadans de Tàrrega dipositen a la deixalleria. Actualment ja 

ho estem fent, però ens cal reforçar l'apartat PxR i també volem enfocar més la nostra acció a l'Upcycling (transformant 

residus en nous recursos que aporten una millora en el seu valor i promovent una economia circular amb valor social, 

tancant el cicle de l'economia circular a les nostres botigues)

40.000,00 €                   Tàrrega Lleida Lleida Urgell

PIMEC, Petita i Mitjana Empresa 

de Catalunya

LIN03 - Classe C: Estudis sectorials amb accions de 

comunicació per a associacions empresarials o 

sindicals

1. Estudis sectorials amb accions de 

comunicació per a associacions empresarials o 

sindicals

“Estudi sectorial d’aplicació de la servitització a les PIMEs catalanes“ és una prospecció per copsar el grau de comprensió i 

acceptació de la servitització a les Pimes associades a PIMEC, i identificar les oportunitats i els reptes derivats de la

inclusió d’aquesta estratègia d’economia circular a les empreses participants

Realització d'un estudi per identificar la possibilitat d'introduir la `servitització' a les empreses amb les quals treballem i 

els beneficis i reptes que això suposaria.

La `servitització' implica un canvi de paradigma i concepte importants, ja que representa passar d'oferir un producte a 

oferir un servei. El producte no desapareix però en comptes d'esdevenir propietat del client, es manté en la propietat de 

23.720,74 €                   Barcelona Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Barcelonès

CLIME, S.A. LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

1. Ecodisseny de productes o serveis. S’inclouen 

també els projectes de substitució de 

substàncies extremadament preocupants

Avaluar la possibilitat de substituir el seu material principal, la ràfia de polipropilè verge (PP), per ràfia de polietilè 

tereflatat reciclat (rPET) en el model Granesac 1 o 3, donant lloc a un nou producte: el rPETSAC per BigBags.

CLIMESA és un fabricant de contenidors flexibles (FIBC, per les seves sigles en anglès: Flexible Intermediate Bulk 

Containers), Big-Bags, utilitzats majoritàriament per al transport i emmagatzematge de productes a granel de la indústria 

alimentària i per a la recollida de residus de construcció i mineria, entre altres sectors. Amb aquest projecte, CLIMESA 

avaluarà la possibilitat de substituir el seu material principal, la ràfia de polipropilè verge (PP), per ràfia de polietilè 

tereflatat reciclat (rPET) en el model Granesac 1 o 3, donant lloc a un nou producte: el rPETSAC. L'empresa fa aquesta 

40.000,00 €                   Sallent Barcelona Catalunya Central Bages

ETISILK, S.A. LIN01 - Classe A: Projectes d'implementació en el 

mercat de nous productes o serveis

7. Noves aplicacions de materials reciclats L'empresa Etisilk fabrica teixits per exterior, i vol dissenyar un nou producte que incorpori els residus derivats dels seus 

processos. Així, es proposa el disseny i la fabricació de mantes d'activitats per nadons utilitzant pràticament només 

productes reciclats: teixit descartat per presència de tares i fil procedent del procés d'ordit que no s'ha utilitzat (pel 

farciment). Es crearia una nova marca, anomenada Marogi, per comercialitzar-les.

UPCYCLING RESIDUS PROPIS. El projecte té com a objectiu l’aprofitament de teixits i altres residus descartats per la 

mateixa empresa que els fabrica per a la producció de productes per nadons, concretament una manta d’activitats (amb 

farciment). Concretament, teixits que no passen el control de qualitat degut a alguna tara, i també restes de fil de 

polipropilè texturat que es queden a la bobina després del procés d’ordit1, matèria característica pel seu volum i baixa 

39.733,24 €                   Sant Salvador de Guardiola Barcelona Catalunya Central Bages

Patentes y Diseños Textiles 

KEQUCO, SLU

LIN01 - Classe A: Projectes d'implementació en el 

mercat de nous productes o serveis

8. Nous processos o tecnologies que permetin 

valoritzar residus que actualment no s'estan 

valoritzant

Re-introduir en el procés productiu el 100% dels excedents o restes de producció que es generen a l’empresa i que 

suposen, aproximadament, el 10% del promig de la producció. 

Kequco neix fa deu anys amb la voluntat de donar servei tant de disseny com de teixit al nostre client. Fa teixits per 

puericultura, nadó, infantil i es comença a fer una línia per a dona.

T1.Determinar i classificar les principals tipologies de material que esdevé residu

T2. Establir, a partir dels materials classificats, la qualitat dels fils que es poden obtenir, sol o amb barreja de 

composicions verges

31.642,25 €                   Montcada i Reixac Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Vallès Occidental

Laboratorio Reig Jofre Sa LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

1. Ecodisseny de productes o serveis. S’inclouen 

també els projectes de substitució de 

substàncies extremadament preocupants

LESS PACK PHARMA consisteix a desenvolupar un procés d'ecodisseny de l'envàs de vàries referències de productes Reig 

Jofre amb l'objectiu de repensar els sistemes de packaging en base a criteris de millora ambiental, tècnica i econòmica. Es 

formalitzaran i testejaran nous prototips d'envàs pel packaging primari i secundari d'algunes referències de medicaments 

liofilitzats (vials). Aquest procés es farà mitjançant les següents actuacions: ecobriefing, conceptualització de l'envàs, 

desenvolupament i enginyeria, fabricació de prototips i assajos i avaluació de viabilitat.

36.845,00 €                   Sant Joan Despí Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Baix Llobregat

UNIÓ EMPRESARIAL DE L'ANOIA LIN03 - Classe C: Estudis sectorials amb accions de 

comunicació per a associacions empresarials o 

sindicals

1. Estudis sectorials amb accions de 

comunicació per a associacions empresarials o 

sindicals

Aquest estudi correspon a una segona fase de projecte que pretén ampliar la massa crítica d'empreses analitzades en el 

context de la circularitat a la comarca i que siguin més sensibles i receptives al respecte (veure quina gestió fan dels 

residus, quines mesures de circularitat ja tenen implementades, què voldrien fer, quines accions se'ls podria recomanar 

per avançar en aquest camp...) per analitzar el potencial de l'economia circular a nivell territorial a l'Anoia (comarca 

multisectorial). El present projecte inclou les següents accions: enquesta a les empreses, visites de prospecció, elaboració 

d'informes d'empresa i de fitxes d'accions i projectes, així com d'actius del territori, jornades de treball col·lectiu, sessions 

d'assessorament, jornades amb la Universitat (UdL Campus Igualada) i la redacció del'informe pròpiament dit.

25.000,00 €                   Igualada Barcelona Catalunya Central Anoia

TEXIA FINISHING, S.A. LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

4. Serveis de retorn de productes usats 

impulsats pel distribuïdor o fabricant d'aquests 

productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, 

remanufacturar-los o reciclar-los

Desenvolupament i validació d'un nou servei dins el nostre procés per aconseguir el retorn del nostre producte post-

consum (tovallons individuals fets amb cotó 100%, canal hoteleria, hotels i aerolínies) i la seva reutilització per a la 

fabricació de nous productes dins el sector de contstrucció. Es tracta d'un projecte demostratiu, que inclou la realització 

d'una prova pilot per tal poder validar i definir el procés de retorn del nostre producte propi post-consum i la tecnologia 

associada que ens permeti aprofitar-lo per a posteriors usos. 

El projecte s'orienta a treballar conjuntament amb clients, proveïdors tecnològics i l'empresa que incorporarà el nostre 

producte post-consum al seu procés per a la reutilització com a materia primera per a la fabricació de materials de 

construcció. 

40.000,00 €                   Monistrol de Montserrat Barcelona Catalunya Central Bages

MIETIS COLLECTIVE, S.L. LIN01 - Classe A: Projectes d'implementació en el 

mercat de nous productes o serveis

8. Nous processos o tecnologies que permetin 

valoritzar residus que actualment no s'estan 

valoritzant

MIETIS és una firma sofisticada de roba i accessoris fets amb pell, establerta en 2017.

En una acció de responsabilitat i de consciencia ambiental, MIETIS presenta una solució creativa per a aquelles pells que, 

per les seves propietats resultants una vegada han passat part del procés de curtició (estat 'crust') i han sigut classificades 

com a pells de baixa qualitat a l'adoberia (Fontanellas y Marti).    

Dintre d'aquesta filosofia neix REUS, un projecte de moda ètica estimulada pels principis del suprareciclatge o reciclatge 

creatiu. Aquest tipus de reciclatge es basa en l'aprofitament de residus o objectes d'un molt baix valor en uns altres amb 

un alt valor mitjançant la creativitat.  

REUS, per tant, es tracta d'un projecte de moda ecològica que pretén implementar en el mercat una col·lecció de nous 

37.000,00 €                   Igualada Barcelona Catalunya Central Anoia

ESSITY, S.L.U. LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

8. Nous processos o tecnologies que permetin 

valoritzar residus que actualment no s'estan 

valoritzant

L’empresa ESSITY SPAIN, S.L., desenvolupa, produeix, comercialitza i ven productes i serveis de valor afegit per a la 

higiene i la salut de forma sostenible, dintre de les àrees de gran consum, higiene professional i domèstica.

Actualment, per realitzar la seva producció necessita de l’elaboració de paper de diferents tipologies a partir de pasta de 

paper (cel·lulosa) i genera una gran quantitat de rebuig de polpa, Blue TAD (paper amb assecat per aire; són papares 

suaus, més voluminosos y molt absorbents) i paper de tinta.

Durant 2018 es van produir uns 3.321t de residu de paper (retalls paper, amb codi 200101 que es van gestionar amb un 

gestor de residus extern). 

El projecte és la implantació d'un sistema de recuperació de matèria de paper (polpa amb fibra verge, Blue TAD i paper 

30.373,68 €                   Puigpelat Tarragona Tarragona Alt Camp

PROVITAL SAU LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

8. Nous processos o tecnologies que permetin 

valoritzar residus que actualment no s'estan 

valoritzant

Així, el present projecte té com objectiu investigar en la potencialitat de la flor i els subproductes del processat de la 

poma (tortó) per l'obtenció, mitjançant tecnologies sostenibles d'extracció, d'ingredients funcionals rics en polifenols, 

especialment Floricina i Floretina, generant nous productes d'interès pel sector cosmètic amb propietats 

d'antienvelliment i anticel·lulítiques. A banda d'això, el projecte pretén promoure també la simbiosis industrial dins del 

sector cosmètic i del processat, estudiant la viabilitat d'un procés que permeti l'obtenció d'ingredients funcionals aptes 

per cosmètica i amb un alt valor afegit a partir de subproductes alimentaris, potenciant així l'economia circular. 

La poma és el fruit del pomer, arbre de la família de les Rosàcies, i és una de les fruites més consumides a tot el món, 

36.250,13 €                   Barberà del Vallès Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Vallès Occidental



TECHNITIGER,S.L. LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

4. Serveis de retorn de productes usats 

impulsats pel distribuïdor o fabricant d'aquests 

productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, 

remanufacturar-los o reciclar-los

El projecte té com a objectiu el disseny i la fabricació d’una gamma de teixits destinats a la confecció de peces per a la 

protecció personal enfront de riscos tèrmics que continguin un percentatge important de fibra reciclada, que s’espera 

que sigui igual o major del 25 % sobre el total de la composició. Aquest percentatge de fibra reciclada provindrà de la 

recollida i manipulació de peces tèxtils que els mateixos clients retornaran. 

L'abast del projecte té el seu inici en la recollida, classificació, manipulació i reciclatge dels productes tèxtils usats, 

proseguint amb el disseny i fabricació de fibres i teixits que posteriorment seran confeccionats, fent així possible la 

reutilització d'unes peces descartades que altrament serien tractades com a residu. 

Els teixits no aptes per fabricar fil es revendran per altres aplicacions de downcycling.

39.161,42 €                   Castellbell i el Vilar Barcelona Catalunya Central Bages

Hijos de Jose Bassols SA LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

4. Serveis de retorn de productes usats 

impulsats pel distribuïdor o fabricant d'aquests 

productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, 

remanufacturar-los o reciclar-los

Activar un sistema de dipòsit, devolució i retorn d'envasos d'aigua en cadena de supermercat.

El projecte consisteix en la implantació d'un Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR) d'envasos d'aigua Sant Aniol. 

Es realitzarà una prova pilot a 10 establiments per tal de fomentar el reciclatge de les ampolles de plàstic PET i la 

reutilització de les de vidre.

36.641,25 €                   Olot Girona Girona Garrotxa

FUNDERIA CPNDALS, S.A. LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

8. Nous processos o tecnologies que permetin 

valoritzar residus que actualment no s'estan 

valoritzant

El proyecto SEFOVAL pretende evaluar y optimizar el tratamiento de las arenas y la fracción fina de las arenas que se 

generan en las fundiciones con la finalidad de separar aquellas fracciones que presentan un mayor contenido de carbono 

orgánico, que se ha demostrado que compromete la posible valorización de las arenas y finos en la elaboración de 

baldosas cerámicas. 

Durante el proyecto, se evaluará el proceso de separación de las diferentes fracciones de arenas y fracción fina de las 

arenas determinando la distribución granulométrica de las mismas y evaluando la posibilidad de liberación de las 

partículas y concentración de las diferentes fracciones obtenidas. Mediante el proceso de separación propuesto se 

obtendrán fracciones de arenas y finos con un contenido de carbono orgánico reducido de manera que se pueda 

35.946,54 €                   Manresa Barcelona Catalunya Central Bages

ADEC GLOBAL SL LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

8. Nous processos o tecnologies que permetin 

valoritzar residus que actualment no s'estan 

valoritzant

El proyecto que se presenta se titula: Desarrollo de nuevas zahorras siderúrgicas de alta calidad para incrementar su 

potencial de valorización (ZASIVAL).

Actualmente en Catalunya se producen anualmente entre 350.000 y 400.000  toneladas de escorias procedentes de los 

hornos siderúrgicos de arco eléctrico. La producción de zahorras siderúrgicas a partir de escoria negra siderúrgica es un 

proceso de valorización bastante habitual, sin embargo su valorización es todavía deficiente en términos de calidad. 

Este proyecto tiene como principal objetivo el desarrollo de nuevas zahorras provenientes de las escorias siderúrgicas de 

horno de arco eléctrico. Para ello se plantea realizar un estudio sistemático que permita establecer las condiciones de 

pretratamiento y producción óptimas para obtener zahorras siderúrgicas de máxima calidad y por ende, una optimización 

40.000,00 €                   Cervelló Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Baix Llobregat

LAMP, S.A.U. LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

7. Noves aplicacions de materials reciclats Circularització del catàleg d'il·luminació tècnica d'alt valor afegit a través d'un procés d'upcycling i disseny centrat en 

plàstics residuals postconsum.

Els PCR, majoritàriament es destinen a productes de baix valor afegit, la qual cosa redueix l'interès industrial en la seva 

gestió, recollida i reciclatge efectiu. Així doncs, el principal objectiu és l´upcycling de materials reciclats amb molt baixa

aplicabilitat, gràcies a un procés de disseny avançat que tingui en compte tots els aspectes: tant tècnics de fabricació com 

experiencials de cara a l'usuari i la seva percepció emocional del material, la qual cosa garanteixi una implementació

competitiva en producte seriat i d'alta qualitat. 

27.787,50 €                   Terrassa Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Vallès Occidental

TALLER SETVALLS MORERA, SL LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

8. Nous processos o tecnologies que permetin 

valoritzar residus que actualment no s'estan 

valoritzant

Disseny, desenvolupament  i validació d'una nova tecnologia intel·ligent que permet la recuperació dels residus tèxtils, 

moquetes, sacs d'esparts i jute entre d'altres, per tal que puguin tornar a ser reutilitzats en forma de fibra reciclada, 

allargant notablement la vida útil dels mateixos.

Les actuacions contemplades en el projecte són: 

1. Estudi i definició de requeriments i disseny de tecnologia per la  recuperació de  residus tèxtils ( moquetes, sacs 

d'espart, peces de roba i altres materials tèxtils). Conmtempla el desenvolupament del concepte i disseny del nou procés 

que permeti la recuperació dels residus tèxtils que actualment no són recuperats.

2.  Muntatge i construcció de la màquina desfibradora de residus tèxtils per al seu reciclatge.

40.000,00 €                   Navarcles Barcelona Catalunya Central Bages

DLANDWORLD S.L. LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

1. Ecodisseny de productes o serveis. S’inclouen 

també els projectes de substitució de 

substàncies extremadament preocupants

Alternativa econòmicament viable als materials publicitaris en punt de venda (PLVs) d'un sol ús, i ho fa seguint dues 

estratègies d'ecodisseny: la primera, fabricant els PLVs només amb teixit de polièster, de forma que són fàcilment 

plegables, transportables, i monomaterials (estratègia de desmaterialització). La segona, utilitzant teixit de polièster 

reciclat, imprès amb tintes en base aigua i amb un 0% de plom, innòcues i respectuoses amb el medi (estratègia d'ús de 

materials reciclats). El projecte avaluarà també la possibilitat de que aquest polièster, a més, sigui recuperat de fonts de 

residus locals i reciclat també per un proveïdor local, reduint així la petjada de carboni al llarg de tota la cadena de 

subministrament. Per últim, el projecte estudiarà la possibilitat d'establir un programa de Responsabilitat Estesa del 

Productor (REP), de forma que l'usuari final pugui retornar el PLV al fabricant al final de la seva vida útil, per tal de que 

40.000,00 €                   Sant Feliu de Guíxols Girona Girona Baix Empordà

JOAQUIN MUNTANE BINEFA LIN01 - Classe A: Projectes d'implementació en el 

mercat de nous productes o serveis

8. Nous processos o tecnologies que permetin 

valoritzar residus que actualment no s'estan 

valoritzant

L'objectiu del projecte és implementar un sistema estructural al sistema de gestió de una empresa (ERP, Entreprise 

Resource Planning), per assegurar que la sobreimpressió és present com alternativa a l'amortització de material 

d'embalatge flexible imprès que comporta una generació de residus industrials, en cas de esdevenir obsolet i no 

utilitzable pel que hi és o pel que no hi és imprès, degut a canvis interns (per exemple canvis d'ingredients en el 

producte), externs (per exemple noves regulacions)  o per errors en la gestió de les arts finals.

39.900,00 €                   Vilassar de Mar Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Maresme

SOLIDANÇA TREBALL, EI, SL LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

8. Nous processos o tecnologies que permetin 

valoritzar residus que actualment no s'estan 

valoritzant

Projecte per a l'elaboració d'un contenidor per a textil amb tèxtils destinats a residu. A partir de tèxtil post consum no 

revaloritzable es desenvoluparà un prototip de contenidor tèxtil per a la recollida de residu tèxtil a entitats, escoles, 

centres cívics i domicilis. Contenidor basat en l’ús de felpa industrial manufacturada en base a residu tèxtil post consum 

proveït per la pròpia entitat Solidança/Roba Amiga.

33.947,37 €                   Sant Just Desvern Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Baix Llobregat

SOLIDANÇA TREBALL, EI, SL LIN01 - Classe A: Projectes d'implementació en el 

mercat de nous productes o serveis

2. Nous models de negoci que afavoreixin 

l'eficiència dels recursos

Recuperació de part del residu tèxtil que ara va destinat a reciclatge o destí finalista per tal de fomentar la revalorització 

introduint una nova línia d'upcycling en tèxtil a Solidança, fomentant un nou model de negoci més circular.

Es tracta d’investigar en noves creacions i treballar per tal de posicionar-les al mercat fomentant així l’Economia Circular i 

el consum responsable.

Aquest taller serà pioner per la metodologia de treball aplicada que ha de néixer d’un treball en equip entre diverses 

entitats, per una banda la unitat de tèxtil d’Eurecat que analitzarà el material i teixits per valorar possibilitats 

d’aprofitament en nous usos, també realitzarà workshops per a formar professionals en aquesta nova metodologia de 

39.407,00 €                   Sant Just Desvern Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Baix Llobregat

VALLÈS DE SERVEIS A ESCOLES 

S.L.

LIN01 - Classe A: Projectes d'implementació en el 

mercat de nous productes o serveis

2. Nous models de negoci que afavoreixin 

l'eficiència dels recursos

Establir mecanismes digitals i educatius que permetin sensibilitzar sobre la problemàtica del malbaratament d’aliments 

per recollir i analitzar de forma sistemàtica les dades  de residus generats en l’àmbit dels menjadors escolars comptant 

amb la col·laboració de tots els actors implicats a la cadena de valor: infants, educadors/es de menjador, cuiners/es i 

comunitat educativa (docents i famílies). La quantificació dels recursos emprats i els residus generats, en termes 

d’energia, aigua i aliments (aproximació economia circular) ha de servir per identificar quines són les causes, quines són 

les millores i quin és el seu impacte. Per fer aquests canvis sostenibles s’emfatitzarà la vessant pedagògica que considera 

que les experiències viscudes pels infants en primera persona, quan tenen autonomia de decisió, són una eina 

d’aprenentatge eficaç i perdurable en el temps. Per abordar la vasta tasca de caracteritzar i quantificar la contribució de 

40.000,00 €                   Sant Quirze del Vallès Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Vallès Occidental

CLUB EMAS Associació 

d'organitzacions registrades 

EMAS a Catalunya

LIN03 - Classe C: Estudis sectorials amb accions de 

comunicació per a associacions empresarials o 

sindicals

1. Estudis sectorials amb accions de 

comunicació per a associacions empresarials o 

sindicals

El Projecte CIRC·HOTEL té l'objectiu de realitzar un estudi per a traslladar el concepte d'economia circular i de simbiosis al 

sector dels serveis turístics (allotjament) mitjançant la realització d'actuacions pràctiques de prevenció, reutilització i 

transformació de materials amb el fi de reduir la generació de residus, trobar solucions per a la reutilització de materials 

dins del mateix hotel o amb altres organitzacions, estudiar el potencial de creació de nous productes que tinguin un valor 

comercial, ambiental i social. L'estudi estarà acompanyat d'accions de comunicació específiques segons el públic objectiu.

Amb el projecte es pretén:

- Estudiar de manera pràctica com assegurar l'efectiva aplicació dels principis de la jerarquia de gestió dels residus 

potenciant la prevenció i la reutilització i millorar la recollida de dades en relació a la generació i gestió dels residus.

18.750,00 €                   Sabadell Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Vallès Occidental



POLYCASA SPAIN, S.A. 

Unipersonal

LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

8. Nous processos o tecnologies que permetin 

valoritzar residus que actualment no s'estan 

valoritzant

POLYCASA fabrica planxes de metacrilat, amb diversos colors, mides i espessors per a diferents aplicacions, com poden 

ser materials per a la construcció d'aquaris, elements de decoració o estructurals per a la construcció, entre d'altres. Una 

vegada aquestes planxes són produïdes a partir de motlles, se li solen afegir elements protectors a cada cara com films de 

polietilè i cartró. Aquests materials ajuden al seu maneig i logística. Les planxes de POLYCASA són fabricades amb una 

mida determinada (algunes són superior als 3 m2), i són tallades amb una serra fins assolir la mida desitjada segons 

l'aplicació final. En aquest procés, es generen elevades quantitats de serradures de plàstic, amb més o menys quantitat de 

metacrilat segons el gruix de la placa tallada. Altrament, les serradures de plàstic també contenen restes d'altres 

materials com el PVC, present als marges de la pròpia planxa i emprat com a material protector. Tot i que POLYCASA 

24.705,79 €                   Montcada i Reixac Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Vallès Occidental

Hilaturas Arnau S.L. LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

1. Ecodisseny de productes o serveis. S’inclouen 

també els projectes de substitució de 

substàncies extremadament preocupants

Fabricació d'una gamma de fils biodegradables, compostables i vegans, d'acord amb els principis d'economia circular de 

l'empresa. Els fils tindran un % concret de PLA i també duran llana reciclada i/o cotó reciclat i/o cànem cotonitzat. El PLA 

és una fibra extreta del midó (blat de moro, patata), per la qual cosa prové d'una font renovable; el cànem és millor que 

el cotó en termes mediambientals (i el procés de cotonització el fa més agradable, útil per aplicacions on s'utilitza cotó); 

la llana i el cotó usats sempre serien reciclats. La mescla és innovadora i permet que no es generin residus un cop el 

producte fabricat amb aquest fil arribi al final de la seva vida útil. El projecte inclou la cerca de proveïdors, el disseny i 

fabricació de prototips de fil (filatura i tintura) i unes proves de tissatge per comprovar realment l'efecte del fil teixit. 

També es faria un estudi d'ACV un cop definides les característiques exactes del fil. S'estudiaria la possibilitat de demanar 

39.773,58 €                   Sabadell Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Vallès Occidental

PONT, AURELL Y ARMENGOL, 

S.L.

LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

7. Noves aplicacions de materials reciclats La finalidad de este proyecto es establecer un esquema de economía circular que permita valorizar los restos de moqueta 

y tejidos de revestimientos generados en el proceso productivo los cuales actualmente son considerados como residuos 

lo que supondrá por un lado un beneficio económico, ya que no será necesario el tratamiento por medio de gestores de 

452.1 toneladas de residuo, y por otro lado permitirá valorizar un residuo con el consecuente beneficio ambiental ya que 

se evitará la incineración de los mismos. 

El proyecto MOTE investigará y desarrollará nuevos materiales avanzados a partir de restos de moquetas y tejidos de 

revestimientos. Estos materiales tendrán aplicación como carga y/o matriz en el desarrollo de compounds termoplásticos 

35.622,05 €                   Terrassa Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Vallès Occidental

ANVIPLAS, S.L LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

8. Nous processos o tecnologies que permetin 

valoritzar residus que actualment no s'estan 

valoritzant

Realització d'una prova pilot amb residus de film plàstic post-consum, per extreure els pigments de tinta i obtenir una 

gransa de millor qualitat i valor comercial

40.000,00 €                   Navarcles Barcelona Catalunya Central Bages

GIRBAU, S.A LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

8. Nous processos o tecnologies que permetin 

valoritzar residus que actualment no s'estan 

valoritzant

El projecte cLint neix per desenvolupar un nou procés circular en el sector de la bugaderia de residu zero. El present 

projecte busca valoritzar el residu que es genera en els processos de rentat i assecat industrial perquè pugui ser utilitzat 

en el packaging de Girbau. El projecte cLint, Girbau té per objectiu d'una banda, poder tenir una primera visió qualificada 

i quantificada del residu tèxtil generat en el procés de bugaderia industrial i comercial a Catalunya (com a mercat objecte 

d'aquest projecte), conèixer en detall les seves característiques, el tractament actual i el cost ambiental que genera; i 

d'altra banda, dur a terme una primera experiència pilot circular de valorització del material en una aplicació d'ús per 

l'empresa Girbau.

7.135,87 €                     Vic Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Osona

SOCIEDAD REGIONAL DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUAS, 

SAU

LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

8. Nous processos o tecnologies que permetin 

valoritzar residus que actualment no s'estan 

valoritzant

Actualmente, los procesos de tratamiento de aguas con etapas de coagulación/floculación utilizan químicos 

(coagulantes/floculantes) para la eliminación principalmente de partículas en suspensión, generando un fango que debe 

ser tratado mediante espesamiento y deshidratación antes de ser gestionado como residuo, generando un coste de 

gestión y un impacto ambiental. Actualmente en España se producen anualmente unas 120.000 toneladas de fangos en 

Estaciones de Tratamiento de Aguas Potables (ETAPs) y unos 480.000 toneladas de materia seca en tratamientos 

primarios de Estaciones de Depuración de Aguas Residuales (EDARs). Estos fangos, que contienen el coagulante utilizado, 

deben ser gestionados y dispuestos habitualmente en vertederos, generando un impacto ambiental.

El proyecto RECOA tiene como objetivo el desarrollo de un sistema de recuperación del coagulante de los fangos 

36.416,82 €                   Barcelona Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Barcelonès

ASEGEMA LIN03 - Classe C: Estudis sectorials amb accions de 

comunicació per a associacions empresarials o 

sindicals

1. Estudis sectorials amb accions de 

comunicació per a associacions empresarials o 

sindicals

Abans d’emprendre iniciatives encaminades cap a l’economia circular necessitem conèixer l’estat actual del nostre sector 

així com el potencial en economia circular que tenen les empreses tèxtils. Per aquest fet, volem portar a terme aquest 

projecte i que contempla l’Estudi sobre el potencial de l’economia circular en el sector tèxtil de la comarca del Maresme.

Aquest estudi pretén analitzar quines i com són les accions en economia circular iniciades per les empreses del sector 

tèxtil de la Comarca del Maresme i elaborar noves propostes per futures implantacions i aplicacions d’econòmica circular,  

i que a grans trets contempla els següents continguts:

• Coneixement de l’estat en economia circular vers el sector tèxtil

• Mapeig de les empreses tèxtils ubicades a la comarca del Maresme que han portat iniciatives vers l’economia circular, 

24.103,80 €                   Mataró Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Maresme

Formació i Treball, Empresa 

d'Inserció S.L.U.

LIN01 - Classe A: Projectes d'implementació en el 

mercat de nous productes o serveis

8. Nous processos o tecnologies que permetin 

valoritzar residus que actualment no s'estan 

valoritzant

El procés d'implementació de noves tecnologies que millorin l'eficàcia del procés de recollida de roba és una de les fites 

més importants per a la reducció de l'impacte mediambiental que genera la recollida selectiva de roba, complements i 

parament de la llar als entorns urbans. En aquest sentit, Formació i Treball, E.I., vol iniciar un canvi en l'enfocament de la 

planificació de rutes de buidatge de contenidors situats a la via pública, incorporant dispositius i aparells digitals que 

augmentin l'eficàcia del nostre servei de recollida, reduint el seu impacte ambiental.

Es vol implementar una millora dels sistemes d'informació per obtenir una visió molt més precisa i real de la recollida 

d'aquests residus recuperables. Concretament, mitjançant la instal·lació de sensors volumètrics a la nostra xarxa de 

contenidors urbans de manera que proporcionin dades en temps real sobre l'estat d'emplenament d'aquests, i 

30.000,00 €                   Sant Adrià de Besòs Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Barcelonès

ROS ROCA SAU LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

2. Nous models de negoci que afavoreixin 

l'eficiència dels recursos

El projecte s'orienta a la transició cap a l'Economia Circular (EC) de l'empresa ROS ROCA, dedicada al disseny, 

manufactura, comercialització, reparació i manteniment de  productes i equipaments per a la indústria del reciclatge i de 

la recollida de residus, a través de la implementació de noves estratègies i  models de negoci que s'alineïn amb el nou 

paradigma de l'Economia Circular.

En concret es desitja implementar un projecte per a la definició i desenvolupament de nous models de negoci associats a 

la servitització dels productes, la remanufactura i la reutilització, que permetin donar major competitivitat a l'empresa 

alhora que s'iniciï en aquesta nova tipologia de proposta de valor circular.

40.000,00 €                   Tàrrega Lleida Lleida Urgell

TALLERS SOTERAS, S.L. LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

8. Nous processos o tecnologies que permetin 

valoritzar residus que actualment no s'estan 

valoritzant

Disseny, construcció, prova i assaig per a l'elaboració de material d'embalatge a partir de residus de cel·lulosa provinent 

dels fangs de depuració de la indústria paperera. Es pretén construir una planta pilot per desenvolupar les diferents 

proves per la reutilització dels residus de fangs de la industria paperera.  

Les proves contemplaran la utilització de diferents proporcions de residus de fangs i paper/cartró recuperat per 

determinar els processos de fabricació més vàlids en funció dels productes finalsdesitjats. La creació i validació de 

sistemes de construcció de motllos òptims en funció de les matèries primeres disponibles i el producte final desitjat 

també formarà part del projecte de construcció de la planta pilot. Aquest és un aspecte crític alhora d’assegurar la 

viabilitat econòmica posterior de la planta, doncs estableix la obtenció de producte final de forma àgil, replicable i 

40.000,00 €                   Capellades Barcelona Catalunya Central Anoia

WASTE IN TIC SL LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

1. Ecodisseny de productes o serveis. S’inclouen 

també els projectes de substitució de 

substàncies extremadament preocupants

La Plataforma de gestió integral de deixalleries WASTIP vol esdevenir una eina que faciliti la gestió de la deixalleria, 

efectuant un registre d'entrades i sortides de residus i de l'espai de Reutilització i/o de Preparació per la reutilització 

(PxR) per part de l'operari/a, així com la consulta d'aquestes dades per part de l'ens local i els usuaris, millorant així 

l'eficiència, control i transparència del servei. L'eina permet la participació dels diversos actors implicats en la gestió: la 

deixalleria, l'ens local (gestor) i la ciutadania. A través del present ordre d'ajuts es pretén assolir el desenvolupament 

d'una eina robusta i escalable, al mateix temps que s'hi afegeixen noves funcionalitats, que permeti ser implantada en un 

elevat nombre de deixalleries i sigui gestionada de manera autònoma i eficient. 

34.018,69 €                   Barcelona Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Barcelonès

ALEACIONES PREALEACIONES Y 

DESOXIDANTES, S.L.

LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

1. Ecodisseny de productes o serveis. S’inclouen 

també els projectes de substitució de 

substàncies extremadament preocupants

El què pretén la companyia amb el present projecte és, a través de proves de laboratori extrapolables al procés industrial, 

desenvolupar nous aliatges base coure en lingot, que li permetin eliminar de la seva producció l’ús del plom, però 

mantenint les propietats que aquest element confereix als aliatges actuals.

40.000,00 €                   Franqueses del Vallès (Les) Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Vallès Oriental



EMBUTIDOS MONELLS, S.A. LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

1. Ecodisseny de productes o serveis. S’inclouen 

també els projectes de substitució de 

substàncies extremadament preocupants

L'objecte del present projecte és fer un estudi d'impacte ambiental i d'ecodisseny d'un pack duo en format safata 

(compost per un envàs primari termoformat amb tapa i un envàs secundari consistent en una caixa d'embalatge). Les 

millores proposades per aquest sistema d'envàs pretenen augmentar la funcionalitat i la sostenibilitat del producte.

L'ecodisseny es defineix com la incorporació de criteris ambientals en el procés de disseny, juntament amb la resta de 

criteris habituals (funcionals, estètics, legals, econòmics...) amb l'objectiu de minimitzar l'impacte ambiental d'un 

producte o servei durant tot el seu cicle de vida. L'ecodisseny pretén integrar els criteris ambientals des de les etapes més 

inicials del disseny del producte (en aquest cas, de l'envàs), ja que el 80% dels impactes ambientals d'un producte venen 

23.750,00 €                   Seva Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Osona

Casa Ametller SL LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

1. Ecodisseny de productes o serveis. S’inclouen 

també els projectes de substitució de 

substàncies extremadament preocupants

El projecte buying circular pretén impulsar una transició cap a un model de consum basat en les decisions de compra 

conscients i sostenibles, potenciant experiències de compra transformadora i de valor compartit entre empresa i 

consumidor. El projecte es basa en l'obtenció i testatge d'un prototip demostratiu implementat a cinc establiments 

Ametller Origen, aplicant la següent estratègia:

- Analitzar el customer journey, analitzant les etapes, interaccions, canals i elements que travessa un client durant la seva 

experiència de compra, obtenint informació sobre quins factors dels seus hàbits de consum tenen incidència en l'impacte 

ambiental de la mateixa.

- Caracteritzar diferents escenaris d'experiències de compra i perfils de consumidors.

40.000,00 €                   Olèrdola Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Alt Penedès

HINOJOSA PACKAGING, SL LIN01 - Classe A: Projectes d'implementació en el 

mercat de nous productes o serveis

1. Ecodisseny de productes o serveis. S’inclouen 

també els projectes de substitució de 

substàncies extremadament preocupants

El projecte preten demostrar la viabilitat tècnica i ambiental i de merca d'una caixa per substituir les actuals de porexpan 

per tal de transportar productes a baixa temperatura

35.101,47 €                   Pacs del Penedès Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Alt Penedès

STP ACUSTER INTERNATIONAL, 

SL

LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

7. Noves aplicacions de materials reciclats El present projecte vol contribuir a aportar una nova solució per la fabricació de conjunts de pressió per a la connexions 

d'aigua, utilitzant materials reciclats en lloc de materials nous per tal de reduir el impacte ambiental. Els accessoris de 

compressió son unes peces plàstiques que s'utilitzen per unir tubs de plàstic de conduccions d'aigua.

En aquest projecte es pretén substituir el 40% del material utilitzat en la fabricación dels accessoris de pressió per 

material reciclat. Es proposa utilitzar-lo en les parts que no estan en contacte amb l'aigua ja que no están subjectes a 

reglamentació per contacte amb aigua i només cal que compleixin els requisits mecànics i estètics.

L'objectiu general del present projecte és validar l'utilització de plàstic de postconsum industrial per a la fabricació de 

parts que no estan en contacte amb aigua dels accessoris de pressió. Aquesta validació permetria la introducció del 

36.441,47 €                   Terrassa Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Vallès Occidental

Economia Solidària Empresa 

d'inserció SLU

LIN01 - Classe A: Projectes d'implementació en el 

mercat de nous productes o serveis

3. Reutilització i reparació de productes Rebooks és un projecte internacional de venda de llibres de segona mà i creació d'ocupació per persones amb 

discapacitat, malaltia mental i risc d'exclusió social internacional que mitjançant la reutilització dels llibres actua com a 

centre de capacitació per a persones amb dificultats laborals o que es troben  en situació de vulnerabilitat 

social.Fomentem i recolzem els valors de reciclatge de libres per una transformació social integradora diferents entitats 

socials. Neix a Israel a través de Shekulotov Group i volem posar en funcionament la venda per internet  de llibres de 

segona mà  a Catalunya. https://www.rebooks.org.il/?he_IL21

40.000,00 €                   Girona Girona Girona Gironès

Industrias Plásticas Triana, S.L. LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

1. Ecodisseny de productes o serveis. S’inclouen 

també els projectes de substitució de 

substàncies extremadament preocupants

Introduir incorporar una línia d’envasos biodegradables al seu catàleg, per tal de poder començar a realitzar linies més 

sostenibles i ajudin al entorna en la millora del reciclatge i ús dels seus productes.

40.000,00 €                   Barberà del Vallès Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Vallès Occidental

CAN GARÚS, S.L. LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

1. Ecodisseny de productes o serveis. S’inclouen 

també els projectes de substitució de 

substàncies extremadament preocupants

Co-compostatge de la torba, utilitzada a Can Garús com a medi de cultiu per a fer créixer microbrots, per tal de facilitar la 

seva reutilització, eliminant els patògens gràcies a la fase de generació de temperatura del procés, i conservant les seves 

millors propietats físico-químiques. Per altra banda, i davant de l'impacte ambiental que ocasiona l'explotació de la torba 

i de la reducció de les seves reserves mundials, el que fa que el seu preu estigui pujant, s'assajaran materials alternatius 

que possibilitin la substitució parcial de la torba al substrat de Can Garús. L'IRTA Cabrils dirigirà tota la part tècnica i 

realitzarà assajos experimentals a les seves instal.lacions de Cabrils, i amb els substrats compostats que resultin més 

adients es faran proves agronòmiques als hivernacles de Can Garús. 

13.664,88 €                   Llers Girona Girona Alt Empordà

INVESTIGACIÓN Y 

VALORIZACIÓN DE RESIDUOS, 

SL

LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

8. Nous processos o tecnologies que permetin 

valoritzar residus que actualment no s'estan 

valoritzant

Realitzar un estudi avançat sobre nous processos de valorització de solucions en medis fangosos, líquids o plàstics que 

continguin coure i estany i la posterior extracció i purificació d’aquests metalls per a poder-los comercialitzar.

Fundada el 2006, IVALORE és una empresa industrial, especialitzada en la valorització de residus industrials perillosos. 

L'objectiu principal de IVALORE, és aconseguir valoritzar la màxima quantitat de residus per aconseguir un estalvi del 

client, al costat d'una millora en el seu comportament mediambiental, tot això acompanyat d'una millor eficàcia en la 

gestió integral dels residus.

Actualment, gran part de residus fangosos, líquids i plàstics continents de metalls pesats no són valoritzats ni tractats 

40.000,00 €                   Barcelona Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Barcelonès

GIAVE, S.A. LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

1. Ecodisseny de productes o serveis. S’inclouen 

també els projectes de substitució de 

substàncies extremadament preocupants

Projecte d'ecodisseny, de desenvolupament d'una nova tecnologia d'impressió flexogràfica que aportarà millores de les 

prestacions mediambientals en el seu ús. Reducció en la generació de residus del procés i facilitat d'utilitzar envasos més 

sostenibles.

 

GIAVE, S.A. com a fabricant de maquinaria d'impressió flexogràfica té com objectiu amb aquest projecte contribuir a que 

la indústria d'impressió i conversió d'envàs flexible sigui una indústria sostenible. Per assolir aquest objectiu, des de 

GIAVE volem iniciar el desenvolupament d'una tecnologia d'impressió flexo amb tintes UV_LED amb la impressora Stack 

amb  la possibilitat de un reforçament de curat amb EB. Aquesta nova proposta tecnològica, partint d'una combinació de 

40.000,00 €                   Franqueses del Vallès (Les) Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Vallès Oriental

ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ 

D'EMPRESES INNOVADORES 

TÈXTILS

LIN03 - Classe C: Estudis sectorials amb accions de 

comunicació per a associacions empresarials o 

sindicals

1. Estudis sectorials amb accions de 

comunicació per a associacions empresarials o 

sindicals

El projecte consisteix en dotar d'eines i coneixements per a promoure la substitució de productes químics perillosos a la 

indústria tèxtil catalana per tal de que aquesta pugui incorporar criteris ambientals en la manufactura dels seus 

productes, mitjançant un estudi previ de la situació actual del sector a Catalunya. Així doncs, SUSTEX organitzarà 

entrevistes amb empreses del sector d'acabats tèxtils i amb proveïdors dels productes químics per a processos d'acabat, 

per tal d'identificar els diferents productes emprats al mercat i les alternatives comercials disponibles. També, 

s'organitzaran jornades de comunicació i formació dirigides a les empreses del sector.

21.117,10 €                   Terrassa Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Vallès Occidental

Interquim, S.A. LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

3. Reutilització i reparació de productes Estudi per analitzar la viabilitat tècnica i econòmica de la reutilització dels envasos que Interquim posa en el mercat a 

través de la venta dels seus productes a altres empreses farmacèutiques, així com altres envasos que utilitza en procesos 

interns. S'analitzaran les diferents tipologies de residus i com s'estan gestionant actualment, es realitzaran proves de 

reutilització, s'analitzaran i es definiran els sistemes de retorn dels envasos, i finalment es realitzarà un informe de la 

viabilitat tècnica i econòmica d'aquesta reutilització.

Inclou proves pràctiques.

25.604,21 €                   Sant Cugat del Vallès Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Vallès Occidental

ASSOC EMPRESARIAL DE 

L'HOSPITALET I BAIX 

LLOBREGAT

LIN03 - Classe C: Estudis sectorials amb accions de 

comunicació per a associacions empresarials o 

sindicals

1. Estudis sectorials amb accions de 

comunicació per a associacions empresarials o 

sindicals

El projecte PROCIR consisteix en introduir a les empreses en l'economia circular tot impulsant un sistema de gestió per a 

l'aprofitament de material residual com a matèria primera secundària per un producte que sigui d'utilitat per les 

mateixes empreses generadores d'aquest material residual. 

25.000,00 €                   Hospitalet de Llobregat (L ) Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Barcelonès



Transports Rosendo Quintana, 

SA

LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

8. Nous processos o tecnologies que permetin 

valoritzar residus que actualment no s'estan 

valoritzant

Es busca reduir el volum de residus que s'envien a tractar en l'actualitat en una empresa externa i és fa un estudi per 

veure si es poden reaprofitar a través d'aprofitament tèrmic per escalfar l'aigua de rentat de camions o bé tractar-ho 

perquè pugui ser novament usat en el transport de bestiar com a "llit" per assegurar el benestar dels animals. 

Ambdós casos es busca poder reaprofitar dos tipus de residu que es generen en gran quantiat en la planta de rentat: els 

excrements dels animals i els llots procedents de les aigües de rentat. 

40.000,00 €                   Vic Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Osona

Compañia Española de 

laminación S.L. (CELSA)

LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

8. Nous processos o tecnologies que permetin 

valoritzar residus que actualment no s'estan 

valoritzant

En este proyecto se analizará la valorización de los polvos atmosféricos que corresponden a 4.000 Tn/año y se focalizará 

en zonas concretas de la empresa donde se concentra el 30-40 % de estos polvos. En un intento por reducir al menos el 

30% de estos residuos, el proyecto tiene por objetivo desarrollar un nuevo producto a partir de un residuo procedente de 

transformación metalúrgica primaria de acero, para introducirlo como partículas abrasivas en el mercado de procesos de 

modificación superficial por granalla.

CELSA Barcelona tiene un área de oportunidad latente en los residuos que genera anualmente, entre los cuales cabe 

destacar los polvos generados durante el proceso de transformación metalúrgica primaria de acero, dadas sus 

35.278,07 €                   Castellbisbal Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Vallès Occidental

THERMAL RECYCLING OF 

COMPOSITES,S.L.

LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

8. Nous processos o tecnologies que permetin 

valoritzar residus que actualment no s'estan 

valoritzant

Projecte per a la fabricació de peces estructurals a partir de fibra de carboni reciclada provinent de pales 

d'aerogeneradors, sigui degut al seu final del cicle de vida, fallades en el servei o residus generats en el procés de 

fabricació de les pales. Es pretén crear filament de PP amb més contingut de fibra de carboni que el filament d'alta 

qualitat, el qual conté un 7% de fibra. Amb el nou material pretenen realitzar pròtesis. 

Desenvolupament de nous compounts, filaments, la corresponent producció de productes (pròtesis funcional) i la 

realització de nous anàlisis que determinaran la implementació d'aquest productes en un entorn real.

Spin-off del CSIC dedicada al desenvolupament i explotació de tecnologies per al reciclat de materials compostos.

40.000,00 €                   Sant Andreu de la Barca Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Baix Llobregat

TÈCNIQUES D'ESTAMPACIÓ I 

EMBOTICIÓ DE METALLS, S.A.

LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

1. Ecodisseny de productes o serveis. S’inclouen 

també els projectes de substitució de 

substàncies extremadament preocupants

TESEM és una empresa líder en la producció i muntatge de components d'alumini i de plàstic per a diferents mercats, 

com poden ser els envasos de luxe per a la perfumeria i cosmètica, la indústria farmacèutica o les begudes espirituoses. 

Quasi 30 anys de trajectòria industrial.

A la seva planta de Torelló, TESEM fabrica una gran quantitat de components d'alumini i plàstic amb una producció anual 

de 275 milions d'unitats/any, i el 75% de la seva producció s'exporta a fora de l'estat. El catàleg de productes de TESEM 

inclou packaging en alumini i plàstic com taps, fundes, tapes, plaques metàl·liques o taps per begudes espirituoses, entre 

altres. A més, TESEM assumeix íntegrament tots els processos de desenvolupament, producció, muntatge i 

subministrament, d'acord amb les necessitats especifiques de cada client i projecte. TESEM investiga, innova i inverteix 

12.000,00 €                   Torelló Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Osona

GRGEMI FUSTA I MOBLE LIN03 - Classe C: Estudis sectorials amb accions de 

comunicació per a associacions empresarials o 

sindicals

1. Estudis sectorials amb accions de 

comunicació per a associacions empresarials o 

sindicals

Realitzar una anàlisi per identificar el posicionament en termes de potencialitat d'aplicar mesures d'economia circular per 

part de les empreses de Catalunya i en termes de l'impacte econòmic positiu d'incrementar el seu nivell de circularitat. 

Aquest anàlisi contempla, com a sector objecte de l'estudi, el sector de la fusta amb el qual es treballaran les eines 

d'impuls per accelerar la transició cap a l'economia circular i la identificació de casos d'èxit d'aquest sector. Es descriuran 

futures propostes de mesures encaminades en economia circular. 

25.000,00 €                   Barcelona Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Barcelonès

MULE CALAF S.L.L LIN01 - Classe A: Projectes d'implementació en el 

mercat de nous productes o serveis

8. Nous processos o tecnologies que permetin 

valoritzar residus que actualment no s'estan 

valoritzant

L’objectiu és donar una millor via de gestió als residus de la construcció. Concretament es realitzaran les actuacions 

següents: 

- a) Anàlisi i recopilació de dades dels residus de construcció gestionats

- b) Adquisició d’equips

- c) Realització d’operacions prèvies a la reutilització: separació d’impropis

- d) Operacions per a la reutilització: matxuqueig i cribatge

- e) Certificació del producte

- f) Emmagatzematge i accions de comunicació

30.783,75 €                   Calaf Barcelona Catalunya Central Anoia

RECOLLIDA I RECICLATGE, SL LIN01 - Classe A: Projectes d'implementació en el 

mercat de nous productes o serveis

8. Nous processos o tecnologies que permetin 

valoritzar residus que actualment no s'estan 

valoritzant

Realització de millores en el procés de triatge i classificació de les fraccions de cartró, paper i plàstic d'una activitat de 

valorització de residus. El projecte consisteix en la incorporació d'equips per millorar el procés de triatge creant un procés 

automatitzat i una linea de treball en continu. Les actuacions a realitzar són: Adquisició de una cinta transportadora de 

banda per al triatge i Adquisició de una tolva d'alimentació de la cinta.

Pressupost en personal (16.500€) i compra de maquinària (3.800€).

20.989,20 €                   Gurb Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Osona

ASYSUM (ASISTENCIAS Y 

SUMINISTROS MECÁNICOS, SA)

LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

3. Reutilització i reparació de productes Realitzar una reparació avançada als elements de prevenció de la contaminació per emissions dels vehicles (FAPs i 

catalitzadors), mitjançant l'aplicació d'una tecnologia més neta i eficient que la que s'utilitza actualment; que permeti 

reintroduir-los en la cadena de valor de peces de recanvi de l'automoció. El projecte ECCAT parteix de la necessitat de 

donar una nova vida als productes, per tal de reintroduir-los en la cadena de valor, reduint la quantitat de residus 

generats en la indústria de l'automoció. 

En concret, es tracta de crear una via real de mercat circular, en la que estiguin implicats els principals generadors de 

residus de vehicles durant la seva vida útil (tallers) i al final de la seva vida útil (CAT); 

38.631,67 €                   Lleida Lleida Lleida Segrià

INSTITUT DE TECNOLOGIA DE 

LA CONSTRUCCIÓ DE 

CATALUNYA - ITEC

LIN01 - Classe A: Projectes d'implementació en el 

mercat de nous productes o serveis

8. Nous processos o tecnologies que permetin 

valoritzar residus que actualment no s'estan 

valoritzant

L'objectiu és incorporar a tots els elements/productes del Banc BEDEC de l'ITeC que no tinguin informació de contingut 

de matèria reciclada, la informació relativa al contingut de matèria reciclada post-consum i pre-consum per potenciar la 

tria de solucions més sostenibles i la utilització d'aquests indicadors durant el procés de redacció/execució d'un projecte 

de construcció. 

Tota la documentació generada es posarà a l'abast de les entitats públiques que tenen banc propi contractat amb l'ITeC, 

per tal puguin ampliar-lo en les següents actualitzacions que tinguin previst dur a terme. 

40.000,00 €                   Barcelona Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Barcelonès

FUNDACIO CEO DEL MARESME LIN01 - Classe A: Projectes d'implementació en el 

mercat de nous productes o serveis

2. Nous models de negoci que afavoreixin 

l'eficiència dels recursos

Implementar una nova linia de negoci en el Centre especial d'Ocupació del Maresme consistent en un servei Integral de 

lloguer de vaixella reutilitzable, residu 0 i amb compromís social. 

Posarem a disposició dels nostres clients plats, gots, coberts, tasses, gerres, plates i parament amb un disseny genèric, 

amb un missatge ecològic i amb compromís social  per ser utilitzats en els seus esdeveniments. Productes que un cop 

utilitzats, recollirem i rentarem a les nostres instal·lacions, garantint sempre una perfecte higienització, amb productes 

ecològics i amb controls de qualitat periòdics. 

Els serveis que oferim són els següents:  

1. Rentat de vaixelles i gestió de les vaixelles d'Administracions Públiques. 

40.000,00 €                   Mataró Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Maresme

INSTITUT DE TECNOLOGIA DE 

LA CONSTRUCCIÓ DE 

CATALUNYA - ITEC

LIN01 - Classe A: Projectes d'implementació en el 

mercat de nous productes o serveis

8. Nous processos o tecnologies que permetin 

valoritzar residus que actualment no s'estan 

valoritzant

L'ITeC ha identificat que es produeix una quantitat de residus enorme en la fase de construcció d'un edifici o d'una 

infraestructura, el present projecte busca poder reduir en gran mesura aquests residus i convertir-los en recursos.

S'aprofita la proposta metodològica i la informació que actualment posa en disposició l'Agència de Residus de Catalunya 

(ARC). Es pretén conèixer el % de circularitat que s'està perdent durant la construcció dels edificis públics i privats de 

Catalunya comparant el millor escenari de gestió definit per l'ARCR i l'escenari seleccionat pel tècnic. Aquest objectiu, 

busca incorporar el criteri de la reducció de residus i convertir-los en recurs durant la fase de Construcció de les obres a 

Catalunya.

40.000,00 €                   Barcelona Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Barcelonès

FERRER INTERNACIONAL, S.A. LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

1. Ecodisseny de productes o serveis. S’inclouen 

també els projectes de substitució de 

substàncies extremadament preocupants

Aquest projecte s'enfoca en la millora ambiental del packaging terciari: les caixes de picking. El sistema de logística de 

distribució de Ferrer és molt divers, en funció del país i del client final, ja sigui aquest farmàcies, hospitals, grans 

superfícies, partners, etc. Una de les modalitats de venda a farmàcia és el sistema de picking. El Picking és el sistema de 

preparació de la comanda. Comprèn la recollida i agrupació d'una sèrie de productes diversos per complir amb una 

comanda. 

Actualment a Ferrer disposem de dues mides de caixa de picking per a la venta a farmàcia. Això implica que moltes 

vegades es transporta molt d'aire ja que les caixes estan sobredimensionades pels productes que porten en el seu 

contingut. Per aquest motiu, es posa un rebliment de paper craft a dins, un fleje i etiqueta, suposant una gran generació 

37.000,00 €                   Barcelona Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Barcelonès



FERRER INTERNACIONAL, S.A. LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

1. Ecodisseny de productes o serveis. S’inclouen 

també els projectes de substitució de 

substàncies extremadament preocupants

El packaging secundari de Ferrer suposa el 28% de l'impacte ambiental a Ferrer, composat en un 86% pels estoigs i el 14% 

pel prospecte. S'identifica també el número de referències amb un mateix perfil, i s'observa que aproximadament hi ha 

600 referències de caixes donades d'alta al Mestre de materials, i s'utilitzen 181 perfils d'estoig diferents amb cartró 

100% verge.

Existeix un potencial enorme per prevenir la generació dels estoigs tot analitzant les màquines d'envasat i els perfils 

existents per tal d'optimitzar els formats d'estoig emprats i optimitzar mitjançant criteris d'ecodisseny. D'aquest manera 

es podria optimitzar també el packaging terciari i tot el paletitzat de productes. 

Aquesta proposta es fonamenta en estudiar l'optimització de l'estandardització dels perfils d'estoig (actualment 181 

37.000,00 €                   Barcelona Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Barcelonès

CLÚSTER DE MATERIALS 

AVANÇATS DE CATALUNYA

LIN03 - Classe C: Estudis sectorials amb accions de 

comunicació per a associacions empresarials o 

sindicals

1. Estudis sectorials amb accions de 

comunicació per a associacions empresarials o 

sindicals

L'estudi Economia Circular i Materials Avançats (ECMAV) té per objectiu l'estudi de sinergies entre les empreses de la 

cadena de valor dels materials avançats (des de la fabricació de les matèries primeres fins al producte final, passant per la 

seva transformació). Per detectar sinergies existent i potencials es farà una cerca de casos d'èxit existents tan entre les 

empreses del cluster com a nivell nacional i internacional. També es valoraran els instruments d'interacció de l'Economia 

Circular existents per a que de manera proactiva i/o reactiva les empreses puguin col·laborar entre elles.

El principal resultat final de l'estudi serà una publicació que comprendrà les sinergies entre aquesta tipologia d'empreses 

i un recopilatori dels casos d'èxit trobats.

També serà un resultat de l'estudi l'anàlisi de dels instruments i eines existents actualment que permetin la connexió de 

24.840,36 €                   Barcelona Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Barcelonès

MOREDA RIVIERE TREFILERÍAS, 

S.A.

LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

8. Nous processos o tecnologies que permetin 

valoritzar residus que actualment no s'estan 

valoritzant

Es pretén valoritzar residus d'òxids de ferro provinents de la oxidació dels alambrons d'acer al ser exposats a l'aire en 

calent. L'estratègia és transformar aquests òxids en pigments d'òxids de ferro de diferents colors, que són productes molt 

demandats i de major valor afegit. S'estudiarà la síntesis per precipitació química en poc temps i baixes temperatura. 

Posteriorment, s'entregaran lots a potencials clients per la seva homologació, a banda de seguir una política de 

comunicació adient. El projecte conté l'elaboració d'un pla de viabilitat tècnic-econòmic.

35.789,47 €                   Castellbisbal Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Vallès Occidental

CERVERA & GONFAUS 

ASSOCIATS, S.L.P.

LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

2. Nous models de negoci que afavoreixin 

l'eficiència dels recursos

ECO·QC preten desenvolupar un nou model de negoci basat en la implantació d'un programari que sigui capaç de captar, 

emmagatzemar i tractar dades i generar finalment indicadors per avaluar el grau de circularitat d'una empresa. En segona 

instància, es preten que aquesta eina sigui capaç d'aportar automàticament solucions de millora ambiental i estalvi a 

l'empresari aplicant principis dintel·ligència artificial.

Les actuacions previstes són: 

1. DISSENYAR 1 CONJUNT D'INDICADORS DE CIRCULARITAT aplicables a la pime industrial catalana

2. IMPLANTAR I POSAR EN FUNCIONAMENT 3 QUADRES DE COMANDAMENT INTEGRAL amb els indicadors definits en 

39.906,30 €                   Manresa Barcelona Catalunya Central Bages

ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ 

D'EMPRESES INNOVADORES 

TÈXTILS

LIN03 - Classe C: Estudis sectorials amb accions de 

comunicació per a associacions empresarials o 

sindicals

1. Estudis sectorials amb accions de 

comunicació per a associacions empresarials o 

sindicals

El projecte consisteix en desenvolupar un anàlisi sectorial per poder identificar quines són les barreres del sector de 

tèxtils tècnics de Catalunya per poder implantar accions que fomentin l'economia circular (EC), així com també identificar 

accions concretes d'EC aplicables a l'especificitat del sector de tèxtils tècnics per tal de facilitar la seva implantació a 

aquestes empreses. Àmbit Catalunya.

21.115,23 €                   Terrassa Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Vallès Occidental

FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS LIN01 - Classe A: Projectes d'implementació en el 

mercat de nous productes o serveis

8. Nous processos o tecnologies que permetin 

valoritzar residus que actualment no s'estan 

valoritzant

Renovació del procés de laminat de fusta per tal d'assolir el mateix producte amb menys consum de matèria primera i 

menor producció de residu.

En la major part dels processos productius de la fabricació de caixes, estoigs i expositors, la fusta es treballa amb un 

conjunt de màquines que la trossegen i laminen fins a aconseguir les mides concretes de l’article fabricat. Aquestes 

màquines inicials són les que determinen la minva i la generació de residu de fusta ja que en els processos posteriors el 

que es realitza és perfilar i afinar les peces fabricades, amb una producció de residu de pols aspirada molt petita. També 

són aquestes màquines les que limiten quin tipus de matèria primera s’admet. Per aquesta raó, la major incidència en 

24.205,13 €                   Lleida Lleida Lleida Segrià

Formació i Treball, Fundació 

Privada

LIN01 - Classe A: Projectes d'implementació en el 

mercat de nous productes o serveis

3. Reutilització i reparació de productes El projecte consisteix en dissenyar i implementar nous processos de recuperació i valorització de bens de segona mà, en 

especial mobles, que Formació i Treball, Fundació Privada recull a la comarca del Barcelonès, i que posteriorment tria i 

condiciona per a l'entrega social i/o per a la venda al públic a l'establiment que gestiona al Fòrum.

En el marc d’aquesta iniciativa de creació d’un nou espai, es podrà incorporar en el procés de valorització de mobles una 

fase prèvia d’upcycling. Així, es rebran donacions de fustes d’empreses (especialment de IKEA Ibérica) que es 

transformaran en nous mobles.

30.000,00 €                   Sant Adrià de Besòs Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Barcelonès

GRUPAL ART, S.L LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

7. Noves aplicacions de materials reciclats El proyecto VALNE investigará y desarrollará nuevos procesos de síntesis hidrotermal necesarios para transformar los 

residuos procedentes de la fundición del aluminio en materiales avanzados como zeolitas y nano-alúminas con potencial 

aplicabilidad en el tratamiento de aguas.

Para ello, se propone realizar un estudio sistemático que permita establecer los procedimientos de valorización para 

obtener materiales avanzados de elevada calidad y, por ende, una optimización de los beneficios medioambientales y 

económicos. Para conseguir este objetivo se plantean dos etapas. La primera etapa consiste en la selección y 

caracterización de los residuos procedentes de la industria de fundición de aluminio con el objetivo de desarrollar 

procesos de valorización adecuados que permitan obtener materiales de alto valor añadido. La segunda etapa consiste en 

31.503,93 €                   Lliçà d'Amunt Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Vallès Oriental

TER PLASTIC RECYCLING, S.L. LIN01 - Classe A: Projectes d'implementació en el 

mercat de nous productes o serveis

8. Nous processos o tecnologies que permetin 

valoritzar residus que actualment no s'estan 

valoritzant

El projecte presentat consisteix en l'estudi i la implantació de noves tecnologies que ens permetin millorar el rendiment 

de la línia de rentat que utilitza el plàstic reciclat provinent de neveres fora d'us com a matèria primera. El projecte 

planteja millorar el rendiment de separació d'aquest material inicial que actualment només permet obtenir un 50% del 

PP aprofitable per tornar a fer gransa. El rebuig d'aquesta fase de rentat encara incorpora una bona part de plàstic que es 

podria recuperar per fer gransa, però amb els equips actuals no els es possible fer-ho.

40.000,00 €                   Gurb Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Osona

GRAVATS MARESME, S.L. LIN01 - Classe A: Projectes d'implementació en el 

mercat de nous productes o serveis

1. Ecodisseny de productes o serveis. S’inclouen 

també els projectes de substitució de 

substàncies extremadament preocupants

Gravats Maresme, SL aposta per allargar la vida útil dels productes, concretament les pantalles d'estampació, apostant 

per l'aplicació de l'eco disseny i evitar així haver de llençar aquests productes que a dia d'avui tenen una vida molt curta. 

Un aspecte fonamental de la transició cap a una economia circular és allargar la vida útil dels productes (més duradors, 

més qualitat i a ser possible que siguin reparables). Actualment es fabriquen diferents pantalles que s'utilitzen per 

l'estampació en diverses aplicacions tèxtils, vidre, construcció, entre d'altres. Aquestes pantalles tenen una vida útil força 

curta i posteriorment es conceben com un residu que no es tracta. Cada vegada es generen més residus de pantalles 

generant un impacte ambiental preocupant en el nostre planeta. Amb aquest projecte, GRAVATS MARESME pretén donar 

una solució tecnològica que permeti allargar la vida útil de les pantalles gràcies a la seva reutilització en el temps per part 

40.000,00 €                   Vilassar de Dalt Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Maresme

Lipotec SAU LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

8. Nous processos o tecnologies que permetin 

valoritzar residus que actualment no s'estan 

valoritzant

Valorització de subproductes de la carxofa com a productes d'alt valor afegit pel sector cosmètic.

Actualment, la producció de carxofa transformada genera una gran quantitat de subproductes, representant el 70% de la 

matèria primera inicial. Aquests subproductes , tot i que actualment tenen un ús com alimentació animal, per la seva 

composició, rica entre altres components, en compostos bioactius (polifenols, terpens, inulina...), els fa òptims per 

l'obtenció de productes d'alt valor afegit. El present projecte té com objectiu investigar en la potencialitat dels 

subproductes de la carxofa per l'obtenció, mitjançant tecnologies sostenibles d'extracció, d'ingredients funcionals i 

productes d'interès pel sector cosmètic. En aquest àmbit, s'investigaran diferents tecnologies extractives per l'obtenció 

25.848,00 €                   Gavà Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Baix Llobregat

Marcadiferencia SL LIN01 - Classe A: Projectes d'implementació en el 

mercat de nous productes o serveis

1. Ecodisseny de productes o serveis. S’inclouen 

també els projectes de substitució de 

substàncies extremadament preocupants

Implementar el porta-entrepans fet amb criteris sostenibles al mercat i adaptar altres productes de la marca Roll'eat amb 

els mateixos criteris de sostenibilitat.

40.000,00 €                   Barcelona Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Barcelonès



FLICK HOCKEY SL LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

1. Ecodisseny de productes o serveis. S’inclouen 

també els projectes de substitució de 

substàncies extremadament preocupants

El present projecte vol contribuir a aportar una nova solució per conceptualitzar, dissenyar, prototipar i produir sota la 

metodologia de l'ecodisseny una equipació esportiva fabricada a partir de filatures i teixits procedents de residus com per 

exemple el polièster reciclat d'origen marí. D'aquesta manera, s'aconseguirà tancar el cercle i donar valor afegit 

(upcycling) a uns productes esportius tècnics a partir de residus plàstics amb difícil sortida al mercat. Pel 2020, Flick 

Hockey ha decidit iniciar una nova línia de negoci que consistirà en el desenvolupament de productes de roba esportiva 

específics amb una visió sostenible i circular. Per a això, vol iniciar l'experiència conceptualitzant i llançant al mercat una 

sèrie de roba esportiva, amb alt rendiment tècnic i sostenible. Actualment, hi ha iniciatives de grans marques en 

economía circular, però no hi ha una iniciativa local y dirigida al mercat de l'esport de forma directe com és el present 

35.201,25 €                   Terrassa Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Vallès Occidental

FUNDACIÓ PRIVADA ENGRUNES LIN01 - Classe A: Projectes d'implementació en el 

mercat de nous productes o serveis

2. Nous models de negoci que afavoreixin 

l'eficiència dels recursos

Iniciar una nova activitat econòmica a l'entitat per a la creació de nous llocs de treball basada en el 'Upcycling', la qual 

consisteix en confeccionar bosses de roba a partir d'un residu tèxtil que actualment no té un altre ús, evitant així que es 

converteixi en residu i acabi en l'abocador. L'activitat s'inicia en la presentació d'aquest projecte com prova pilot i amb la 

col·laboració de l'Hospital Universitari de Bellvitge. El desenvolupament del projecte comportarà la contractació de 2 

persones de col·lectius d'exclusió social.

40.000,00 €                   Montcada i Reixac Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Vallès Occidental

BENITO ARNO E HIJOS S.A.U LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

8. Nous processos o tecnologies que permetin 

valoritzar residus que actualment no s'estan 

valoritzant

Projecte d'investigació REUSOLAR (REUtilització de mescles bituminoses utilitzant energia SOLAR), té per objecte provar la 

viabilitat d'un innovador sistema de preparació dels residus obtinguts per fresat i demolició de paviments bituminosos 

envellits (RAP, de Reclaimed Asphalt Pavement, d'ara endavant). El nou sistema ha de permetre substituir una part de 

l'energia procedent de la crema de combustibles fòssils utilitzada actualment en els assecadors de les centrals de 

fabricació de mescles bituminoses per energia solar.

Aquest nou sistema de tractament, completament independent de la central de fabricació, ofereix importants avantatges 

econòmics i ambientals, encara que requereix utilitzar acopis de regulació per salvar les diferències entre els règims de 

producció típics de les centrals de fabricació (molt discontinus, rendiments molt elevats) del que pot esperar-se d'una 

40.000,00 €                   Lleida Lleida Lleida Segrià

MECANITZATS DE LA FUSTA 

KIM, S.L.

LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

7. Noves aplicacions de materials reciclats El sector de la fusta, suro i moble (FSM) té un pes relativament reduït respecte altres sectors però no deixa de ser 

important i clau en l’economia catalana. En el territori català hi operen 1.930 empreses de FSM, que suposen un 8,3% 

sobre la indústria i un 15,0% sobre el sector en el conjunt de l’Estat (12.879). Entre aquestes empreses, MECAKIM és una 

de les més importants en el teixit empresarial català. MECAKIM té una llarga experiència proveint serveis de mecanització 

i subcontractació en fusta per a projectes d’arquitectura, interiorisme i a diferents sectors industrials. MECAKIM fabrica 

un gran nombre de materials, des de les fustes naturals d’origen certificat als materials tècnics amb les certificacions més 

rigoroses. 

D’altra banda, a Catalunya hi destaca també el sector tèxtil. 

39.500,00 €                   Torelló Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Osona

GLOBALIMAR EUROPA SL LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

1. Ecodisseny de productes o serveis. S’inclouen 

també els projectes de substitució de 

substàncies extremadament preocupants

L'objecte del present projecte és fer un estudi d'impacte ambiental i d'ecodisseny del packaging en format skinpack 

(compost per un envàs primari que fa de suport en forma de safata plàstica i un film que s'adapta al contorn del 

producte) per a diferents tipologies de peix congelat. El Packaging inclou una faixa de cartró on s'imprimeix informació 

sobre el producte envasat i tot va agrupat en caixes d'embalatge de cartró ondulat. Les millores proposades per aquest 

sistema d'envàs pretenen augmentar la funcionalitat i la sostenibilitat del producte.

L'ecodisseny es defineix com la incorporació de criteris ambientals en el procés de disseny, juntament amb la resta de 

criteris habituals (funcionals, estètics, legals, econòmics...) amb l'objectiu de minimitzar l'impacte ambiental d'un 

producte o servei durant tot el seu cicle de vida. L'ecodisseny pretén integrar els criteris ambientals des de les etapes més 

31.543,93 €                   Llagostera Girona Girona Gironès

Asociación Empresarial de Pilas, 

Baterías y Almacenamiento 

Energético - AEPIBAL

LIN03 - Classe C: Estudis sectorials amb accions de 

comunicació per a associacions empresarials o 

sindicals

1. Estudis sectorials amb accions de 

comunicació per a associacions empresarials o 

sindicals

Realitzar un estudi sectorial en l'àmbit de piles, bateríes i emmagatzenament energétic que el posicionament de les 

empreses associades dins del marc de l'economia circular.

Les principals actuacions que es duràn a terme son:

1- Diagnosi de les empreses del sector

2- Identificació de les forces del canvi

3- Pla d'acció

4- Comunicació del projecte

24.843,98 €                   Barcelona Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Barcelonès

Agrícola Falset-Marçà i S.C. 

AFALMA SCCL

LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

3. Reutilització i reparació de productes Aquest projecte pretén provar que és possible reimplementar la pràctica d'utilitzar garrafes de 5 litres de vidre 

reutilitzables per la compra i el consum de vi a doll. I substituir l'ús d'envasos de plàstic altament contaminants i amb 

unes característiques higièniques molt precàries per un Sistema Sostenible i higiènic.

Volem crear un 'kit' per reomplir i netejar garrafes de vi de vidre per a botigues de detall per oferir un vi a doll de màxima 

qualitat i en un envàs reutilitzable amb les màximes garanties d'higiene i conservació. 

Aquest 'kit' estaria composat per una sèrie de dipòsits per a diferents tipus de vi amb els corresponents sortidors, el 

sistema de neteja de les garrafes, un protocol d'anàlisis de qualitat del vi i una quantitat de garrafes per poder iniciar el 

cicle de reutilització.

25.255,26 €                   Falset Tarragona Tarragona Priorat

Asociación Española para la 

Internacionalización y la 

Innovación de las Empresas 

Solares

LIN03 - Classe C: Estudis sectorials amb accions de 

comunicació per a associacions empresarials o 

sindicals

1. Estudis sectorials amb accions de 

comunicació per a associacions empresarials o 

sindicals

Una solució a aquest problema és tornar a implementar els vehicles no agressius amb el medi ambient. Una diferència 

que en l'actualitat la tecnologia permet disposar de les bateries noves de Li-ion, més lleugeres i menys contaminants que 

les antigues de plom. Malgrat que presenten l'inconvenient de pèrdua d'eficiència amb el temps i els seus cicles de 

càrregadescàrrega; que fan que s'arribi a un punt pel qual no siguin aptes per dur a terme la funció de disseny inicial.

Els taxis són amb diferència els vehicles que més demanen una solució eficient ja que recorren una elevada quantitat de 

quilòmetres al dia per les vies urbanes. Per això, un canvi de combustibles fòssils a bateries de Li-ió comportaria una 

millora ambiental de la ciutat i de la qualitat de vida (menor contaminació atmosfèrica, acústica, etc.). No obstant això, 

aquest sector necessita una sèrie de requisits diferents a les dels vehicles de particulars. Per exemple, càrregues més 

24.778,07 €                   Barcelona Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Barcelonès

MALETAS QUERALT SA LIN02 - Classe B: Estudis d'obtenció i testatge de 

projectes demostratius de nous productes o serveis

1. Ecodisseny de productes o serveis. S’inclouen 

també els projectes de substitució de 

substàncies extremadament preocupants

L'objecte del present projecte és el desenvolupament i prototipatge d'una maleta de viatge de dimensions variables que 

ofereixi la possibilitat d'incorporar la funció d'una maleta petita i una de mitjana al mateix temps, és a dir, una maleta que 

permeti passar d'una mida petita a una mida mitjana. Dintre del projecte està prevista la realització d'un estudi d'impacte 

ambiental per avaluar la millora proposada que suposa el fet de tenir una sola maleta de dimensió variable envers a tenir 

dues maletes de diferents mides, amb la mateixa funcionalitat. Aquesta innovació suposa una millora considerable de la 

sostenibilitat de la maleta, tant a nivell de fabricació com per a l'usuari ja que és una maleta en lloc de dues, és a dir, 

menys volum per guardar-la però amb la mateixa capacitat (expansible) i l'usuari s'estalvia de comprar una maleta de 

mida superior (menys cost). També suposaria un estalvi en el transport, ja que en comptes de transportar dues maletes 

17.001,20 €                   Montblanc Tarragona Tarragona Conca de Barberà

COCOROINTIM S.L. LIN01 - Classe A: Projectes d'implementació en el 

mercat de nous productes o serveis

1. Ecodisseny de productes o serveis. S’inclouen 

també els projectes de substitució de 

substàncies extremadament preocupants

El principal objectiu és l'obtenció  d'un nou prototip de calces per a la menstruació Cocoro, basat en l’ecodisseny:  les 

Cocoro ECO. Això ho farem optimitzant la selecció de matèries primes, el procés de producció i l’etapa de fi d´’ús del 

producte.

Indiquen que faran servir material ecològic i reciclat, fabricació amb proveïdors de proximitat, amb certificació Oeko-Tex

Van presentar el mateix projecte en 2018. No van respondre als requeriments. No han millorat la informació.

30.000,00 €                   Barcelona Barcelona Barcelona - Àmbit Metropolità Barcelonès

SOLECO TOOLS IBÉRICA, SL LIN01 - Classe A: Projectes d'implementació en el 

mercat de nous productes o serveis

1. Ecodisseny de productes o serveis. S’inclouen 

també els projectes de substitució de 

substàncies extremadament preocupants

Es tracta d'un projecte per assolir unes condicions favorables que permetin posar al mercat un producte únic en el seu 

sector, el qual permet adaptar universalment els envasos de doble tancament de 750 ml (1 kg) de pintura a una pistola de 

succió, per tal de reduir els residus derivats del transvasament de pintura i de neteja.

El dispositiu permet adaptar-se totalment a l'envàs original de pintura, realitzant la funció de tancament hermètic com fa 

la pròpia tapa, però permetent una millora de l'accessibilitat en la ràpida utilització amb pistola, eliminant i reduint 

passos en la neteja posterior. 

El producte pot ser perfectament homologable per al mercat europeu i utilitzable per la ciutadania en general i 

professionals especialitzats en la pintura i la decoració, donat el seu baix cost d'adquisició.

40.000,00 €                   Sant Feliu de Guíxols Girona Girona Baix Empordà

Demarcació Nombre de sol·licituds Nombre d'atorgaments Pressupost total presentat

Alt Pirineu i Aran 0 0 -  €                                                                                                                                                                                                        

Barcelona - Àmbit Metropolità 109 64 5.961.283,76 €                                                                                                                                                                                       

Catalunya Central 20 13 1.149.477,27 €                                                                                                                                                                                       

Girona 11 8 679.199,07 €                                                                                                                                                                                           

Lleida 6 6 453.166,00 €                                                                                                                                                                                           

Tarragona 4 3 207.703,01 €                                                                                                                                                                                           

Terres de l'Ebre 0 0 -  €                                                                                                                                                                                                        

Total general 150 94 8.450.829,11 €                                                                                                                                                                                       


