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ORDEN TED/1211/2022, de 1 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras y 
se efectúa la convocatoria para la concesión de ayudas al impulso de la economia circular. 

 

PUBLICACIÓ OFICIAL: BOE  nº 293 
DATA DE PUBLICACIÓ: 07/12/2022 
ENTRADA EN VIGOR: 18/12/22 
ÀMBIT: Estatal 

DECRET 
FITXA INFORMATIVA PER OPTAR ALS AJUTS PER A L’IMPULS DE L’ECONOMIA 
CIRCULAR. 
  
RESUM 

 
Enguany ha entrat en vigor l’Ordre TED/1211/2022 d’1 de desembre, per la qual 
s’estableixen les bases reguladores i s’efectua la convocatòria per a la concessió 
d’ajudes a l’impuls de l’economia circular. 
 
A continuació us oferim un breu resum dels punts més destacats d’aquesta ordre: 
 

BENEFICIARIS 

Persones jurídiques, entitats d’economia social i agrupacions de les anteriors, que 
desenvolupin projectes que fomentin la sostenibilitat i circularitat del processos 
industrials i empresarials. 
 
 
PROJECTES SUBVENCIONABLES 
 
Les categories d’actuacions subvencionables són les següents: 
 

1- Reducció del consum de matèries primeres verges:  
 

 Ús de subproductes. 
 Ús de materials procedents de residus. 
 Re-manufactura de productes. 
 Increment de l’eficiència en l’ús de materials. 

 
2- Ecodisseny i incorporació al mercat de productes realitzats sota esquemes 

d’ecodisseny: 
 

 Augment de la vida útil dels productes i segon ús. 
 Increment de la reparabilitat dels productes o de la seva capacitat 

d’actualització. 
 Canvis cap a productes reutilitzables i models de reutilització en 

substitució de productes d’un sol ús. 
 Millora de la reciclabilitat. 
 Substitució de substàncies perilloses i de substàncies extremadament 

preocupants en materials i productes. 
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 Desenvolupament i canvi cap a models de consum basats en els serveis. 

 

3- Millora de la gestió de residus: 
 Desenvolupament de sistemes i infraestructures de tractament de residus 

que permetin incrementar i optimitzar l’obtenció de material per al 
reciclatge de qualitat generant noves matèries primeres que s’utilitzin en 
nous productes. 

 Inversions en sistemes i infraestructures que impulsin la reutilització. 

 
4- Transformació digital de processos a través d’infraestructures i sistemes, 

que permetin: 
 

 La traçabilitat de productes, substàncies, materials i residus amb 
l’objectiu d’aconseguir productes segurs i incrementar el volum de 
reciclatge d’alta qualitat. 

 Nous models de negoci basats en la digitalització que afavoreixin 
l’eficiència en l’ús dels recursos i redueixin la generació de residus. 

 Serveis de retorn de productes utilitzats amb l’objectiu de reutilitzar-los, 
remanufacturar-los o reciclar-los. 

 Serveis basats en l’ús de la tecnologia d’impressió 3D per prevenir la 
gestió de residus durant el procés de fabricació i per reproduir peces de 
recanvis que ja no es comercialitzin, contribuint a l’increment de la 
reparació. 

 

PERCENTATGE  MÀXIM SUBVENCIONABLE 

 

Tipus d’actuació 
Petites i 

microempreses 
Mitjanes 

empreses 
No pyme 

Actuacions que reutilitzin materials, 
reciclin i valoritzin residus generats 
per entitats diferents a la beneficiària.  

55% 45% 35% 

Actuacions que reutilitzin materials, 
reciclin i valoritzin residus generats 
per les pròpies entitats beneficiàries. 

60% 50% 40% 

Actuacions per a la transformació 
digital de processos. 

50% 50% 15% 

Projectes d’investigació i 
desenvolupament. 

50% per a la investigació industrial 
25% per el desenvolupament experimental 
50% pels estudi de viabilitat 
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L’import de l’ajut serà d’entre 150.000 € i 10 M€, amb un màxim del 60% de les despeses 
subvencionables. 

 

CARÀCTER INCENTIVADOR 

No seran subvencionables les actuacions iniciades amb anterioritat a la sol·licitud 
d’ajuda. 

 

TERMINIS 

 

- Sol·licitud: El termini de presentació de les sol·licituds, està obert fins al 21 de 
gener de 2023. 
 

- Resolució: 6 mesos des de la finalització del termini de presentació de les 
sol·licituds. 
 

- Execució: A partir de la sol·licitud fins: 
 

31/12/23 (projectes amb ajut entre 150-400.000€) 
31/12/24 (projectes amb ajut entre 400.000-2,5M€) 
31/12/25 (projectes amb ajut entre 2,5-10M€) 

 
- Justificació: 2 mesos després de la finalització del període d’execució. 

 


