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El LEITAT és un centre tecnològic que
dóna respostes multisectorials a les
necessitats tecnològiques de les
empreses amb un alt valor afegit

Clara orientació vocació d’adaptació
i evolució davant dels constants
canvis del mercat
Xifres 2016
63 Projectes europeus de R+D+2i en execució*
116 Projectes nacionals de R+D+2i en execució*
24 Projectes liderats
280 Projectes industrials
2.563 Solucions tecnològiques avançades
* 544 socis, 38 Països, 346M €

Promou la Producció sostenible a través de la
R+D+2i i transferència de tecnologia.

CASOS D’ÈXIT D’ECONOMIA CIRCULAR
▪ Models de negoci circulars

▪ Eficiència energètica
i Energies renovables

▪ Gestió eficient dels recursos
Urban GreenUP

▪ Reducció, reciclatges i valorització de residus
RECURES

▪ Producció més neta
▪ Ecodisseny

PACTEX
REPUR

FINANAÇAMENT PER NOVES PROPOSTES
▪ AJUDES PER PROMOURE L’ECONOMIA CIRCULAR - Agència de Residus de Catalunya
Millorar el comportament ambiental en matèria de prevenció de residus i
accelerar la transició cap a models de producció i consum més circulars.

▪ CUPONS ECOINNOVACIÓ – ACC10
Millorar la competitivitat i fomentar-ne la transició cap a l’economia verda i circular
1) Anàlisi dels processos productius i identificació millores ambientals
2) Ecodisseny de productes i serveis
3) Foment de nous models de negoci circulars

▪ NUCLIS
Nous productes o serveis tecnològics d’alt risc que responguin a les necessitats del mercat

▪ PROGRAMA DE RECERCA HORIZON 2020 – COMISSIÓ EUROPEA
Demonstrating systemic urban development for circular and regenerative cities
Building a water-smart economy and society
Raw materials innovation for the circular economy: sustainable processing, reuse, recycling and recovery schemes
Decarbonisation of EU building stock: innovative approaches and affordable solutions changing the market for
buildings renovation

GRÀCIES

Marta Escamilla Monell
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LEITAT’s CIRCULAR ECONOMY APPROACH
Circular Business Models
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