
RESUM 

Durant el treball realitzat en la present tesi doctoral, s´han dissenyat i 

desenvolupat catalitzadors basats en nanopartícules i clústers metàl·lics 

suportats sobre materials de diferent naturalesa, amb l´objectiu de millorar 

la seua estabilitat i potenciar l´activitat catalítica. Per aquest motiu, s´han 

estudiat les característiques físico-químiques (estats d´oxidació, grandària de 

partícula, etc.) de cada catalitzador, a més de dur a terme estudis mecanístics 

necessaris per optimitzar la utilització d´aquests materials en una 

determinada reacció en les millors condicions possibles. 

En particular, els capítols 3, 4, i 5 s´han centrat en el desenvolupament 

de nanopartícules suportades de Au, Pd i CuO per a la síntesis de compostos 

orgànics d´interès. Mes concretament, ha sigut possible obtenir bons 

rendiments a amines secundaries, propargilamines, tioeters i amides, 

mitjançant metodologies sostenibles como la autotransferència d´hidrogen o 

la amidació oxidativa amb l´ús d´oxigen com agent oxidant. 

A més, s´han avaluat la re-utilització dels catalitzadors basats en 

nanopartícules de manera sistemàtica (aspecte de gran rellevància des del 

punt de vista industrial), així com la generalitat del seu us mitjançant la 

introducció de diferents grups substituents  en els substrats de partida de 

cada reacció en particular. 

Per últim, el capítol 6 s´ha centrat en l´estudi de l´activitat catalítica 

presentada per clústers d´Au suportats sobre nanotubs de carboni de paret 

múltiple (MWCNTs) en la formació de disulfurs amb l´ús de bencenotiol de 

partida. S´ha pogut comprovar com el nombre d´àtoms que constitueixen el 

clúster influeix de manera dràstica en la seu activitat. Particularment, el 

catalitzador presenta elevades activitats quan el clústers esta constituït per 

un conjunt d´àtoms dins el rang comprés entre 5 i 10 àtoms, mentre que 

atomicitats de clúster inferiors i superiors donen lloc a l´aparició de períodes 

d´inducció o catalitzadors inactius. L´explicació radica en la capacitat 



d´activació dels reactius presentada pels clústers amb una atomicitat dins 

l´esmentat rang o interval, necessària per a que la reacció puga tindre lloc 


