
 

 

 

 

 

Apostar per l’eficiència energètica, l’aprofitament de recursos i materials, un 
bon rendiment dels bens i serveis o la generació de nous mercats 

 
INSTRUMENTS DE SUPORT AL TEU ABAST 

AJUTS I SUBVENCIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
 AJUTS PER A L’EXECUCIÓ DE PROJECTES. 2015 - 

Dept. Territori i Sostenibilitat 
PROGRAMA DE CUPONS A L’ECO-INNOVACIÓ, 
2015 - Dept. Empresa i Ocupació 
(Col·laboració ACCIÓ i Dept. Territori i 
Sostenibilitat) 

Actuacions 
 

• Prevenció i valorització en origen dels residus 
industrials 

• Recerca industrial i de desenvolupament 
experimental aplicats en el camp de l’ecodisseny i 
la prevenció de residus i la valorització en origen 
dels residus industrials. 

• Anàlisi dels processos productius i identificació de 
millores ambientals 

• Ecodisseny de productes i serveis 
• Prevenció i valorització de residus 
• Foment de nous models de negoci vinculats a 

l'economia verda i circular 
Adreçat a: Empreses i agrupacions d’empreses amb la seu social 

a Catalunya. Es poden presentar projectes duts a 
terme per 2 o més empreses 

Empreses d’entre 6 i 100 treballadors i amb voluntat 
innovadora i de millora ambiental 

Sol·licitud Formulari de sol.licitud acompanyat de memòria 
tècnica que defineix l’actuació i declaració 
responsable 

Presentació imprès de sol·licitud del cupó, acompanyada 
de memòria del servei sol·licitat i document acreditatiu de 
poders 

Termini 
presentació 

17 agost de 2015 Fins al 14 de desembre o exhaurir pressupost 

Quantia: Import màxim a determinar en funció de la inversió o 
del cost de les accions que es duran a terme, i segons 
tipus de projecte i actuació. 
 
Amb un increment del 10% en cas de pime i d’un 15% 
en cas de col·laboració efectiva de diverses empreses 
per a projectes de recerca industrial i de 
desenvolupament experimental. 

Màxim 50% del cost, amb un màxim de 3.000€ per servei 

Procediment 
de 
concessió 

Procediment de prorrata, d’acord als criteris recollits a 
l’ordre de la convocatòria (amb un mínim de 2.000€ o 
3.000€, segons la classe de projectes, i sempre que la 
quantia sol·licitada subvencionable no sigui inferior) 

Concurrència no competitiva.  
Resolució per odre d’entrada i fins exhauriment de 
pressupost 

Procediment 
d’execució i 
pagament 

El pagament es tramita un cop l’activitat 
subvencionada ha estat degudament justificada i s’ha 
comprovat el funcionament i/o resultat. 

L’empresa subcontracta el servei a enginyeries o 
consultories ambientals registrades (DIRECA) o 
professionals validats per ACCIÓ. 
 
L’empresa beneficiària cedeix el dret de cobrament del 
cupó al proveïdor, que haurà de presentar la justificació 
del servei executat en el termini màxim de 2 mesos.  

Període 
d’execució 

Màxim de 36 mesos des de la data de resolució 
d’atorgament 
 

Inici a partir de la recepció de la resolució de concessió 
de l’ajut i finalitzar (en principi) en un termini màxim de 6 
mesos. 

 
Si voleu més informació i/o assessorament en relació a aquestes convocatòries, us podeu posar en 
contacte amb Teresa Zamora (tzamora@ccvoc.cat). Àrea de Desenvolupament Econòmic Local del 
Consell Comarcal  

VOLEU GUANYAR COMPETITIVITAT I REDUIR COSTOS APOSTANT PER 
UN MODEL DE NEGOCI MÉS SOSTENIBLE ? 



 

 

 

 
 
DETALL OBJECTE AJUTS 

 
AJUTS PER A L’EXECUCIÓ DE PROJECTES. Dept. Territori i Sostenibilitat. Convocatòria 2015 

• Projectes de prevenció i valorització en origen dels residus industrials: Modificació de processos 

productius i aplicació de les millors tecnologies disponibles. 

• Projectes d'ecodisseny: projectes de recerca i desenvolupament (R+D) de millora de productes mitjançant la 

incorporació d’estratègies d’ecodisseny que comportin una prevenció de residus en el seu cicle de vida global. 
Poden incloure projectes de recerca industrial, disseny de prototips, projectes demostratius o altres projectes de 

desenvolupament experimental. 
 
PROGRAMA DE CUPONS A L’ECOINNOVACIÓ. Dept. Empresa i Ocupació. Convocatòria 2015 
Cupons que s'inscriuen en el Programa de cupons a la innovació d'ACCIÓ 

• Anàlisi dels processos productius i identificació de millores ambientals: Per incorporar 

l’ecoinnovació en els processos productius per incrementar-hi l’eficiència en l’ús dels recursos. 

• Ecodisseny de productes i serveis: Analitzar el seu impacte ambiental al llarg del cicle de vida i identificar 

oportunitats de millora. En el cas de nous productes o serveis, ecodisseny del producte/servei tenint en compte la 
minimització dels impactes ambientals al llarg del seu cicle de vida (incloure mesures per disminuir el consum de 
recursos, allargar la vida útil dels productes, facilitar-ne la reutilització i el reciclatge...) 

• Prevenció i valorització de residus: Actuacions per desenvolupar nous processos o tecnologies que permetin 

valoritzar els residus, augmentar el rendiment d’operacions existents de valorització de residus, explotar noves 
aplicacions de materials reciclats o prevenir la generació de residus.  

• Foment de nous models de negoci vinculats a l'economia verda i circular: Actuacions encaminades a 

posar al mercat activitats econòmiques, noves o renovades, que afavoreixin una economia verda i eficient en 
recursos, com per exemple les activitats basades en el subministrament de serveis enlloc de productes, la 
remanufacturació de productes, etc 

 
 
 


