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Resolució EMT/1890/2022, de 14 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions a cupons a la competitivitat empresarial. 

 

PUBLICACIÓ OFICIAL: DOGC  nº 8693 
DATA DE PUBLICACIÓ: 21/06/22 
ENTRADA EN VIGOR: 22/06/22 
ÀMBIT: Autonòmic 

DECRET 
FITXA INFORMATIVA PER OPTAR ALS AJUTS DE CUPONS DE CANVI CLIMÀTIC 
  
RESUM 

 
Enguany s’ha publicat la Resolució EMT/2032/2022, de 22 de juny, per la qual s’obre 
la convocatòria per a l’any 2022 per a la concessió de subvencions a cupons a la 
competitivitat empresarial, amb una de les línies de cupons dedicada al canvi climàtic. 
 
 A continuació us oferim un breu resum dels punts més destacats d’aquesta línia de 
cupons de canvi climàtic: 
 
 
OBJECTE 
 
Amb els cupons de canvi climàtic es subvenciona el cost de la prestació de servei 
d’assessorament per a identificar oportunitats d’innovació en aquelles àrees que 
comportin una millora vers la problemàtica del canvi climàtic i que estiguin orientades a 
una reducció potencial d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) (directament o 
indirecta) que es pugui arribar a quantificar i/o orientades a una reducció directa o 
indirecta de la vulnerabilitat. 
 
Aquests serveis hauran de ser realitzats per part de proveïdors que siguin o bé entitats 
amb l’acreditació TECNIO o bé, persones acreditades per ACCIÓ en Canvi Climàtic i/o 
Economia Circular en el moment de presentar la sol·licitud. 
 
 
BENEFICIARIS 
 
Petites o mitjanes empreses amb, com a mínim 2 anys de vida amb establiment operatiu 
a Catalunya que estigui legalment constituïda i exerceixi una activitat econòmica en el 
moment de presentació de la sol·licitud.  
 
 
ACTUACIONS SUBVENCIONABLES 
 
Les actuacions subvencionables són les prestacions de serveis que poden incloure com 
a lliurables alguns d’aquests resultats: 
 
 

1. Diagnosis ambientals, com per exemple: 
 
- Full de ruta tecnològic per assolir neutralitat climàtica i model més circular. 
- Informe o estudi per a la determinació de la petjada ambiental. 
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- Estudi tecnològic per a la millora ambiental d’un procés, servei o producte. 
- Anàlisi del cicle de vida del producte o del servei. 

 
2. Informe d’assajos o testatge 
3. Definició estratègica de sostenibilitat. 
4. Pla d’acció o recomanacions per a la mitigació o l’adaptació al canvi climàtic 
 
Altres resultats associats a la mitigació i adaptació a canvi climàtic. 

 
Queden exclosos aquells serveis enfocats únicament a auditories i certificacions 
ambientals. 
 
En aquesta convocatòria només es permet contractar una persona acreditada per Acció 
en Canvi Climàtic i/o Economia Circular per sol·licitud. 
 
Les actuacions subvencionables poden contemplar els resultats anteriors amb l’ús 
d’alguna de les tecnologies següents: 
 
 

 Tecnologies pel desenvolupament de nous materials més sostenibles, per 
exemple relacionades amb la captura i utilització de CO2, o bio based. 

 Sistemes de captura i magatzematge de CO2. 
 Tecnologies relacionades amb la preservació d’oceans i mars, com les 

relacionades amb la bioeconomia blava. 
 Tecnologies vinculades a la simbiosi industrial i orientades a la millora de 

l’eficiència en l’ús de recursos (materials, energia i aigua). Reciclatge, 
valorització i mineria urbana, xarxes intel·ligents i xarxes distribuïdes o ciutats 
intel·ligents. 

 Tecnologies orientades a la descarbonització de l’economia, ús de les energies 
renovables i sistemes d’emmagatzematge, com les relacionades amb l’hidrogen 
i les bateries, l’ús d’energies netes, tecnologies relacionades amb 
emmagatzematge i recuperació d’energia o edificis intel·ligents. 

 Tecnologies relacionades a la correcta gestió, millora de la qualitat, 
racionalització i reaprofitament de materials provinents dels llots de depuradora, 
el redisseny d’infraestructures i de sistemes de gestió, o la seva interrelació amb 
altres sectors com l’agricultura, les indústries i la producció d’energia. 

 Tecnologies relacionades amb la gestió eficient i sostenible de processos de 
fabricació que vetllin per l’aprofitament màxim dels recursos que s’utilitzen per a 
la fabricació de productes, com per exemple tecnologies de catàlisi i biocatàlisi, 
reciclatge químic. 

 Projectes orientats a desenvolupar l’alimentació del futur, vetllant per una 
producció alimentària respectuosa amb el medi ambient, el canvi climàtic, la 
pèrdua de biodiversitat o la reducció de la contaminació: Tecnologies 
alimentàries, Agrotecnologies i Biotecnologia verda. 

 
En el moment de la justificació de l’actuació, els lliurables a presentar d’aquest servei, 
hauran d’incorporar els detalls dels resultats dels serveis prestats i/o detall de proves 
realitzades i un pla d’acció o de recomanacions per a la mitigació i/o adaptació al canvi 
climàtic. 
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QUANTIA 
 
L’import màxim d’ajut és de 8.000 euros, sempre i quan no superi el cost de l’actuació 
subvencionada. 
 
 
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 
 
El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva, i les sol·licituds es 
resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s’hagin efectuat les verificacions 
oportunes, i fins a exhaurir el pressupost. 
 
 
DESPESES SUBVENCIONABLES 
 
Es considera subvencionable únicament el cost de la prestació del servei 
d’assessorament per part de proveïdors acreditats per ACCIÓ 
No són subvencionables: IVA, pagaments en efectiu, subministraments, fungibles, 
equipaments, adquisició de software o llicències d’ús, certificacions ambientals, 
activitats permanents o periòdiques ni les despeses d’explotació normals 
 
. 
TERMINIS 
  

 Sol·licituds: Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria i fins a esgotar 
el pressupost disponible o com a màxim el 15 de novembre de 2022 a les 
14:00h. S’han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició 
de les empreses interessades al Canal Empresa. 
 

 Resolució i notificació: El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la 
serà de sis mesos a comptar des de la data de finalització del termini de 
presentació de sol·licituds. 
 

 Execució: Els projectes subvencionats es podran executar entre l’1 de gener 
del 2022 i el 30 de setembre de 2023 i no es donaran ampliacions d’aquest 
termini 

 
 Justificació: S’hauran de justificar les actuacions objecte de l’ajut en el termini 

previst a la resolució de la concessió 

 
 


