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Cupons de Canvi Climàtic (ProACCIÓ Green) 
Data d’actualització de la informació: 04/0//2022 

 
Línia amb concurrència no competitiva 

 

Què se subvenciona? 
Amb els cupons de canvi climàtic és subvenciona el cost de la prestació de servei 
d’assessorament per a identificar oportunitats d’innovació en aquelles àrea de l’ empresa 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;   

Aquest serveis hauran de ser realitzat per part de proveïdors que siguin o bé entitats amb l’ 
acreditació TECNIO o bé, persones acreditades per ACCIO en Canvi Climàtic i/o Economia 
Circular en el moment de presentar la sol·licitud.  

 

Qui pot ser beneficiari i requisits? 
• Petites o mitjanes empreses de 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.  

• Una mateixa empresa pot rebre com a màxim 3 cupons pels ajuts regulats per aquestes 
bases, amb un màxim d’un cupó cada línia d’ajut. 

 

Quin és el període de presentació de la sol·licitud? 
Des de les 09:00 hores de l’endemà de la publicació de la Convocatòria i fins al dia 15 de 
novembre de 2022 a les 14:00h o bé exhaurí pressupost de la línia.  

 

Quines actuacions i despeses són subvencionables? 
Les actuacions subvencionables són les prestacions de serveis pot  incloure  com a lliurables 
alguns d’aquest resultats: 

• Diagnosi impacte ambiental de l’empresa, producte, tecnologia, procés o servei, com per 
exemple: Full de ruta tecnològic per assolir neutralitat climàtica i model més circular; 
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Informe o estudi per a la determinació la petjada ambiental; Estudi tecnològic per a la 
millora ambiental d'un procés, servei o producte; Anàlisi del cicle de vida del producte o 
del servei. 

• Informes de testatges o assajos de tecnologia, procés, producte, material, 
• Definició estratègia ambiental i/o de sostenibilitat corporativa, 
• Pla d’ accions o recomanacions per adaptació o mitigació al canvi climàtic. 

En aquesta convocatòria nomes es permet contractar una persona acreditada per Acció en 
Canvi Climàtic i/o Economia Circular per sol·licitud.  

 

Les actuacions subvencionables poden  contemplar el resultats anterior 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 C02. 
• 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 la correcte gestió, millora de la qualitat, racionalització i 
reaprofitament de l'aigua com a recurs escàs, tractament i eliminació de contaminants i 
aprofitament 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. 

 

 

 

http://www.accio.gencat.cat/
mailto:info.accio@gencat.cat
http://www.accio.gencat.cat/
mailto:info.accio@gencat.cat


  

 
  

 

Fitxa informativa ajuts 

Com a despeses subvencionables:  

• Es subvencionable el cost de la prestació de servei d’assessorament per part persones 
que estiguin acreditades per ACCIO en Canvi Climàtic i/o Economia circular  o per part de 
proveïdors que siguin o bé entitats amb l’acreditació TECNIO, en el moment de presentar 
la sol·licitud. 

• 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. 

 

Quina és la intensitat i l’import de l’ajut? 
L’import màxim d’ajut es de 8.000 € 

La subvenció es calcula aplicant un ajut del 100% al cost subvencionable acceptat, sempre 
quan no es superin els màxims indicats.  

Cal tenir en compte que en el moment de la justificació:  

• La despesa mínima, realitzada i justificada, de l’activitat objecte de l’ajut exigible per 
poder considerar acomplert l’objecte i la finalitat de l’ajut és del 80% del cost 
aprovat de l’actuació subvencionada. L’incompliment d’aquesta despesa mínima 
comporta la revocació total de l’ajut atorgat.  

 

Quin és el termini d’execució de l’actuació subvencionable? 
Els projectes subvencionats es podran executar des de l’1 de gener del 2022 i el 30 de 
setembre de 2023 i no es donaran ampliacions d'aquest termini. 

 

Quins són els tràmits? 
Sol·licitud d’ajut:  

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les 
persones interessades a través del Canal Empresa (canalempresa.gencat.cat). 

Resolució d’ajut:  

La resolució es notificarà a la persona interessada mitjançant la seva publicació al Tauler 
electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat).  

Justificació d’ajut:  

S’hauran de justificar les actuacions objecte de l’ajut en el termini previst a la resolució de la 
concessió.  

La justificació s'ha de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les 
beneficiaries a través del Canal Empresa (canalempresa.gencat.cat). 
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La modalitat de justificació és l’acreditació per el compte justificatiu amb aportació de 
justificants de despesa. 

Tots els tràmits requereixen de signatura electrònica de representació de l’entitat sol·licitant i 
de tramitació electrònica. 

 

Quina documentació s’ha d’aportar? 
Sol·licitud d’ajut 

La sol·licitud, inclou: 

• Memòria tècnica del projecte segons model disponible a la web d’ACCIÓ 
(acció.gencat.cat) (no s’admetran a tràmit sol·licituds que no es corresponguin amb el 
model o amb informació deficient o insuficient) 

• Declaració ajuts rebuts en minimis segons model disponible a la web d’ACCIÓ 
(acció.gencat.cat) 

• En el cas de el cas d'empresaris individuals, alta censal a Hisenda (model 036). 

 

Justificació d’ajut 

Consultar: https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/justificacions-dajuts 

 

Observacions 
• La línia s’acull als ajuts de minimis (en els darrers 3 anys els ajuts minimis no poden 

superar 200.000 €) i queden fora: 
 Empreses que operen en els sectors pesca i aqüicultura 
 Empreses dedicades a producció primària productes agrícoles 

En el cas d'empreses que operin en el sector del transport per carretera, l'ajut total de 
minimis no serà superior a 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis 
fiscals. 

• Nomes es permet contractar una persona acreditada per Acció en Canvi Climàtic i/o 
Economia Circular  

 

On podeu consultar els vostres dubtes sobre l’ajut? 
Gestió de la sol·licitud: ajuts.accio@gencat.cat (Disponible per qualsevol dubte o incidència en 
la tramitació electrònica o web) 

Gestió de la justificació: grupjustificacions@correu.accio.gencat.cat o al telèfon 93 567 69 60 

Gestió tècnica: green.accio@gencat.cat  
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Quina normativa heu de tenir en compte si voleu optar a aquest 
ajut?  
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. 

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 (ref. BDNS 
635324). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passeig de Gràcia, 129 

08008 Barcelona 

T. 93 476 72 06 

accio.gencat.cat 

info.accio@gencat.cat 

@accio_cat 
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