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Cupons de canvi climàtic (ProACCIÓ Green)

Una visió col·laborativa

• Aquesta línia de cupons forma part del Programa ProACCIÓ Green i es duu a terme en col·laboració amb el Departament
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el Fons Climàtic de la Generalitat de Catalunya.

• La Conselleria d'Empresa i Treball i la Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda rural, a través d'ACCIÓ,
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, han llançat un nou programa conjunt de suport a pimes, ProACCIÓ Green
d'impuls a la innovació empresarial per combatre el canvi climàtic i avançar cap a la circularitat, amb un paquet
d'ajudes de 30 Milions d'euros, amb l'objectiu de donar suport a 8.000 pimes i 1400 projectes d'R+D+i.
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Cupons de canvi climàtic (ProACCIÓ Green) (II)

Què se subvenciona?

Serveis d'orientació i assessorament a proveïdors acreditats per ACCIÓ que permeti a les empreses la identificació d'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, ja sigui en la pròpia empresa, en la cadena de valor o en el seu entorn. 

Subvenció de màxim 8.000 € (sense bestreta)

Només es permetrà la contractació d’1 proveïdor acreditat

Què NO subvenciona?

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.
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Lliurables (resultat de l’assessorament):

Diagnosis ambientals:
• 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.

Informe d'assajos o testatge:
• Informe d'incorporació i/o desenvolupament de tecnologies, a partir d'assajos, validacions i testatges per assolir reptes ambientals

que ajudin a la transició ecològica de l'empresa, la mitigació i/o adaptació al canvi climàtic i un model més circular.

Definició estratègia de sostenibilitat corporativa o Full de ruta tecnològic per assolir neutralitat climàtica i model més circular.

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.

Cupons de canvi climàtic (ProACCIÓ Green) (III)
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Quines tecnologies poden ser elegibles?

• 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.

Cupons de Canvi Climàtic (ProACCIÓ Green) (IV)
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Quines tecnologies són elegibles?

• 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.

Addicionalment, a banda de considerar les tecnologies descrites (vinculades a aspectes relacionats amb
mitigació i adaptació al canvi climàtic), aquests serveis d'orientació i assessorament també poden contemplar l'ús o combinació amb 
alguna de les tecnologies digitals dels Cupons Indústria 4.0.

Queden exclosos aquells serveis enfocats únicament a auditories i certificacions ambientals.

Cupons de Canvi Climàtic (ProACCIÓ Green) (V)
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Cupons de Canvi Climàtic (ProACCIÓ Green) (VI)
Quines són les tecnologies Digitals avançades elegibles? 

• Fabricació additiva/impressió 3D, 

• Blockchain,

• Robòtica,

• Supercomputació/ quàntica, 

• Ciberseguretat, 

• Big Data,

• 5G, 

• Realitat Virtual i Realitat Augmentada o mixta,

• Sensors i internet de les coses, 

• Computació al núvol/perifèric, 

• Intel·ligència Artificial,

• Fotònica,

• Simulació o bessó digital,
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Cupons de Canvi Climàtic (ProACCIÓ Green) (VII)

Beneficiaris:

Procediment de concessió: Concurrència no competitiva, per ordre cronològic de presentació, quan s'hagin efectuat les
verificacions dels requisits d'elegibilitat, i fins a exhaurir el pressupost.

Modificacions: No es permeten modificacions en les condicions fixades en la resolució inicial de concessió de la subvenció, incloent el
termini d’execució de l’actuació subvencionada.

Pagament de l’ajut: Qui sol·licita i cobra l’ajut per part d’ACCIÓ és la PIME.

• PIMES(*) 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- màxim 1 cupó cada línia
d’ajut.

(*) PIMES que desenvolupen o desenvoluparan una activitat industrial productiva, si el seu objecte social es refereix a activitats enquadrades a la Secció C - Divisions 10 a 32 de CNAE.
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Cupons de Canvi Climàtic (ProACCIÓ Green) (VIII)

Els proveïdors als que es poden contractar els serveis

• Les persones assessores amb acreditació vigent atorgada per ACCIÓ en l'àrea d'expertesa de Canvi Climàtic, en virtut de la
Resolució EMT/2959/2021, de 29 de setembre, i de la Resolució EMT/1673/2022, de 26 de maig, per a l'acreditació de persones
assessores. (Assessors acreditats amb posterioritat 01/06/2022)

• Les persones assessores amb acreditació vigent atorgada per ACCIÓ en l'àrea d'expertesa d'economia circular, en virtut a la
Resolució EMC/1909/2019, de 8 de juliol, per a l'acreditació de persones assessores. (Assessors acreditats amb anterioritat
30/05/2022).

• Les entitats acreditades TECNIO en virtut a la Resolució EMC/3304/2019, de 29 de novembre.

Cal tenir en compte:

• El nom de la persona assessora acreditada ha de coincidir amb el del formulari de sol·licitud, concretament en el que s’indica al camp 
“Nom i cognoms proveïdor acreditat” de l’apartat “Dades addicionals del projecte”.

• En el cas que la persona assessora formi part d’una empresa i sigui l’empresa qui facturarà el servei, cal indicar el nom de 
l’empresa/entitat proveïdora a la que està vinculat d’assessor acreditat.

• En el cas d’un centre TECNIO indicar el nom del grup de recerca0.

Acreditació vigent el moment de presentar la sol·licitud.
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Cupons de Canvi Climàtic (ProACCIÓ Green) (IX)

Import de l’ajut i despesa a justificar?

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, és del 80% del cost aprovat 
de l’actuació subvencionada. L’incompliment d’aquesta despesa mínima comporta la revocació total de l’ajut atorgat. 

Cal tenir en compte:

Si per exemple el cost subvencionable acceptat és 10.000 euros i l’ajut es 8.000 euros, la despesa total a justificar serà de 10.000 
euros i l’ajut serà del 80%. 
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Cupons de Canvi Climàtic (ProACCIÓ Green) (X)

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.

Quin és el període de realització de l’assessorament?

Els terminis per a la realització de les actuacions subvencionables 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.

Pressupost de la convocatòria 2022:

1.500.000  Euros
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Cupons de Canvi Climàtic (ProACCIÓ Green) (XI)

Normativa?

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.
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Cupons de Canvi Climàtic (ProACCIÓ Green) (XII)

Novetats 2022

• Documentació a aportar en el moment de la sol·licitud  La Memòria tècnica s’exigeix es presenti amb la plantilla publicada per
l’edició 2022 i que tots els apartats estiguin correctament omplerts i siguin coherents amb l’imprès de sol·licitud.

No s’admetran a tràmit aquelles sol·licituds en les que el contingut de la memòria presentada en el moment de la sol·licitud
no permeti saber si l’actuació presentada és objecte d’ajut i que tinguin informació deficient o insuficient.

• Proveïdors: hauran d'estar acreditats, i, per tant, tenir l'acreditació vigent en el moment de fer la sol·licitud de l'actuació
subvencionada.
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Cupons de Canvi Climàtic (ProACCIÓ Green) (XIII)

Resum de punts que es demanarà a la memòria de sol·licitud 2022

• Informació general de l’empresa i la seva activitat (inclou algunes dades bàsiques com per exemple nombre de treballadors i
facturació).

• Informació sobre el proveïdor acreditat (centre TECNIO o persona acreditada en Economia Circular o Canvi Climàtic per ACCIÓ).
Relació laboral entre assessor i entitat que emetrà la factura.

• Descripció de l’activitat subvencionable a contractar (assessorament) i el seu abast i planificació.

• Desglossar el pressupost subvencionable.
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Fase 2: Assessorament, connexió i acompanyament

Ajuts Cupons d’innovació pel clima. Exemple 

Accedeix a assessorament expert

Innovació per a la petjada de carboni incloent abast 3

Cafè sostenible i circular

El càlcul de la petjada de carboni permet conèixer el 
valor absolut de la contribució de l'empresa a les 
emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, però 
també proporciona coneixement sobre la distribució 
d'aquestes entre les diferents activitats (directes i 
indirectes), permet la fixació d'objectius de 
reducció i el disseny i priorització d'accions 
efectives i impulsar la innovació.

+ INFO Ajut: 6.000€

https://cafesnovell.com/residuocero/
https://cafesnovell.com/residuocero/
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Fase 2: Assessorament, connexió i acompanyament (II)

Ajuts Cupons d’innovació pel clima. Exemple

Accedeix a assessorament expert

Aplicar una nova solució tecnològica per diversificar a nous mercats

Bateries de paper per a aplicacions d’un sol ús

Oportunitat de negoci en el sector del packaging, en la logística de subministrament.

Innovació / solució
Cap a les etiquetes actives substituent les piles de botó o les emergents printed batteries,
bateries en format de targeta que contenen una química similar a la de les piles de botó. Tots
dos casos residus potencialment contaminants al final de la seva vida útil, amb un procés de
reciclatge llarg i complex.

+ INFO Ajut: 6.000€

https://www.fuelium.tech/
https://www.fuelium.tech/
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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

mailto:ajuts.accio@gencat.cat
mailto:grupjustificacions@correu.accio.gencat.cat
mailto:green.accio@gencat.cat


Contacta’ns!

934 767 206
info.accio@gencat.cat
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona

accio.gencat.cat
catalonia.com

Segueix-nos a les xarxes socials!

accio_cat
@Catalonia_TI

linkedin.com/company/acciocat/
linkedin.com/company/invest-in-catalonia/

Gràcies

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