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Economia 
Sostenible

Junts construïm, impulsem,
creixem i avancem per a generar una 
activitat econòmica sostenible, gràcies a un 
model basat en la innovació  i el 
coneixement.
Aquest és el futur de totes i tots,
la nova economia per a persones, 
l’econovida.
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1. Activitats de formació, foment i difusió de pràctiques de responsabilitat social en l’empresa, el reporting de
sostenibilitat, la sostenibilitat en l’empresa, les finances sostenibles, assegurances i finances ètiques, i legislació i
metodologies en matèria de Sostenibilitat aplicada a l’empresa

2. Activitats de difusió sobre ODS’s basades en el desenvolupament, implantació i aplicació en els següents ODS i les seues
corresponent metes: 5 (Igualtat de gènere) en la seua meta 5.5, Participació plena de la dona i igualtat d’oportunitats, 8
(Treball decent i creixement econòmic), 9 (Indústria, innovació i infraestructura) i 12 (Producció i consums responsables)

3. Activitats de formació i difusió del Registre d’Entitats Valencianes Socialment Responsables

4. Difusió en les comarques valencianes de la necessitat d’aplicació dels principis de Sostenibilitat en l’activitat econòmica,
especialment en PIMES i persones autònomes valencianes

5. Elaboració i implantació d'una memòria de sostenibilitat (memòria de responsabilitat social, estat no finacer, Balanç
Social, Balanç del Bé Comú, etc) en les PIMES valencianes

6. Activitats d'investigació bàsica economia sostenible, l'economia del bé comú,l'empresa socialment responsable i la
innovació socia, i la investigació aplicada en aquestes matèries.

https://cindi.gva.es/va/web/economia/sostenibilitat-i-responsabilitat-social
https://cindi.gva.es/va/web/economia/registre-entitats-valencianes-socialment-responsables
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Normativa bàsica:

- ORDRE 2/2017, d’1 de febrer, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores per
a la concessió d’ajudes destinades a la promoció de l’economia sostenible.

- ORDRE 2/2022, de 8 de febrer, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, de modificació de l’Ordre 2/2017, per la qual
s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes destinades a la
promoció de l’economia sostenible

- Convocatòria de 2023: RESOLUCIÓ de 21 de febrero de 2023, del conseller
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es
convoquen les ajudes destinades a la promoció de l’economia sostenible a la
Comunitat Valenciana per a l’exercici 2023

https://dogv.gva.es/datos/2017/02/06/pdf/2017_902.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/02/17/pdf/2022_1014.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2023/03/01/pdf/2023_1972.pdf
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NOVETATS CONVOCATÒRIA 2023

• PRIORITAT EN ELS PROJECTES: per les associacions, fundacions i altres entitats i
organitzacions sense ànim de lucre i Pactes territorials per l’ocupació i
desenvolupament local participatiu i sostenible de la Comunitat Valenciana seran
prioritaris els projectes presentats que proposin accions de formació, difusió i formació
sobre metodologies i legislació sobre sostenibilitat aplicada a l'empresa, així com
aquells que difonguin el Registre d'Entitats Valencianes Socialment Responsables

• Nous imports màxims de les ajudes concedides

• NOU REQUISIT EXCLUSIVAMENT PER LES PIMES BENEFICIÀRIES: haver sol·licitat la
inscripció al Registre d'Entitats Valencianes Socialment Responsables (a presentar en la
justificació de l’ajuda concedida, termini màxim 31 d’octubre:
https://cindi.gva.es/va/web/economia/registre-entitats-valencianes-socialment-
responsables)

https://cindi.gva.es/va/web/economia/registre-entitats-valencianes-socialment-responsables
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Activitats de formació, foment i difusió de la responsabilitat social en 
les empreses, el reporting de sostenibilitat, la sostenibilitat en 
l’empresa, així com l'empresa social i de la EBC en la Comunitat 
Valenciana

Associacions, fundacions i altres
entitats i organitzacions sense ànim
de lucre que tinguen entre les seues
finalitats la promoció i foment dels
principis vinculats a la sostenibilitat,
l'empresa social i/o de la EBC (fins a
15.000€).

Activitats de formació, foment i difusió:
• La importància de la responsabilitat social

de les empreses en l’economia valenciana

• La Sostenibilitat com eix catalitzador del
canvi de model productiu en l’economia
valenciana

• Legislació en matèria de reporting de
sostenibilitat

• Altres (finances responsables,
assegurances ètiques; foment i aplicació
dels ODS de l’Agenda 2030 en les
empreses, etc

500.000€

De l’6 fins el 31  de Març
(ambdós inclosos)

Entitats beneficiàries Pressupost Objecte de l’ajuda

Termini de presentació
de sol·licituds

ODS considerats: 5 (Igualtat de Gènere) a la seva
meta 5.5 Participació plena de la dona i igualtat
d'oportunitats; 8 (Treball decent i creixement
econòmic); 9 (Indústria, innovació i
infraestructura); 12 (producció i consums
responsables)

Termini de presentació
de justificació
Podrà realitzar-se fins al 
31 d’octubre de 2023
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Activitats de formació, foment i difusió de la responsabilitat social 
en les empreses, el reporting de sostenibilitat, la sostenibilitat en 
l’empresa, així com l'empresa social i de la EBC en la Comunitat 
Valenciana

Pactes territorials per l’ocupació i 
desenvolupament local 
participatiu i sostenible de la 
Comunitat Valenciana (Entre 
12.000 i 18.000€ en funció de la 
població)

300.000€

6 de març fins al dia 31 de 
març de 2023, ambdós 
inclosos.

Entitats beneficiàries
Pressupost Objecte de l’ajuda

Activitats de formació, foment i difusió:
• La vertebració territorial com element de 

Sostenibilitat 

• La importància de la responsabilitat
social de les empreses en l’economia
valenciana

• La Sostenibilitat com eix catalitzador del 
canvi de model productiu en l’economia
valenciana

• Legislació en matèria de reporting de
sostenibilitat

• Altres (finances responsables, 
assegurances ètiques; foment i aplicació 
dels ODS de l’Agenda 2030 en les 
empreses, etc

ODS considerats: 5 (Igualtat de Gènere) a la seua
meta 5.5 Participació plena de la dona i igualtat
d'oportunitats; 8 (Treball decent i creixement
econòmic); 9 (Indústria, innovació i
infraestructura); 12 (producció i consums
responsables)

Termini de presentació
de sol·licituds

Termini de presentació
de justificació
Podrà realitzar-se fins al 
31 d’octubre de 2023
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Elaboració i implantació d'una memòria de sostenibilitat  
(memòria de responsabilitat social, estat no financer, Balanç social, 
Balanç del Bé Comú, etc).

• PIMES amb personalitat jurídica 
pròpia que realitzen actuacions 
vinculades amb la implantació de la 
responsabilitat social, la cultura i 
pràctica de la sostenibilitat en 
l’empresa, etc (fins a 5.000€, en 
funció del nº de persones 
treballadores).

• Només les PIMES beneficiàries hauran 
d’haver sol.licitat la inscripció en el 
Registre d’Entitats Valencianes 
Socialment Responsables

Elaboració i implantació d'una 
memòria de sostenibilitat :

• Memòria de responsabilitat 
social/sostenibilitat

• Inscripció en Registre d’Entitats 
Valencianes Socialment 
Responsables

• Estat no financer,

• Balanç social

• Balanç del Bé Comú

...etc

410.000€

6 de març fins al dia 31 de 
març de 2023, ambdós 
inclosos.

Entitats beneficiàries Pressupost Objecte de l’ajuda

Termini de presentació
de sol·licituds

Termini de presentació
de justificació

Podrà realitzar-se fins al 
31 d’octubre de 2023
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Estudis d'investigació sobre responsabilitat social en l’empresa
valenciana, empresa social, emprenedoria i innovació social, i la 
investigació aplicada en aquestes matèries.

Centres, instituts i ens universitaris 
especialitzats que duguen a terme 
activitats d'investigació 
especialitzada en matèries 
vinculades a l'economia sostenible, 
la implantació de la responsabilitat 
social, la cultura i pràctica de la 
sostenibilitat en l’empresa (fins a 
5.000€).

Estudis d'investigació sobre
responsabilitat social en
l’empresa valenciana, empresa
sostenible, emprenedoria i
innovació social, i la investigació
aplicada en aqueixes matèries

40.000€

6 de març fins al dia 31 de 
març de 2023, ambdós 
inclosos.

Entitats beneficiàries PressupostObjecte de l’ajuda

Termini de presentació
de sol·licituds

Termini de presentació
de justificació

Podrà realitzar-se fins al 
31 d’octubre de 2023
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RESUM: Foment de la responsabilitat social en l’empresa, la 
Sostenibilitat com eix del canvi de model productiu, Elaboració de 
memòries de sostenibilitat i, Estudis d’investigació

• Associacions, fundacions i 
altres entitats i 
organitzacions sense ànim 
de lucre 

• Pactes territorials per 
l’ocupació i 
desenvolupament local 
participatiu i sostenible de 
la Comunitat Valenciana

• Pimes
• Universitats valencianes

• Jornades de difusió i formació
en matèria de sostenibilitat

• Elaboració de memòries de 
sostenibilitat

• Anàlisi i formación sobre 
legislación i metodogies
aplicables en matèria de 
sostenibilitat

• Estudis d’investigació

1.250.000€

6 de març fins al dia 31 de 
març de 2023, ambdós 
inclosos.

Beneficiàries
Pressupost total Objecte de l’ajuda

Termini de presentació
de sol·licituds

Termini de presentació
de justificació

Podrà realitzar-se fins al 
31 d’octubre de 2023
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INFORMACIÓ PROP

- Ajudes destinades a la promoció de l'economia sostenible a la Comunitat
Valenciana per a l'exercici 2023. Economia:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18212&version=amp
- Presentació telemàtica de les sol·licituds i de la documentació:
https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/inicio

- Instruccions para omplir la sol·licitud:

http://www.indi.gva.es/es/tramitacion-telematica

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18212&version=amp
https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/inicio
http://www.indi.gva.es/es/tramitacion-telematica
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MÉS INFORMACIÓ EN: 
dgeconomia@gva.es
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