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Exemples d’Incentius a Catalunya 

 

 

EXEMPCIONS 
• Exempcions de controls periòdics, Llei 20/2009 
• Exempció de l’obligació de constituir una garantia financera obligatòria, Llei  26/2007 
 
BONIFICACIONS 
• Reduccions quotes sol·licitud Distintiu de garantia de qualitat ambiental i Ecolabel 
• 50% taxa autorització ambiental, Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 

administratives, financeres i del sector públic 
• Bonificacions a la taxa per l’execució d’obres i per ocupació del domini públic portuari, 

per potenciar pràctiques mediambientals i incentivar la qualitat en la prestació de 
serveis, Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic 

• Reducció en el cànon de l’aigua 
 
ALTRES 
• Ampliació de la freqüència de les inspeccions DEI 

 



Objectius projecte ENHANCE 

• Identificar, recollir, analitzar i avaluar les experiències i pràctiques més innovadores 
de les regions participants per donar suport a l’EMAS. 

• Organitzar grups de treball temàtics per optimitzar, compartir les experiències i 
pràctiques de les regions participants per preparar el terreny pel procés 
d’intercanvi.  

• Incloure aquestes experiències i bones pràctiques identificades en una base de 
dades pe incrementar l’efectivitat del procés d’intercanvi.  

• Identificar i involucrar les parts interessades rellevants per tal d’enfortir el procés 
d’anàlisi i d’intercanvi d’experiències  durant el procés d’aprenentatge entre regions.  

• Dissenyar i implementar Plans d’Acció 



Calendari 

1r Any 2n Any 3r Any 4t Any 

1r Sem 2n Sem 

2017 2018 2019 2020 

3r Sem 4t Sem 

3 

Transferència de 
coneixement 

2 

Capacitació 

1 

Anàlisi 

4 

Pla d’Acció 
Implementació i seguiment 

5è Sem 6è Sem 7è Sem 8è  Sem 

PROCÉS D’APRENENTATGE 
SEGUIMENT  

IMPLANTACIÓ PLA D’ACCIÓ 



¿Com hem arribat a la nostra proposta? 

+ altres bones practiques que es van detectar al llarg del 
projecte  

Selecció implicant  als stakeholders  Workshops i 
sessions de 

treball 

Mapping inicial per identificar les bones pràctiques  

SH 

Base de dades de bones pràctiques  

SH 

Proposta d’accions 

Viabilitat 



Orientat a la millora de l’instrument de política regional 

COMPETITIU 

ECONOMIA CIRCULAR 

PIMES 

FLEXIBILITAT REGLAMENTÀRIA I 
INCENTIUS 

DISPONIBILITAT STAKEHOLDERS 

MARC LEGAL 

VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I LEGAL 

ACCIONS 



Acció núm. 1 
Reducció de garanties financeres per a 
organitzacions amb activitats de gestió de residus 

Reducció de les garanties financeres que actualment aplica l’Agència de 
Residus de Catalunya a les empreses que operen en el sector de la 
gestió dels residus. 
 

- Es basa en una bona pràctica ja existent a Itàlia 
- Només per al sector residus 
- Només per empreses EMAS (no ISO 14001) 
- Reducció de despesa financera 
- Contribueix a la competitivitat de les empreses 
 
Stakeholder: Agència de Residus de Catalunya 

ITÀLIA 

CATALUNYA 



Acció núm. 1 
Reducció de garanties financeres per activitats de 
gestió de residus  

Actualment a Catalunya hi ha 24 empreses registrades EMAS que operen en el 
sector de la gestió de residus. 
 
 
 
 
 
 
Això significa un impacte directe en les PIMES i la possibilitat d’estimular 
empreses del sector. 

N Tipus de empreses 

2 Microempresa 

13 Petita empresa 

7 Mitjana empresa 

2 Gran empresa 



Acció núm. 2 
Condicions especials per a organitzacions EMAS en les 
convocatòries de l’ARC al voltant de l’Economia Circular 

Es proposa una major puntuació/valoració dels projectes presentats 
per organitzacions EMAS o consorcis en els que hi participin 
organitzacions registrades EMAS, en les convocatòries d’ajuts de 
l’Agència de Residus de Catalunya orientades actuacions en matèria 
d’economia circular. 
 

- Es basa en una bona pràctica aplicada a Itàlia en el marc dels fons 
regionals 

- Només per a organitzacions registrades EMAS (no ISO 14001) 
- Oberta a organitzacions de qualsevol sector 
- És coherent amb la promoció del binomi  EMAS - Economia Circular 
 
Stakeholder: Agència de Residus de Catalunya  

ITÀLIA 

CATALUNYA 



Acció núm. 3 
Promoció de l’EMAS a través de la 
contractació pública 

- Elaboració d’una Guia per a la Promoció de l’EMAS a través de la 
contractació pública. 

- Difusió de la Guia. 
- Implementació de la Guia. 

Passos preliminars: 

 Anàlisi jurídic de les possibilitats de prendre en consideració 
 l’EMAS en la nova normativa de contractació pública. 
 Benchmarking. 
 

ITÀLIA / 
ÀUSTRIA 

+ WS3 
ENHANCE 

CATALUNYA 



La Compra Pública Verda com element incentivador en aquells sectors 
que treballen per l'administració. 
 
Stakeholders:  
Junta Consultiva de Contractació Administrativa 
Comissió Central de Subministrament 
Direcció General de Contractació Pública 
Associacions sindicals de Catalunya 
Altres Departaments i Ens de la Generalitat de Catalunya 

Acció núm. 3 
Promoció de l’EMAS a través de la 
contractació pública 

ITÀLIA / 
ÀUSTRIA 

+ WS3 
ENHANCE 

CATALUNYA 



Acció núm. 4 
Reducció/Simplificació de les inspeccions per 
empreses EMAS  
 
Residus 
- Identificació en les actes d’inspecció de l’ARC si l’empresa 

inspeccionada disposa d’EMAS o ISO 14001. 
- Recopilació de la informació durant 1 any i elaboració de les dades 

per avaluar els resultats de les inspeccions. 
- Anàlisi de dades → s’estudiarà en funció del marc normatiu, de la 

tipologia d’establiment, de la grandària d’instal·lació, i d’altres 
factors, quin tipus de mesura es podria aplicar a les empreses 
EMAS. 

 

Stakeholder: Agència de Residus de Catalunya 

WS5 
ENHANCE 

CATALUNYA 



WS5 
ENHANCE 

CATALUNYA 

 
Inspecció ambiental integrada 
- Avaluar l'ús de la Declaració Ambiental Validada y de les dades 

incorporades (consums, emissions, processos...) com 
document de consulta i registre vàlid de comprovació en el 
marc de les inspeccions ambientals integrades: 
- Consideració de la Declaració Ambiental en la planificació 

de les inspeccions. 
- Agilitzar les visites “in situ” de las inspecciones. 
- Integrar dades de la Declaració Ambiental als registres de 

la inspecció. 
- Evitar la duplicitat de comprovacions. 

 
 

 

Stakeholder: Servei d’Informació, Inspecció i Control Ambiental d’Activitats  
            Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic 

Acció núm. 4 
Reducció/Simplificació de les inspeccions per 
empreses EMAS  



Acció núm. 5 
Bonificacions fiscals per a organitzacions amb 
registre EMAS 

Bonificacions fiscals per a organitzacions amb registre EMAS en diverses 
taxes aplicades per DTES i ARC. 
 
- Només per empreses EMAS 
- Obert a organitzacions de qualsevol sector 
- Redueix costos per a les empreses 
 
Stakeholder: Servei d'Informació, Inspecció i Control Ambiental  
d'Activitats, Servei de Prevenció i Avaluació Ambiental d’activitats, 
Agència de Residus de Catalunya  

Precedents a 
Catalunya 

+  
Stakeholders 

CATALUNYA 



Let’s do it! 

@enhance_eu 
www.interregeurope.eu/enhance 


