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Entenem per Hospital Sostenible aquell que aplica principis de desenvolupament 

sostenible tot considerant criteris econòmics, socials i ambientals en l’avaluació i 

en la implantació de les seves polítiques, en la seva presa de decisions i en el 

disseny dels seus espais i equipaments.

L'HOSPITAL SOSTENIBLE: MARCS NORMATIUS I AJUTS

En quin marc normatiu i d’ajuts es fa possible avançar en la implantació de mesures 

sostenibles en les organitzacions sanitàries i socials? Revisarem les certificacions 

dels sistemes de gestió mediambiental, la pràctica d’auditories ambientals, els 

requeriments en l’àmbit de la contractació i el coneixement sobre fonts d’ajuts per a 

la planificació i realització d’actuacions.
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L’hospital sostenible



� Certificacions dels sistemes de gestió mediambiental

� Auditories mediambientals

� Requeriments de l’àmbit de contractació

� Fonts d’ajuts per a la planificació i realització d’actuacions
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L’Hospital sostenible: Marcs normatius i ajuts



� Suport segons l’Entitat Atorgant

- Administracions Locals (Ajuntaments, Consell Comarcal, Diputació)

- Agrupacions empresarials (Unió, Cambra de Comerç de Barcelona,...)

- Govern de la Generalitat de Catalunya

- Govern de l’Estat Espanyol

- Unió Europea

� Tipus de suport

- Ajuts

- Subvencions

- Finançament en condicions preferents

- Deduccions fiscals
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Fonts d’ajut per a la planificació i realització d’actuacions



Fonts d’ajut per a la planificació i realització d’actuacions

Suport segons la finalitat – SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
SOSTENIBILITAT AMBIENTAL ORGANISME ENTITAT ATORGANT TIPUS D'AJUT DESCRIPCIÓ

Subvencions per a projectes d’estalvi i eficiència 
energètica.

Generalitat de 
Catalunya

Institut Català de 
l'Energia

Subvenció
Subvencions per a portar a terme inversions en béns, serveis i formació  per 
minimitzar aquells consums energètics innecessaris, de manera que s'avanci en la 
racionalització de l'ús de l'energia.

Subvencions per al finançament de projectes
energètics d’inversió en estalvi i eficiència
energètica.

Govern de l'Estat 
Espanyol

IDAE - Instituto 
para la 

diversificación y 
Ahorro de la Energía

Subvenció
Complementar i reforçar els esforços que s'estan portant a terme per part de les 
diferents adminnsitracions per tal d'incentivar les organitzacions a realitzar projectes 
plurianuals d'inversió en tecnologies d'estalvi i eficiència energètica.

Subvencions per a la gestió de residuseficient i
sostenible. 

Generalitat de 
Catalunya

Agència de residus 
de Catalunya

Subvenció
Diverses línees de subvencions amb l'objectiu d'optimitzar al màxim la gestió dels 
residus, la minimització de la generació de residus i el foment de la recuperació i els 
subproductes.

Ajuts per implantar sistemes voluntaris de
gestió ambiental ISO 14001 i EMAS.

Generalitat de 
Catalunya

Departament de 
Medi Ambient i 

Habitatge
Subvenció

Ajuts destinats a empreses públiques i privades per a implantar sistemes voluntaris 
de gestió ambiental.

Subvencions per a la promoció, sensibilització i
difusió del sistema EMAS i/o dels sistemes
d’eco etiquetatge.

Generalitat de 
Catalunya

Departament de 
Medi Ambient i 

Habitatge
Subvenció Promoció de EMAS i eco etiquetatge, jornades, material divulgatiu, etc.

Subvencions pel finançament d’actuacions
d’educació i sensibilització ambiental en
matèria de canvi climàtic. 

Generalitat de 
Catalunya

Departament de 
Medi Ambient i 

Habitatge
Subvenció

Campanyes de sensibilització ambiental, accions formatives, exposicions, seminaris, 
tallers, jornades i conferències.

Realització d’estudis per a disminuir l’impacte
ambiental delsprocessos, productesi serveis de
les empreses.

Generalitat de 
Catalunya

Departament de 
Medi Ambient i 

Habitatge
Subvenció

Realització d'estudis, com per exemple el cicle de vida, d'ecodisseny, de 
minimització o d'ambientalització de la compra de productes i serveis. Gestió 
eficient de l'Aigua, atmosfera,etc.

Deduccions per inversions amb objectius de
millora ambiental.

Govern de l'Estat 
Espanyol

Ministerio de 
Economía y 
Hacienda

Deducció fiscal
Deducció de l'Impost de Societats de les inversions realitzades a partir de l'1 de 
gener del 2010, tenen dret a una deducció del 2% sobre l'IS. Aquest percentatge està 
en procès de revisió, i podria arribar a ser d'un 8%.

Programa Intelligent Energy Unió Europea 7é Programa Marc Subvenció
Recolzament de les polítiques de la Unió Europea en energies renovables i eficiència 
energètica. Estimular la posada en funcionament de solucions energètiques 
intel·ligents que ja estiguin provades.

Programa Eco - Innovación Unió Europea 7é Programa Marc Subvenció

Recolzar les primeres aplicacions i l'entrada en el mercat de les tecnologies i 
pràctiques innovadores, i la creació de solucions sostenibles que portin a terme un 
millor ús  dels recursos i redueixen les repercussions negatives sobre el medi 
ambient.



Suport segons la finalitat – SOSTENIBILITAT SOCIAL
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Fonts d’ajut per a la planificació i realització d’actuacions

SOSTENIBILITAT SOCIAL ORGANISME ENTITAT ATORGANT TIPUS D'AJUT DESCRIPCIÓ

Ajuts pel foment i la difusió de l’alimentació 
ecològica

Generalitat de 
Catalunya

Departament 
d'Agricultura, 

Alimentació  i Acció 
Rural

Subvenció Foment i difusió de l'Alimentació ecològica a diferents grups d'usuaris potencials.

Subvencions per a entitats en matèria de 
programes de serveis socials (gent gran, 
famílies, maltractament, persones immigrades…)

Generalitat de 
Catalunya

Departament 
d'Acció Social i 

Ciutadania
Subvenció

Programes de suport a diversos col·lectius: gent gran, famílies, persones mmigrades, 
acolliment i adopcions, dones, persones amb drogodependències, discapacitat, 
malaltia mental, etc.

Subvencions a entitats per a programes en 
matèria d'acolliments i adopcions

Generalitat de 
Catalunya

Departament 
d'Acció Social i 

Ciutadania
Subvenció

La Secretaria d'Infància i Adolescència subvenciona actuacions d'entitats d'iniciativa 
social en matèria de serveis socials d'atenció a la infància i l’adolescència, i 
relacionades amb l'àmbit dels acolliments i les adopcions.  

Subvencions per activitats adreçades al foment i 
suport de la salut. 

Generalitat de 
Catalunya

Departament de 
Salut

Subvenció
Finalitats diverses: remodelació i equipament de consultoris. Prevenció i tractament 
de drogodependències, prevenció d'infeccions, etc.



Suport segons la finalitat – SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
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Fonts d’ajut per a la planificació i realització d’actuacions

SOSTENIBILITAT ECONÒMICA ORGANISME ENTITAT ATORGANT TIPUS D'AJUT DESCRIPCIÓ

Subvencions per a portar a terme programes de 
captació de talent directiu estratègic per a 
pimes en l’àmbit biotecnològic i biomèdic.

Generalitat de 
Catalunya

Departament 
d'Economia i 

Finances
Subvenció

Suport a programes per a l'atracció i gestió eficient del talent científic, emprenedor i 
directiu, estratégic per a pimes en l'àmbit biotecnològic i biomèdic

Ajuts per a la generació d’ocupació
Generalitat de 

Catalunya
Departament de 

Treball
Ajut i 

subvenció
Ajut en forma de suport i assessorament per a la generació d'ocupació.



Suport a la Sostenibilitat econòmica, social i ambiental a través de:

- Medi Ambient i Energia. Col·laborem amb les empreses per a que, com a 

procés de millora, innovin incorporant criteris de sostenibilitat mediambiental en 

la direcció dels seus negocis, aplicant unes millores pràctiques mediambientals 

en la gestió, producció i distribució, com un element de competitivitat.

- Centre d’Atenció a l’Empresa. Servei de suport a l’accés al finançament 

bancari i en la cerca d’ajuts i subvencions.

- Innovació i Internacionalització. Com a eines de progrés, creixement i 

sostenibilitat competitiva de l’empresa. 
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Serveis de la Cambra de Comerç de Barcelona



Índex de continguts

Taller de Recursos Financers 9

www.cambrabcn.org

assistenciaempresarial@cambrabcn.org

GRÀCIES PER 

LA VOSTRA 

ATENCIÓ


