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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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Activitats de formació, foment i difusió de la cultura i pràctiques de l'empresa 

social i de la EBC en la Comunitat Valenciana

Elaboració i implantació d'una memòria de sostenibilitat  (Balanç del Bé Comú, 

memòria de responsabilitat social, estat no financer, etc).

Activitats d'investigació bàsica  i formació sobre EBC, empresa social, 

emprenedoria i innovació social, i la investigació aplicada en aqueixes matèries.

Foment de l’economía del Bé Comú, Elaboració de memòries de sostenibilitat i 

RSC, Estudis d’investigació.
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Activitats de formació, foment i difusió de la cultura i 
pràctiques de 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 l'empresa social 
i/o de la EBC  (fins a 
10.000€).

Activitats de formació, foment i 
difusió de la cultura i pràctiques 
de l'empresa social i de la EBC en 
la Comunitat Valenciana.

220.000€

vint dies hàbils, comptats 
des del dia 2 de març de 
2020, per tant comprén 
des del 2 fins al 30 de març 
de 2020, tots dos inclosos

Beneficiàries Pressupost Objecte de l’ajuda

Termini
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Elaboració i implantació d'una memòria de 
sostenibilitat  (Balanç del Bé Comú, memòria de 
responsabilitat social, estat no financer, etc).

Petites i mitjanes 
empreses amb 
personalitat jurídica 
pròpia que realitzen 
actuacions vinculades 
amb la implantació de 
la cultura i pràctica de 
l'empresa social i de la 
EBC (fins a 3.000€).

Elaboració i implantació d'una 
memòria de sostenibilitat :

Balanç del Bé Comú

Memòria de responsabilitat social

Estat no financer, 

...etc

214.000€

vint dies hàbils, comptats 
des del dia 2 de març de 
2020, per tant comprén 
des del 2 fins al 30 de març 
de 2020, tots dos inclosos

Beneficiàries Pressupost Objecte de l’ajuda

Termini
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Activitats d'investigació bàsica  i formació sobre EBC, 
empresa social, emprenedoria i innovació social, i la 
investigació aplicada en aqueixes matèries.

Centres, instituts i ens 
universitaris especialitzats 
que duguen a terme 
activitats d'investigació i/ o 
formació especialitzada en 
matèries vinculades a 
l'economia sostenible, 
l'empresa social o la EBC 
(fins a 10.000€).

Activitats d'investigació bàsica  i 
formació sobre EBC, empresa 
social, emprenedoria i innovació 
social, i la investigació aplicada 
en aqueixes matèries.

40.000€

Vint dies hàbils, comptats 
des del dia 2 de març de 
2020, per tant comprén 
des del 2 fins al 30 de març 
de 2020, tots dos inclosos.

Beneficiàries Pressupost Objecte de l’ajuda

Termini
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Foment de l’economía del Bé Comú, 
Elaboració de memòries de sostenibilitat i 
RSC, Estudis d’investigació

Associacions sense 
ànim de lucre 
fins a 10.000€

Pimes 
fins a 3.000€

Universitats 
fins a 10.000€

Foment de l’economía del Bé 
Comú

Elaboració de memòries de 
sostenibilitat i RSC

Estudis d’investigació

474.000€

vint dies hàbils, comptats 
des del dia 2 de març de 
2020, per tant comprén 
des del 2 fins al 30 de març 
de 2020, tots dos inclosos

Beneficiàries Pressupost Objecte de l’ajuda

Termini

TOTA LA INFORMACIÓ PODEN TROBAR-LA EN:
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?
id_proc=18212&version=amp#p_8

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18212&version=amp
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Gràcies per l’atenció
DG ECONOMIA SOSTENIBLE 
dgeconomia@gva.es




