
PREMI BBVA A LA INNOVACIÓ EN SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL PER A PIMES 2022 

1. Nom de l'empresa/autònom (obligatori)

2. Nom del projecte (obligatori)

3. Es tracta d’un projecte de creació pròpia? (obligatori)

4. Context que va motivar el desenvolupament del projecte (obligatori)

5. Any d’inici de funcionament del projecte (obligatori)

6. Fitxa tècnica i breu memòria de la seva implementació. En cas que es vulgui
complementar la resposta adjuntant un fitxer, es podrà fer a l’apartat 2.2.1. del
formulari d’inscripció, “Informació addicional fitxa tècnica i memòria d’implementació
del projecte”

7. Facilitar els preus de venda del projecte (producte o servei). En cas de disponibilitat,
facilitar els preus dels productes o serveis alternatius al mercat (obligatori)
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8. Caràcter innovador del projecte (per què es considera innovador?, comentar aspectes
que permetin evidenciar que la iniciativa ofereix funcionalitats millorades a altres
alternatives similars) (obligatori)

9. Potencial de replicació (descriure la potencialitat del projecte per poder ser replicat a
altres activitats o sectors) (obligatori)

10. Guardons obtinguts amb anterioritat (en cas que n’hi hagi)

11. Aspectes de sostenibilitat del projecte:

1. Beneficis AMBIENTALS: argumentació dels beneficis pel medi ambient que ha 
reportat la implementació de la iniciativa: reducció de consums, energia o 
matèries primeres, generació d’emissions o altres aspectes i impactes 
ambientals (obligatori)

2. Beneficis SOCIALS: argumentació dels beneficis que el projecte aporta en
l’àmbit social, tant per l’empresa com per la societat, per exemple, les 
oportunitats de treball, repercussió en la comunitat local, etc) (obligatori)
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3. Beneficis ECONÒMICS: argumentació de la repercussió econòmica del projecte
sobre l’empresa, viabilitat econòmica, rendibilitat de la inversió (obligatori)

12. Contribució als ODS. Identificar de quina manera el projecte contribueix a la consecució
dels ODS i quins són els més significatius pel projecte en sí mateix (*) (obligatori)

(*) Els ODS són els següents: 
• ODS 7: Energia assequible i no contaminant. Garantir l'accés a una energia

assequible, segura, sostenible i moderna per a tots.
• ODS 12: Producció i consum responsable. Garantir modalitats de consum i

producció sostenibles.
• ODS 13: Acció pel clima. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi

climàtic i els seus efectes.
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