
Convocatòria 2022

CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A L’ENFORTIMENT DE L'ACTIVITAT
COMERCIAL EN ZONES TURÍSTIQUES

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliencia

Termini:
 Més informació (BOE): 

Fins el 5 d'agost de 2022
/ ACTUALITZACIÓ 2022

dipta.cat

OBJECTIU
 

Reduir l'impacte econòmic negatiu generat per la crisi sanitària de la
COVID-19 en els establiments comercials localitzats en les seves zones
turístiques i els negocis de les quals estan vinculats amb l'arribada de

visitants.

MINCOTUR
 

ENTITAT COL·LABORADORA:
 

Federación Española de
Municipios y Provincias

(FEMP)
29,3M€

CRITERIS D'AVALUACIÓ

 bit.ly/AyudasComercio2

CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

COMPONENT 14

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Municipis amb població superior a 20.000 hab
Províncies i illes (diputacions, cabildos i consells
insulars) en projectes destinats a poblacions d'entre
5.000 i 20.000 hab.
Només a CC.AA. uniprovincials, municipis de més de
5.000 habitants
Municipis amb població menor a 5.000 que superin
aquesta xifra tenint en compte la seva població
flotant

OBJECTIUS ESPECIFICS

Recolzar:

•El desenvolupament de plans dirigits a la introducció de
millores a les zones comercials de zones turístiques,
incloses actuacions en noves tecnologies.

•L'aplicació de solucions tecnològiques per millorar
l'eficiència energètica.

•La implantació de processos eficients des del punt de
vista ecològic i reciclat i reutilització de residus.

•La formació del personal.

•Una signatura digital integrada adaptada als visitants
estrangers.

•L'adaptació dels espais públics per millorar
l'accessibilitat i la mobilitat.

L'import del finançament serà d'un mínim del 60% i un
màxim del 100% sobre el pressupost del projecte que
hagi estat considerat finançable, fins a un màxim de
subvenció de 2.000.000 euros.

El projecte podrà ser cofinançat per la comunitat
autònoma fins a un 40 % del pressupost finançable.

INVERSIÓ I QUANTIA 
DE LES AJUDES

Més de 300.000: 1.000.000€
Entre 100.000 i 300.000 €: 500.000€ 
Menys de 100.000: 200.000€

La inversió mínima a realitzar dependrà del
nombre d'habitants:

1.
2.
3.

Almenys 25.000 pernoctacions / any
Més d'un 30% d'habitatges de 2a residència
Més de 7% d'afiliats a la Seguretat Social als CNAE
45, 46 i 47.

I que, a més, compleixin una d'aquestes condicions:

DESEPESES SUBVENCIONABLES

Inversions a la via pública.

Actuacions que tinguin un impacte en la

digitalització del sector comercial.

Sostenibilitat i economia circular.

Formació en idiomes adreçats a empleats i

autònoms del sector comerç.

A) Qualitat tècnica de la proposta o actuació

presentada. (0 a 25 punts)

B) Capacitat del projecte de dinamitzar, actualitzar

i enriquir loferta comercial del municipi. (0 a 15

punts)

C) Contribució del projecte a la millora de la

qualitat ambiental, leficiència energètica i

leconomia circular. (0 a 15 punts)

D) Nombre d'objectius o metes de la sol·licitud

d'ajuda alineats amb els pilars del Mecanisme de

Recuperació i Resiliència de la Unió Europea, el Pla

de Recuperació, Transformació i Resiliència

d'Espanya i els Objectius de Desenvolupament

Sostenible (ODS). (0 a 10 punts)

E) Nombre de comerços directament beneficiats i

percentatge que representen sobre el teixit

comercial de la demarcació del beneficiari. (0 a 15

punts)

F) Grau dinnovació i caràcter demostratiu del

projecte presentat. (0 a 10 punts)

G) Projectes supramunicipals que englobin una

pluralitat de municipis i tinguin un impacte

territorial més gran. (0 a 10 punts)

Puntuació mínima exigida: 50 punts

ES PODRÀ SUBCONTRACTAR 
FINS EL 100% DEL PROJECTE

EL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ ES REALITZARÀ
AMB CARÀCTER ANTICIPAT 

PEL 100% DE L'AJUDA CONCEDIDA

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/pdfs/BOE-A-2022-10334.pdf
https://www.dipta.cat/
https://bit.ly/AyudasComercio2
https://bit.ly/AyudasComercio2

