
OBJECTIU
 

Impulsar millores en la modernització, mitjançant la transformació
digital i sostenible, dels canals de distribució, mercats municipals, àrees

comercials, mercats de venda no sedentària i canals curts de
comercialització.

MINCOTUR
60,4M€
Convocatòria 2022

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

COMPONENT 13

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Entitats Locals: Municipis, Diputacions Provincials, Cabildos i Consells
Insulars
Comarques o altres entitats que agrupin diversos municipis
Mancomunitats de municipis

* Els beneficiaris supramunicipals hauran de presentar un projecte que
afecti diversos municipis com a projecte únic, fent-se responsables de la
seva execucióijustificació.

PROYECTES SUBVENCIONABLES

Projectes per a l'adopció d'eines d'informació de clients
basades en macrodades o altres tecnologies.

Projectes de transformació digital de mercats que
millorin el mercat omnicanal i lexperiència de
compres.

Projectes destinats a la transformació digital del
comerç de carrer i els canals curts de comercialització.

Projectes d'obres i recondicionament per millorar les
instal·lacions, l'accessibilitat, l'equipament i
l'adequació de les zones ocupades pels mercats
municipals, àrees comercials i mercats no sedentaris,
així com les zones adjacents.

Projectes per reduir el consum d'insums per part del
comerç i substituir-los per alternatives respectuoses
amb el medi ambient.

Instal·lació de punts de lliurament intel·ligents.

Projectes de millora de leficiència energètica.

Accions que promoguin la prevenció de residus
(inclosa la reutilització), la separació a l'origen dels
residus i la preparació per a la reutilització i el
reciclatge.

Sensibilització i formació en competències
tecnològiques.

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

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

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

GASTOS SUBVENCIONABLES

Despeses dirigides a la transformació digital

- Despeses referides a transformació del punt de venda

- Despeses relatives a sostenibilitat i economia circular

- Despeses relatives a la cadena de subministrament i traçabilitat

- Despeses de formació i sensibilització

A) Qualitat tècnica de la proposta o actuació presentada. 

(0 a 5 punts)

B) Adaptabilitat de la proposta com a solució al problema i/o

necessitat que es busca resoldre. (0 a 10 punts)

C) Nombre dobjectius o metes de la sol·licitud dajuda alineats

amb els pilars del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la

Unió Europea, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

dEspanya i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

(ODS). (0 a 10 punts)

D) Capacitat del projecte per a la Generació docupació o Relleu

generacional. (0 a 5 punts)

E) Capacitat del projecte de dinamitzar, incorporar noves

tecnologies, actualitzar i enriquir loferta comercial del municipi.

(0 a 10 punts)

F) Capacitat dels projectes per innovar i millorar la productivitat

del sector. (0 a 5 punts)

G) Contribució dels projectes a la millora de la qualitat ambiental,

leficiència energètica i leconomia circular. (0 a 10 punts)

H) Capacitat de millorar l'experiència de compra de l'usuari en

línia i físic. (0 a 5 punts)

I) Actuacions i capacitat del projecte en inversió per millorar

l'accessibilitat de clients amb discapacitat a les vies públiques

d'alta activitat comercial. (0 a 10 punts)

J) Projectes integrals que comportin diversos tipus d'inversions. 

(0 a 5 punts)

K) Nombre de comerços directament beneficiats i percentatge

que representen sobre el teixit comercial de la demarcació del

beneficiari (efecte previst). (0 a 5 punts)

L) Projectes que incorporin tecnologies que millorin el grau de

digitalització i ladaptació als nous hàbits de consum del sector

comercial. (0 a 10 punts)

M) Incorporar algunes de les idees guanyadores o seleccionades

als concursos d'idees promoguts pel MINCOTUR. (5 punts)

N) Pla de viabilitat mitjançant informe elaborat o subscrit per

tercera persona independent del sol·licitant. (0 a 3 punts)

Ñ) Projectes de compra pública d'innovació duts a terme pels

ajuntaments amb impacte directe al sector comercial.

(0 a 2 punts)

Puntuació mínima exigida: 50 punts

ES PODRÀ SUBCONTRACTAR
FINS EL 100% DEL PROJECTE

CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER AL SUPORT A MERCATS, ZONES
URBANES COMERCIALS, COMERÇ NO SEDENTARI I CANALS CURTS DE
COMERCIALITZACIÓ

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliencia

Termini:
 Més informació (BOE): 

Fins el 5 d'agost de 2022
/ ACTUALITZACIÓ 2022

dipta.cat

 bit.ly/AyudasComercio1

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/AyudasComercio1
https://bit.ly/AyudasComercio1

