
15M€
Convocatòria 2022

Projectes per a la transformació digital del comerç rural
que millorin el mercat omnicanal, l'experiència de compra,
i fomentin i donin visibilitat a l'oferta comercial impulsant
el consum local. 

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.

Sensibilització i formació en competències tecnològiques.

ENTITATS BENEFICIÀRIES

OBJECTIU
 

Donar suport a la implementació, modernització i foment de
l'activitat comercial en zones rurals, millorant la competitivitat,

sostenibilitat i diversificació de l'economia rural.

MINCOTUR
 

ENTITAT COL·LABORADORA:
 

Federación Española de
Municipios y Provincias

(FEMP)

PROYECTES SUBVENCIONABLES

Municipis de fins a 5.000 habitants.

Províncies i illes quan la mitjana simple de la població
dels municipis no superi els 5.000.

Comarques o altres entitats que agrupin diversos
municipis, en què la mitjana simple de la població no
superi els 5.000.

Les associacions i mancomunitats de municipis quan la
mitjana simple de la població dels municipis no superi
els 5.000 habitants.

Despeses dirigides a la transformació digital.

Despeses relacionades amb la transformació del punt

de venda.

Despeses relatives a la sostenibilitat i economia

circular.

Despeses relatives a la cadena de subministrament i

traçabilitat.

Despeses de sensibilització i formació.

1.

2.

3.

4.

5.

DESPESES SUBVENCIONABLES

INVERSIÓ I QUANTIA 
DE LES AJUDES

Diputacions, consells i cabildos: 250.000€
Comarques i consells comarcals: 100.000€ 
Municipis de -5.000 hab: 50.000€

La inversió mínima a realitzar serà de:

1.
2.
3.

L'import del finançament serà dun 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
500.000 euros.

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

ES PODRÀ SUBCONTRACTAR 
FINS EL 100% DEL PROJECTE

CRITERIS D'AVALUACIÓ

A) Projectes integrals que comportin diversos tipus

d'inversions. (0 a 10 punts)

B) Percentatge de comerços potencialment

beneficiaris de les actuacions sobre el total de

comerços. (0 a 12 punts)

C) Projectes supramunicipals que englobin una

pluralitat de municipis i tinguin un major impacte

territorial, tenint un caràcter tractor. (0 a 10 punts)

D) Població de l'entitat local o de la majoria de les

entitats locals en la/s que s'implanta alguna de les

accions subvencionables. (0 a 5 punts)

E) Qualitat del projecte presentat. (0 a 8 punts)

F) Capacitat del projecte per a fomentar la creació de

sinergies i realització d'accions conjuntes sobre les

vendes entre els establiments comercials de diferents

municipis. (0 a 5 punts)

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

alineades amb el Mecanisme de Recuperació i

Resiliència de la UE, el Pla de Recuperació,

Transformació i Resiliència d'Espanya i amb els

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 

(0 a 10 punts)

H) Contribució del projecte a la sostenibilitat i a la

implantació i ús de noves tecnologies en els

establiments comercials. (0 a 10 punts)

I) Capacitat del projecte per a la Generació d'ocupació

/ Relleu generacional. (0 a 5 punts)

J) Capacitat del projecte de dinamitzar, actualitzar i

enriquir l'oferta comercial del municipi. (0 a 5 punts)

K) Capacitat dels projectes per a innovar i millorar la

productivitat del sector. (0 a 5 punts)

L) Actuacions i capacitat del projecte en inversió per a

millorar l'accessibilitat de clients amb discapacitat en

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

M) Incorporació algunes de les idees guanyadores o

seleccionades en els concursos d'idees promoguts pel

MINCOTUR. (5 punts)

Puntuació mínima exigida: 50 punts

CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

COMPONENT 13

CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER AL SUPORT DE L'ACTIVITAT COMERCIAL
EN ZONES RURALS

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliencia

Termini:
 Més informació (BOE): 

Fins el 5 d'agost de 2022
/ ACTUALITZACIÓ 2022

dipta.cat

 bit.ly/AyudasComercio3

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-2022-10333.pdf
https://www.dipta.cat/
https://bit.ly/AyudasComercio3
https://bit.ly/AyudasComercio3

