AJUTS PEL SUPORT A L’ACTIVITAT COMERCIAL A ZONES RURALS










Objectiu: Desenvolupar plans i programes dirigits a donar suport a l’activitat comercial en
zones rurals.
Inversió mínima:
o 50.000 € per a municipis de menys de 5.000 habitants
o 100.000€ per a comarques i consells comarcals.
o S’inclouen despeses pagades i realitzades entre el 01/01/21 i el 31/12/22
Ajudes:
o Entre el 60% i el 100% del pressupost, podent ser cofinançat fins a un 40%.
o El pagament de l’ajut serà anticipat per un import del 100%.
o Compatible amb la percepció d’altres subvencions.
Presentació de sol·licituds: 06/10/2021
Pressupost total convocatòria: 4.823.000 €
Convocatòria: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-2021-14818.pdf
Destinataris:
o Els municipis amb una població de fins a 5.000 habitants
o Les comarques o altres entitats que agrupin diversos municipis en els quals la
mitjana simple de la població dels municipis en els quals es plantegi l’actuació o
projecte no superi els 5.000 habitants



Documentació a presentar:
o Formulari de sol·licitud
o Memòria descriptiva de la inversió.
o Acreditació vàlida del poder del signant.
o Acreditació del compliment de les obligacions tributaries de la Seguretat Social.
o Declaració responsable del compromís de cofinançament.
o Declaració responsable on el sol·licitant faci constar les ajudes sol·licitades o
adjudicades amb la mateixa finalitat.
o Declaració responsable de no tenir deutes amb l’Administració.
o Declaració responsable de que el sol·licitant complirà tota la normativa nacional i
de la Unió Europea aplicable.
o Declaració de no causar perjudici significatiu al medi ambient.
o Compromís de concedir els drets i accessos necessaris per a garantir que la
Comissió, la OLAF, el Tribunal de Comptes europeu, la Fiscalia europea i autoritats
nacionals exerceixin les seves competències.



Projectes objectius:
o 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;
o Projectes d’obres i reacondicionament per a millorar les instal·lacions, la seva
accessibilitat, equipament i adequació, de les zones ocupades per mercats
municipals, àrees comercials i mercats no sedentaris, així com les seves zones
adjacents;
o Projectes per a reduir el consum d’insums per part del comerç i la substitució per
alternatives respectuoses amb el medi ambient;
o Sensibilització i formació en competències tecnològiques.
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Despeses subvencionables:
Transformació
digital

Transformació del
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Sostenibilitat
i
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Cadena
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subministrament i
traçabilitat
Sensibilització
formació

i

a) Inversió per a incorporar, mantenir o millorar les funcionalitats
per a la venda del sector comercial amb establiment físic i el no
sedentari ubicats en zones rurals a traves de canals digitals que
fomentin la omnicanalitat dels models de negocis i millorin la
experiència de compra.
b) Foment de l’activitat comercial (campanyes d’animació en
XXSS, pàgina web)
c) Publicitat, comunicació i visibilitat en diferents mitjans o
suports digitals.
d) Altres inversions que responguin a les necessitats de
transformació digital dels comerços en l’àmbit de la seva
demarcació.
a) Creació o manteniment de l’activitat comercial essencial al
municipi que garanteixi l’abastiment del mateix. Les inversions
dirigides a la implantació d’un nou establiment comercial o
millora d’un ja existent, s’ubicarà en locals o espais de l’entitat
local i s’haurà de desenvolupar, coma mínim, l’activitat
comercial i podent complementar-se amb altres serveis
d’interès per a la comunitat. Es subvencionarà la construcció
de nous establiments, reformes, equipament comercial, però
no adaptació a COVID-19.
b) Afavorir transformació digital del comerç no sedentari i dels
canals curts de comercialització.
c) Inversió en obres per a millorar les instal·lacions, accessibilitat i
adequació de les zones ocupades per mercadillos i mercats no
sedentaris, així com àrees properes.
d) Incorporació de NNTT en el procés de compra i pagament dels
productes adquirits evitant cues i aglomeracions.
e) Inversió en noves modalitats d’entrega i devolució de
productes fora dels horaris d’obertura o repartiment. Es
subvencionarà obres i reformes dels espais per aquesta
finalitat.
a) Inversions per a reduir el consum de productes d’un sol ús per
part del comerç i del consumidor. Millora de la eficiencia del
consum energètic i altres subministraments. Correcta
separació de residus.
b) Altres actuacions i solucions dirigides a incrementar la
sostenibilitat, adaptació al canvi climàtic i la eficiencia del
model de negoci.
a) Inversió en projectes que, mitjançant NNTT, generin xarxes de
subministrament i comunicació locals o de proximitat entre
comerç minorista, productors locals i proveïdors de serveis
afins.
a) Sensibilització i formació d’habilitats i us i gestió d’eines
tecnològiques de comerç
b) Formació, sensibilització i campanyes per al foment
d’estrategies d’economia circular, prevenció de la generació
de residus, reutilització de productes, separació de residus i
reutilització en el model de negoci del sector comercial.
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Altres
despeses
subvencionables



a) Implantació de xarxes WiFi
b) Actuacions per a la millora i visibilització de la oferta
comercial
c) Senyalística integrada de la oferta comercial

Avaluació:
o Concurrència competitiva
o Puntuació: Dependrà de la qualitat tècnica de la proposta; adaptabilitat de la
proposta a la necessitat presentada; número d’actuacions alineades amb el MRR 1,
PRTR 2 i ODS 3; capacitat del projecte per a generar feina; capacitat del projecte per
dinamitzar i incorporar noves tecnologies; capacitat per innovar i millorar
productivitat del sector; contribució a la qualitat ambiental, eficiència energètica i
economia circular; projectes que integrin diferents actuacions.
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MRR Mecanisme de Recuperació i Resiliència
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
3
ODS Objectius de Desenvolupament Sostenible
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