
OBJECTIU
 

Finançament de projectes innovadors per a la transformació
territorial, des d’una dimensió econòmica, social, mediambiental

i de gènere.

PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

MODALITATS DE PROJECTES
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SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DE PROJECTES
INNOVADORS PER A LA TRANSFORMACIÓ TERRITORIAL I
LA LLUITA CONTRA LA DESPOBLACIÓ

TERMINI: 15 juny 2022
 + INFO (BOE): bit.ly/Bases_Despoblacion

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Ajuntaments o agrupacions d’ajuntaments
Diputacions provincials i forals, els cabildos i
consells insulars, i les comunitats autònomes
uniprovincials
Consells comarcals
Mancomunitats de municipis
Organismes autònoms vinculats a les anteriorment
citades EE.LL

MODALITAT A: ENTITATS LOCALS

MODALITAT B: ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

MODALITAT C: EMPRESES I ALTRES INICIATIVES
EMPRENEDORES

FINANÇAMENT
MODALITAT A: 
Fins al 5% del crèdit disponible per a aquesta. (cofinançament del 90% màxim)

MODALITAT B: 
Fins al 12% del crèdit disponible per a aquesta modalitat.

MODALITAT C: 
Fins el màxim previst de minimis.

CRITERIS DE VALORACIÓ

CRITERIS ESTRATÈGICS - 
Oportunitat del projecte

CRITERIS TÈCNICS - 
Idoneïtat i innovació del
projecte

Impacte econòmic, social,
ambiental, territorial i de
gènere del projecte

Difusió i transferència

0-30 punts

0-30 punts

0-30 punts

0-10 punts

ES PERMETRÀ LA SUBCONTRATACIÓ FINS AL
80% DEL PRESSUPOST ELEGIBLE. 

A més, es realitzaran pagaments anticipats, amb
caràcter previ a la justificació, fins un màxim del
100% de l’import de l’ajuda concebuda.

Únicament es podrà presentar un projecte per
a cada beneficiari.

Organitzatius. Creació d’estructures administratives destinades a
formalitzar i impulsar l’activitat de les entitats locals.

Oficines contra la Despoblació.
Coordinació d’iniciatives públic-privades. 
Creació de punts de recolzament local per a l’atracció de nous
pobladors. 
Acollida i integració de població emigrant.

Reforç dels Serveis Públics
Millora de les infraestructures locals. 
Millora de la gestió mediambiental.
Millora de la qualitat de vida en el medi rural. 
Creació i desenvolupament de xarxes d’inclusió social. 
Promoció de projectes per a l’atenció i cura de persones. 
Programes pilots dirigits a aturats de llarga durada.
Posada en valor i investigació sobre bens culturals de titularitat
municipal. 
Tractament i depuració d’aigües.

Foment de l’Emprenedoria i de l’Activitat Empresarial.
Assessorament jurídic, tècnic i financer. 
Accés a l’activitat agrícola, ramadera, forestal.
Millora de processos agrícoles, ramaders, forestals.
Difusió i comercialització de productes locals. 
Desenvolupament de mercats cooperatius. 
Comercialització online en el mercat d’aliments.

Formació i Ajuda l’Emprenedoria
Formació i innovació agroalimentària i d’aprofitament de recursos
naturals locals. 
Formació i innovació en gestió ambiental local. 
Exercici de pràctiques no laborals en empreses privades. 
Recuperació d’oficis, artesanies i tasques tradicionals. 
Formació en activitats turístiques vinculades amb la posada en
valor del territori.

Desenvolupament i Innovació en el Territori
Difusió del valor afegit aportat per la vida rural, en un entorn
d’hàbits saludables. 
Difusió del destí natural. 
Difusió i investigació del patrimoni geològic i biològic, així com del
paleontològic. 
Recuperació, investigació i difusió d’esdeveniments històrics
vinculats amb la vida local.
Difusió i investigació del patrimoni cultural, històric, arqueològic i
etnològic. 
Activitats de cura i millora de les masses forestals.
Creació de plantes de compostatge de residus forestals, agrícoles
i bioresidus domèstics. 
Creació de Comunitats Energètiques Locals.
Reutilització de molins i altres infraestructures d’ús tradicional. 
Recuperació, digitalització e informatització de fonts històriques
vinculades amb la vida local. 
Accés, coneixement i visita del patrimoni històric artístic local. 
Educació ambiental. 
Restauració i millora ambiental, tant dels medis urbans (carrers i
places, zones verdes urbanes…) com dels entorns rurals.

Manteniment i Renovació de l’Habitatge i Conservació del Patrimoni
Arquitectònic

Renovació i rehabilitació energètica de l’habitatge. 
Promoció de l’eficiència energètica i l’autoconsum energètic,
relacionat amb l’atracció de nova població. 
Rehabilitació i posada en ús del patrimoni municipal.

Transició Digital i Plena Connectivitat Territorial
Digitalització de la xarxa de baixa tensió.

MODALITAT A: ENTITATS LOCALS
Objetius específics:

Municipis de -5.000 hab.

Infografia: TECH friendly S.L.
Data d'actualització: 4 de maig 2022

Per a més info 
contácta´ns!

A ENTITATS LOCALS A EMPRESES A ONG

10,3M€ 3,4M€ 2,4M€

https://bit.ly/Bases_Despoblacion

