
BENEFICIARIS

DESPESES SUBVENCIONABLES

CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

208,5M€

Ministeri d'Indústria,
Comerç i Turisme OBJETIVO

Promoure la millora de la competitivitat de
les destinacions turístiques i potenciar el

turisme cultural mitjançant la protecció,
manteniment i rehabilitació del patrimoni

històric

COMPONENT 14

Cofinanciació del 100%

PRESSUPOST PER LINEA

PROGRAMA DE MILLORA DE LA COMPETITIVITAT I
DINAMITZACIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC 

AMB ÚS TURÍSTIC

Plazo: 1 mes des de la publicació de
l'extracte en el BOE

Comunitats Autònomes
Entitats Locals

Comarques o mancomunitats

Infografia: TECH friendly S.L.
Data d'actualització: 10 gener 2023techfriendly.es

Más info: bit.ly/patrimoniohistoricoturistico

Line

Línia  1 - Ajudes a les CCAA: inversió mínima de
750.000 euros i una màxima de 3 milions
d'euros.

Línia 2 - Ajudes a Entitats locals: inversió mínima
de 750.000 euros i una màxima de 3 milions
d'euros.

Despeses de redacció de projectes
tècnics i estudis.
Obra en rehabilitació, conservació o
manteniment.
Actuacions arqueològiques associades.
Assistències externes.

Despeses necessàries per a l'execució del
projecte, incloent:

*Inclou IVA no recuperable

ACTUACIONS
FINANÇABLES

Conservació, manteniment,
posada en valor i
rehabilitació de béns
declarats com a Bé d'Interès
Cultural per a ús turístic i
cultural

Millora de l'accessibilitat
universal

Modernització dels
sistemes de gestió de
residus

Rehabilitació i aprofitament
d'espais amb tecnologies
intel·ligents

Millora de l'eficiència
energètica i estalvi del
consum de recursos hídrics i
energètics

Actuacions d'aclimatació i
adaptació al canvi climàtic

Reducció i compensació de
la petjada de carboni

Rehabilitació ecològica del
patrimoni

INVERSIÓ 4

CRITERIS D'AVALUACIÓ

Municipi compti amb un Pla de
Sostenibilitat Turística en Destí
Municipi compti amb el distintiu Q de
qualitat o certificat en la norma UNE
No tingui altres ajudes en l'àmbit turístic
provinents del MRR
El municipi no sigui considerat per l'INE
com a punt turístic o que sigui
considerat en risc de despoblació
Existeixi un altre bé d'interès cultural
amb ús turístic en el municipi

Capacitat del projecte de dinamitzar i
enriquir l'oferta turística. 

Relacionats amb el destí en el qual es trobi
situat el bé (màx. 35pt)

1.

2.

3.

4.

5.

Relacionats amb la potencialitat turística
(màx. 25pt)

L'estat del bé exigeixi intervenció
urgent de rehabilitació, millora o
conservació 
Actuacions les obres de les quals es
trobin iniciades 

Qualitat tècnica del projecte
Previsió de mecanismes per a la
conservació sostenible del patrimoni
històric d'ús turístic 

Relacionats amb el bé cultural 
(màx. 15pt)

Relacionats amb la potencialitat turística
(màx. 25pt)

1.
2.

Subcontractació màxima del 60%

Podran presentar-se diverses
sol·licituds d'ajuda per beneficiari

Per a més info 
contacta'ns!

https://bit.ly/patrimoniohistoricoturistico

