Regió del Coneixement

Oficina Tècnica d’Innovació

SUBVENCIONS PER A LA DINAMITZACIÓ TERRITORIAL PER ALS ANYS 2018 i 2019
Departament de la Presidència - GenCat
Pressupost
Màxim per ajuntament sol·licitant: 50.000 €

15.300.000 €

Termini de presentació
De l’11/06/2019 fins al 16/07/2019

16 de juliol

01. Beneficiaris
Els municipis de Catalunya amb població inferior a 2.000 habitants, segons les dades publicades a l’IDESCAT el 31/12/2017. L’òrgan municipal
competent (ajuntament) ha d’aprovar la sol·licitud i el projecte a subvencionar.

02. Resum
Objectiu: cofinançar inversions que comportin un valor afegit important als petits municipis per tal d’afavorir la dinamització territorial i la igualtat
d’oportunitats de les persones que viuen en aquest entorn.
Actuacions subvencionables:





Inversió en millora de la connectivitat digital.
Inversió en equipaments de titularitat municipal amb incidència en la prestació de serveis a la ciutadania.
Inversió en la millora dels accessos a espais generadors d’activitat (espais turístics o culturals, polígons industrials, etc.)
Inversió per a l’impuls de l’activitat econòmica.

Tipus d’ajut: subvenció a fons perdut, compatible amb altres ingressos públics destinats a la realització dels mateixos projectes.
Intensitat màxima de l’ajut: un 80% de la despesa subvencionable.
Import subvenció per sol·licitant: un màxim de 50.000€ per ajuntament, la sol·licitud podrà incloure 4 actuacions.
Documentació: formulari de sol·licitud (incloent les declaracions responsables oportunes), memòria explicativa valorada amb pressupost detallat
i criteris que compleix el projecte i, si escau, documentació tècnica necessària (projecte, plànols, fotografies en format pdf...). S’haurà de tramitar
a través de l’extranet http://www.eacat.cat.
Pagament: a la concessió de la subvenció, s’ordenarà el pagament del 100% de l’ajut econòmic en concepte de bestreta.
Període d’execució del projecte: des de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2019. Justificació fins al 28 de febrer de 2020.
Més informació:

DOGC – Convocatòria

DOGC – Bases reguladores

03. Conceptes Subvencionables
Es consideren despeses subvencionables les que tinguin una relació directa amb l’actuació subvencionada, compleixin els terminis d’execució
establerts i siguin imputables al capítol VI de l’estructura dels pressupostos de les entitats locals (BOE-Estructura dels pressupostos de les entitats
locals).

04. Criteris de valoració
Criteris de valoració comuns per a tots els projectes (màxim 10 punts cadascun):
- Formar part d’una estratègia de desenvolupament territorial
- Densitat de població
- Envelliment poblacional
- Pèrdua poblacional
Criteris de valoració específics (màxim 15 punts cadascun):
-

Connectivitat digital: afavorir la reducció de la bretxa digital i garantir accés a xarxes de telecomunicacions d’alta velocitat.
Equipaments: serveis mínims i obligatoris, millora de serveis o prestació de nous serveis públics.
Accessos: espais generadors d’activitat oberts al púbic, amb o sense pla de gestió, o espais de nova creació.
Impuls de l’activitat econòmica: llocs de treball, diversificació activitat productiva o salt qualitatiu.

Per obtenir la subvenció, el projecte ha d’assolir una puntuació mínima de 30 punts.

