
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ

ORDRE EMO/288/2013, de 14 de novembre, de modificació de l’Ordre EMO/419/2012, de 5 de desembre, per
la qual es fixen els preus públics del sistema català de qualitat turística.

L’Ordre EMO/419/2012, de 5 de desembre, per la qual es fixen els preus públics del sistema català de qualitat
turística, estableix els imports dels preus públics per als processos de categorització, especialitat i certificació
del sistema català de qualitat turística regulat per l’Ordre EMO/418/2012, de 5 de desembre.

Per les resolucions EMO/361/2013 i EMO/362/2013, de 18 de febrer, es van aprovar els models que
estableixen els criteris per al reconeixement de l’especialitat en hotel gastronòmic i per a l’atorgament de
categoria als establiments de turisme rural, respectivament. En la posada en funcionament d’aquests models
s’ha evidenciat la necessitat de revisar a la baixa l’import dels preus públics aprovats per l’Ordre
EMO/419/2012, per tal d’ajustar-los als costos actuals necessaris per portar a terme la prestació dels serveis
de categorització i d’especialització.

Vistos els informes de la Intervenció Delegada i de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i
Coneixement, i en virtut de les meves atribucions,

 

Ordeno:

 

Article únic

Es modifica l’article 1 de l’Ordre EMO/419/2012, de 5 de desembre, per la qual es fixen els preus públics del
sistema català de qualitat turística (DOGC núm. 6277, de 19.12.2012), que queda redactat en els termes
següents:

“Article 1

”Aprovació

”Aprovar els preus públics, amb l’IVA inclòs, que es detallen a continuació per als processos d’implementació
del sistema català de qualitat turística:

”Obtenció de la certificació, especialitat o categoria

”a) Especialització en hotel gastronòmic: 228,34 euros, més 1,21 euros per habitació.

”b) Categorització d’establiment de turisme rural: 198,77 euros.

”c) Categorització d’habitatge d’ús turístic: 144,45 euros.

”d) Categorització d’establiment d’apartaments turístics: 198,77 euros, més 1,21 euros per apartament o
estudi.

”Revisió o renovació de la certificació, especialitat o categoria (50% del preu inicial)

”a) Especialització en hotel gastronòmic: 114,17 euros, més 1,21 euros per habitació.

”b) Categorització d’establiment de turisme rural: 99,39 euros.

”c) Categorització d’habitatge d’ús turístic: 72,23 euros.

”d) Categorització d’establiment d’apartaments turístics: 99,39 euros, més 1,21 euros per apartament o
estudi.”
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Barcelona, 14 de novembre de 2013

 

Felip Puig i Godes

Conseller d'Empresa i Ocupació

 

(13.324.028)
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