Circular 19/13 – 15 de juliol de 2019
Línia de préstecs pels establiments d’allotjament turístic
La Direcció General de Turisme (DGT) i l’Institut Català de Finances (ICF)
han posat en marxa la línia de préstecs ICF Turisme, dotada amb 30 milions
d’euros per finançar projectes de millora de l’accessibilitat, millora de la qualitat
dels serveis i/o estades; millora de l’eficiència energètica; i projectes de recerca,
desenvolupament i innovació.
BENEFICIARIS
Els beneficiaris d’aquests préstecs poden ser: titulars d’establiments hotelers
(hotels, hostals o pensions), d’apartaments turístics, càmpings i turisme rural i
d’habitatges d’ús turístic. Tots han d’estar operatius a Catalunya i portar almenys
dos anys en funcionament i estiguin degudament habilitats en seu municipal.
IMPORT:
L’ajut consistirà en la bonificació d’interessos de préstec concedit per l’Institut
Català de Finances (ICF).
L’import del préstec podrà ser fins el 100% de les actuacions subvencionables, amb
un mínim de 60.000 € i un màxim d’1.000.000 €.
TIPUS D’INTERÈS
Euríbor a 12 mesos + un 2%. Sobre aquest tipus d’interès s’aplicarà una
bonificació, que s’especificarà en la resolució d’atorgament de l’ajut i que serà com
a màxim el 2%.
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Excepcionalment aquest interès es podrà incrementar a Euríbor a 12 mesos +
2,95%, abans de ser bonificat, en funció de la situació economicofinancera del
beneficiari. Aquesta operació gaudirà dels mateixos criteris de bonificació.
Excepcionalment l’ICF, a criteri seu, podrà oferir un tipus fix mínims del 2,75%,
també bonificable en els mateixos termes anteriors.
TERMINI DEL PRÉSTEC
Fins a 10 anys, amb possibilitat d’un termini de carència d’amortització del capital
de fins a 2 anys, inclòs en aquest termini.
GARANTIES
Les que consideri l’ICF en funció de l’estudi de cada operació.
DESEMBORSAMENT
Serà d’un sola vegada o en desemborsaments parcials, durant un termini de fins a
24 mesos, sempre contra la presentació de factures o documents que justifiquin la
inversió.
COMISSIONS
Comissió d’obertura: 0,50% del nominal del préstec
Comissió d’amortització anticipada total o parcial: 0,25% com a màxim
Interès de demora: Tipus d’interès vigent de l’operació + el 6%.
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ACTUACIONS I DESPESES SUBVENCIONABLES
a) Inversions

relatives

a

obres

o

instal·lacions

destinades

a

millorar

l’accessibilitat de l’establiment.
b) Inversions de reforma, millora o ampliació de les serves instal·lacions i/o
serveis, així com qualsevol despesa que tingui per finalitat la millora de la
qualitat dels serveis i/o estades.
c) Inversions en millores d’eficiència energètica.
d) Inversions en projectes de recerca, desenvolupament i innovació que es
desenvolupin i s’apliquin als establiments turístics
e) No

són

subvencionables

les

actuacions

de

despesa

corrent,

sous,

refinançaments i similars.
SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ
Les sol·licituds s’han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del
formulari que està a disposició del web de l’ICF.
Podeu consultar tota la informació sobre aquests préstecs als webs del
Departament d'Empresa i Coneixement i de l’ICF (ICF Turisme) o contactar-hi
a través d'aquest formulari per a un tracte individualitzat.
Per la importància de l’assumpte, agrairíem que en féssiu difusió entre els vostres
associats.
Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte.
Rebeu una cordial salutació,
Marina Figueras Carreró
Cap de comunicació de la FHCG
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