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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT
RESOLUCIÓ EMC/3447/2020, de 21 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per als anys
2021-2022 de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió en la
renovació dels establiments d'allotjament turístic (ref. BDNS 541898).
L’Estatut d’autonomia de Catalunya, a l’article 171.f), en relació amb l’article 114, estableix que correspon a la
Generalitat de Catalunya, per mitjà dels seus òrgans competents, fixar criteris, la regulació de les condicions, i
l’execució i el control de les línies públiques de suport i de promoció del turisme.
La Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i
regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estances en establiments turístics, sobre
elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni (DOGC núm.
7340, de 30.3.2017), fixa que un dels objectius d’aquests impostos és nodrir el Fons per al foment del turisme,
creat amb la finalitat de finançar polítiques turístiques per a la millora i la competitivitat de Catalunya com a
destinació turística i garantir la seva sostenibilitat.
L’article 49 de l’esmentada Llei 5/2017, de 28 de març, estableix que els recursos obtinguts s’han de destinar a
la promoció turística de Catalunya, a l’impuls del turisme sostenible, responsable i de qualitat, a la protecció,
preservació, recuperació i millora dels recursos turístics, al foment, la creació i la millora dels productes
turístics, a la millora dels serveis de control i inspecció sobre els establiments i els equipaments turístics, així
com al desenvolupament d’infraestructures i serveis relacionats amb el turisme.
El nou Pla estratègic de turisme 2018-2022 estableix com a missió de la Direcció General de Turisme “...oferir,
als que ens honoren amb la seva visita, els nostres atractius i serveis turístics perquè descansin, descobreixin
el país i gaudeixin d’excel·lents experiències en un marc acollidor, confortable i segur. El nostre propòsit és
oferir una experiència turística excepcional que proporcioni moments de felicitat i grans records”.
El Pla també proposa un model turístic competitiu, sostenible i de qualitat a partir de l’equilibri territorial, la
diversificació de l’oferta, l’orientació a la demanda, la desestacionalització i la innovació del producte, per fer
del turisme una activitat generadora de riquesa i d’ocupació al servei de la ciutadania. En aquest sentit es posa
al servei dels diferents agents públics del sector turístic català un programa de subvencions individuals per
afavorir que les destinacions turístiques catalanes millorin la seva competitivitat.
És voluntat del Departament d’Empresa i Coneixement, per mitjà de la Direcció General de Turisme, donar
suport a les empreses d’establiments turístics catalanes que portin a terme un pla d’inversió en les seves
instal·lacions. L’impost sobre estades en establiments turístics, mitjançant el Fons per al foment del turisme,
permetrà finançar els objectius de la línia de préstecs en condicions preferents que avui presentem.
Atès el que disposen el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre; i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
Atesos el Reglament (CE) núm. 1407/2013, de 18 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del
Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L352, de 24.12.2013); i el Reglament
(UE) núm. 651/2014, de 17 juny, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el
mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L 187/1 de 26.6.2014);
Atesos la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 (DOGC núm.
7340, de 30.3.2017); i el Decret 273/2018, de 20 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de
la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del
2019 (DOGC núm. 7776, de 28.12.2018);
D’acord amb el marc del Conveni de col·laboració entre el Departament d’Empresa i Coneixement i l’Institut
Català de Finances per a la creació d’una línia de préstecs bonificats, subscrits en el projecte de renovació dels
establiments d’allotjament turístic de Catalunya, i signat el 2 d’abril de 2019;
D’acord amb l’Ordre EMC/77/2019, de 16 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de
préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes de renovació dels establiments d’allotjament
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turístic de Catalunya (DOGC núm. 7861, de 24.4.2019); i amb l’Ordre EMC/47/2020, de 24 d’abril, de
modificació de l’Ordre EMC/77/2019, de 16 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de
préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes de renovació dels establiments d’allotjament
turístic de Catalunya (DOGC núm. 8121, de 27.4.2020);
Vist l’informe de la Intervenció Delegada, i d’acord amb les facultats que em confereix l’article 12 de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya (DOGC núm. 1234, de 22.12.1989),

Resolc:

-1 Objecte
Es fa pública la convocatòria per a la concessió d’ajuts en forma de bonificació dels interessos d’operacions de
crèdit destinades al finançament de projectes d’inversió en la renovació dels establiments d’allotjament turístic
per als anys 2021-2022.

-2 Tramitació, resolució i atorgament
La tramitació, la resolució i l’atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les
condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació a aportar, es regeixen per
l’Ordre EMC/77/2019, de 16 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de préstecs en
condicions preferents per al finançament de projectes de renovació dels establiments d’allotjament turístic de
Catalunya (DOGC núm. 7861, de 26.4.2019), així com per l’Ordre EMC/47/2020, de 24 d’abril, que la modifica
(DOGC núm. 8121 de 27.4.2020).

-3 Import màxim de la línia de préstecs
3.1 L’import màxim de la línia de préstecs bonificats és de 20.000.000,00 d’euros per als anys 2021-2022.
3.2 L’atorgament dels ajuts està supeditat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la
resolució de concessió.
3.3 Els ajuts que preveu aquesta Resolució tenen la consideració d’ajuts de minimis, d’acord amb el Reglament
(UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del
Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis.
Els ajuts de minimis no es podran acumular amb un altre ajut estatal per a les mateixes despeses
subvencionables si aquesta acumulació dona lloc a una intensitat superior a les que estableix el Reglament
general d’exempció per categories o alguna decisió de la Comissió.

-4 Beneficiaris/àries
4.1 Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts persones o les entitats titulars d’allotjament turístics dels que regula
el capítol III del títol I del Llibre segon del Decret 75/2020, de 4 d’agost, de turisme de Catalunya (DOGC núm.
8195, de 6.8.2020), és a dir, establiments hotelers, inclosos hotels i hostals o pensions (secció I), apartaments
turístics (secció II), càmpings (subsecció I de la secció III) i establiments de turisme rural (secció IV) operatius
a Catalunya que portin almenys dos anys en funcionament i estiguin habilitats degudament en seu municipal,
amb els condicionants que estableix la base 5 de l’annex 1 de la citada Ordre EMC/77/2019, de 16 d’abril.
4.2 També podran ser beneficiàries les empreses de serveis energètics que actuïn en funció d’un contracte de
serveis energètics amb alguna de les empreses esmentades al paràgraf anterior, d’acord amb la base 5 de
l’Ordre EMC/77/2019, de 16 d’abril.

-5 Presentació de la sol·licitud
5.1 El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir de l’1 de gener de 2021 i restarà obert fins al 30
de desembre de 2022 (inclòs) o fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes.
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5.2 Les sol·licituds s’han de presentar als llocs i pels mitjans que especifica la base 6 de l’annex 1 de l’Ordre
EMC/77/2019, de 16 d’abril, ja esmentada.

-6 Termini d’execució
El termini d’execució de les actuacions subvencionables és de 24 mesos, comptats a partir de la data de
resolució de l’atorgament de l’ajut.

-7 Procediment de concessió, òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos
L’òrgan competent per a la tramitació i la resolució del procediment, el termini de resolució, el mitjà de
notificació, si exhaureix o no la via administrativa, el règim de recursos i els òrgans davant dels quals es poden
interposar els estableixen les bases 7 i 8 de l’annex 1 de l’esmentada Ordre EMC/77/2019, de 16 d’abril.

-8 Pagament
El pagament de l’ajut es farà efectiu, rebut a rebut, contra el Fons per a la bonificació d’interessos creat l’any
2014 i mitjançant la bonificació del 2% del tipus d’interès del préstec.

-9 Justificació
9.1 D’acord amb la base 13 de l’Ordre EMC/77/2019, de 16 d’abril (DOGC núm. 7861, de 26.4.2019), les
persones beneficiàries de la línia d’ajuts han de justificar l’aplicació dels fons davant la Direcció General de
Turisme d’acord amb els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; amb
l’article 98.1 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, i amb l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de
subvencions (DOGC núm. 6890, d’11.6.2015), modificada per l’Ordre VEH/79/2020, de 9 de juny (DOGC núm.
8154, de 15.6.2020).
9.2 Un cop finalitzades les actuacions els beneficiaris/àries hauran de presentar la justificació de la subvenció
mitjançant un compte justificatiu amb aportació dels justificants de despesa. El compte justificatiu ha
d’acreditar la realització de les actuacions subvencionades, així com les despeses generades per les accions
esmentades i l’aplicació dels fons percebuts.
El compte justificatiu inclourà:
a) La memòria explicativa del compliment de la finalitat de les actuacions subvencionades amb indicació de les
activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
b) La memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades on consti una llista classificada de
les despeses de l’activitat, amb identificació del creditor, el número de la factura o el document de valor
probatori equivalent en el tràfic mercantil, l’import, la data d’emissió i la data de pagament. Aquesta llista ha
d’anar acompanyada de les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil
o amb eficàcia administrativa, i de la documentació acreditativa del pagament (extracte bancari o, en el cas de
pagament en efectiu, documentació acreditativa de la percepció de l’import per part del creditor/ora). Les
despeses s’han de pagar abans de la data de la justificació econòmica.
c) Un recull fotogràfic del projecte realitzat en finalitzar el període d’execució de les obres.
D’acord amb el que estableix l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
quan l’import de la despesa subvencionada superi la quantitat de 15.000,00 euros en el cas de
subministraments i serveis, o 40.0000,00 euros en el cas d’obres, la persona beneficiària haurà de sol·licitar prèviament a la contractació- com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, excepte que per les seves
característiques especials no existeixi al mercat prou nombre de proveïdors o que la despesa s’hagués realitzat
amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció. En cas que no s’hagi triat l’oferta més econòmica, s’adjuntarà
un document explicatiu o una memòria on es justifiqui l’elecció.
9.3 En cap cas podrà acceptar-se una disminució de la inversió justificada que quedi per sota de l’import del
préstec atorgat i disposat.
9.4 Si la desviació pressupostària entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat del total del
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projecte objecte de l’ajut no excedeix del 20%, no comportarà la reducció de la quantia de l’ajut. Només es pot
aplicar aquest percentatge si es garanteix que s’han complert l’objecte i la finalitat de l’ajut.
9.5 La forma i el termini de la justificació de l’ajut es determinaran a la resolució d’atorgament.
9.6 La Direcció General de Turisme, d’acord amb l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de
justificació de subvencions (DOGC núm. 6890, d’11.6.2015), així com amb els articles 30 i 31 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, ja esmentada, serà l’encarregada de comprovar si la justificació és correcta i de
verificar que s’ajusta a la finalitat del projecte presentat.
9.7 Igualment, el beneficiari/ària haurà de facilitar qualsevol informació o comprovació relativa a l’objecte de
l’ajut que li requereixi la Direcció General de Turisme.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició d’acord amb
el que disposen l’article 123 i l’article 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Igualment, es pot interposar recurs contenciós administratiu d’acord amb el que disposa l’article 10.1.a) de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 21 de desembre de 2020

Ramon Tremosa i Balcells
Conseller d’Empresa i Coneixement

(20.363.046)
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