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Disposicions

DEPARTAMENT
D’EMPRESA I OCUPACIó

ORDRE

EMO/220/2011, de 5 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de la 
línia de préstecs en condicions preferents per al inançament a càrrec de l’Institut 
Català de Finances de projectes de modernització en petites i mitjanes empreses 
del sector del turisme, i s’obre la convocatòria per a l’any 2011.

El sector turístic té una importància cabdal en l’estructura econòmica de Catalunya, 
en el seu creixement i en la creació d’ocupació. La competitivitat del sector turístic 
és un factor clau per mantenir la seva posició de referència mundial en relació amb 
el turisme intern, estatal, europeu i mundial.

L’estructura del sector turístic català, en què les petites i mitjanes empreses són 
clarament majoritàries, el fa especialment sensible als canvis de l’entorn. Així, 
els processos d’inversió en els establiments d’allotjament turístic, en els serveis 
d’intermediació i en el conjunt d’empreses de serveis i d’activitats turístiques es 
veuen molt afectats en situacions d’alentiment econòmic i d’ajustament de preus, 
deguts als canvis de comportament de la demanda turística i l’aparició de nous 
mercats emergents.

En aquest context, els plans d’inversió en actualització d’instal·lacions, la ca-
tegorització dels establiments de turisme rural, la creació de nous productes, la 
millora d’eficiència energètica, les millores ambientals i la incorporació de noves 
tecnologies i processos tant en els aspectes de la gestió interna com comercial i 
promocional, aspectes determinats en la millora de la competitivitat i de la soste-
nibilitat es difereixen o, simplement, es desestimen.

El Govern, tenint en compte el món empresarial en el seu conjunt i l’efecte decisiu 
que la inversió en el sector del turisme té sobre el creixement de l’economia, impulsa 
una sèrie d’instruments, per mitjà del Departament d’Empresa i Ocupació, amb 
l’objectiu d’ajudar la petita i mitjana empresa (PIME) a millorar la seva competiti-
vitat en un entorn empresarial dinàmic.

L’objecte d’aquesta línia de finançament és la concessió de préstecs a tipus d’interès 
zero a empreses del sector turístic que executin determinats projectes.

D’acord amb el Reglament (CE) núm. 800/2008, de 6 d’agost, pel qual es declaren 
determinades categories d’ajut compatibles amb el mercat comú en aplicació dels 
articles 87 i 88 del Tractat (Reglament general d’exempció per categories) (DOUE 
L 214, de 9.8.2008);

D’acord amb el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat 
pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), 
amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, 
de 18.11.2003), i el reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25.7.2006);

Vist l’informe previ de l’Assessoria Jurídica, i en virtut de les facultats que em 
són conferides,

ORDENO:

Article 1
Bases reguladores

S’aproven les bases reguladores, que regiran la convocatòria pública, de la línia 
de préstecs en condicions preferents per al finançament a càrrec de l’Institut Català 
de Finances en petites i mitjanes empreses del sector del turisme per als projectes 
d’inversió següents:
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a) Obres d’actualització i/o que renovin o ampliïn els seus béns d’equipament i 
de forma especial quant a la seguretat, l’accessibilitat i la salubritat d’establiments 
turístics.

b) Actuacions relacionades amb el model de categorització del turisme rural 
català (CaTR).

c) Que creïn nous productes turístics.
d) Que implantin noves tecnologies en el procés o producte i sistemes d’orga-

nització que millorin la gestió i la comercialització directa.

Article 2
Convocatòria i aplicació pressupostària

2.1 S’obre la convocatòria pública per a l’any 2011 per a la concessió de prés-
tecs en condicions preferents per al finançament de projectes d’inversió a què fa 
referència l’article 1.

2.2 La quantitat màxima destinada a aquesta convocatòria dins de l’any 2011 
és de 5.990.000,00 euros. El finançament serà a càrrec de la partida pressupostària 
IU11/830002/6520 del pressupost de la Direcció General de Turisme del Departament 
d’Empresa i Ocupació per a l’any 2011. Aquesta quantia es podrà incrementar amb 
les quantitats derivades d’ajuts que hagin estat objecte de revocació.

2.3 D’acord amb la disponibilitat pressupostària, es podrà obrir una con-
vocatòria posterior quan no s’esgoti l’import màxim destinat a aquesta primera 
convocatòria.

2.4 La Direcció General de Turisme, juntament amb l’Institut Català de Fi-
nances, ha establert el procediment de gestió interna que regula la tramitació i el 
finançament d’aquesta línia de préstecs, que instrumenten, mitjançant conveni, el 
Departament d’Empresa i Ocupació i l’Institut Català de Finances.

Article 3
Règim jurídic

A aquestes bases els són aplicables el Text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 
3791A, de 31.12.2002), la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
(BOE núm. 276, de 18.11.2003), i el reglament que la desplega, aprovat pel Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25.7.2006).

Article 4
Termini i lloc de presentació de sol·licituds

4.1 El termini de presentació de sol·licituds per obtenir els ajuts que preveu 
aquesta línia s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al 
DOGC i finalitzarà el 30 de setembre de 2011, inclòs.

4.2 Les sol·licituds s’han de presentar als llocs i pels mitjans a què fa referència 
la base 5.1.

Article 5
Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

L’òrgan competent per a la tramitació, la resolució, el termini per a la conclusió del 
procediment, el mitjà de notificació i el règim de recursos es regula a la base 9.

DISPOSICIÓ FINAL

Entrada en vigor
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya.
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Barcelona, 5 de setembre de 2011

F. XAVIER MENA

Conseller d’Empresa i Ocupació

ANNEX 1

Bases reguladores

—1 Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular la línia de préstecs en condicions preferents 

per al finançament a càrrec de l’Institut Català de Finances en petites i mitjanes 
empreses del sector del turisme per als projectes d’inversió següents:

a) Obres d’actualització i/o que renovin o ampliïn els seus béns d’equipament i 
de forma especial quant a la seguretat, l’accessibilitat i la salubritat d’establiments 
turístics.

b) Actuacions relacionades amb el model de categorització del turisme rural 
català (CaTR).

c) Que creïn nous productes turístics.
d) Que implantin noves tecnologies en el procés o producte i sistemes d’orga-

nització que millorin la gestió i comercialització directa.

—2 Persones beneficiàries
2.1 Poden ser beneficiàries d’aquests préstecs les PIMES del sector turístic.
D’acord amb l’annex I del Reglament (CE) núm. 800/2008, de 6 d’agost, pel qual 

es declaren determinades categories d’ajut compatibles amb el mercat comú en apli-
cació dels articles 87 i 88 del Tractat (Reglament general d’exempció per categories) 
(DOUE L 214, de 9.8.2008), s’entén per mitjana empresa la que ocupa menys de 
250 treballadors i que té un volum de negoci anual que no excedeix els 50 milions 
d’euros, o un balanç general anual que no excedeix els 43 milions d’euros.

D’acord amb el mateix annex, s’entén per petita empresa la que ocupa menys de 
50 treballadors i que té un volum de negoci anual que no excedeix els 10 milions 
d’euros, o un balanç general anual que no excedeix els 10 milions d’euros. Per cal-
cular aquests imports caldrà tenir en compte les diverses definicions que estableix 
l’esmentat Reglament, en especial les referides a empresa autònoma, associada o 
vinculada.

2.2 No es consideren beneficiàries d’aquests ajuts les associacions, fundacions 
i, en general, les entitats sense ànim de lucre.

—3 Tipus d’inversions i de despeses objecte de finançament
3.1 Es consideren elegibles:
a) Les inversions que facin obres d’actualització i/o renovin o ampliïn els seus 

béns d’equipament i de forma especial quant a la seguretat, l’accessibilitat i la sa-
lubritat d’establiments turístics.

Als efectes d’aquesta convocatòria no es consideren béns d’equipament les des-
peses corresponents a adquisició o reposició de parament de la llar.

b) Les inversions en establiments de turisme rural que executin actuacions rela-
cionades amb el model de categorització del turisme rural català (CaTR).

c) Les despeses i inversions que creïn nous productes turístics.
d) Les inversions i despeses realitzades que implantin noves tecnologies en el 

procés o producte i sistemes d’organització que millorin la gestió i comercialització 
directa.

3.1.1 En els supòsits a), b) i c) les inversions i despeses s’hauran d’haver iniciat, 
com a termini màxim, dins els 6 mesos següents a la data de formalització del 
préstec i s’hauran d’haver realitzat entre l’1 de gener de 2011 fins un termini màxim 
de vint-i-quatre mesos des de la data de formalització del préstec.
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Ambdós terminis són ampliables en dotze mesos més en aquells supòsits, de-
gudament acreditats, d’ampliació i renovació quan per causes imputables a l’Ad-
ministració no s’hagin obtingut les llicències administratives obligatòries per a la 
realització de les inversions.

3.1.2 En el supòsit d) les inversions i despeses s’hauran d’haver iniciat, com a 
termini màxim, dins els 6 mesos següents a la data de formalització del préstec 
i s’hauran de realitzar entre l’1 de gener de 2011 fins un termini màxim de dotze 
mesos des de la data de formalització del préstec.

Ambdós terminis són ampliables en dotze mesos més en aquells supòsits, de-
gudament acreditats, d’ampliació i renovació quan per causes imputables a l’Ad-
ministració no s’hagin obtingut les llicències administratives obligatòries per a la 
realització de les inversions.

3.1.3 Els béns subvencionats no es podran traslladar fora de Catalunya fins que 
hagin transcorregut cinc anys des de la compra.

3.2 S’exclouen expressament despeses corrents, de personal, impostos, de 
manteniment i/o funcionament, refinançaments, subministraments o similars, ad-
quisició d’immobles i vehicles, excepte els vehicles elèctrics per empreses d’oferta 
turística complementària.

—4 Condicions dels préstecs
4.1 Les condicions són les següents:
a) L’import de cada préstec serà aquell que s’indiqui a la resolució d’atorgament 

d’ajut. Es podrà finançar fins al 80% de l’import de la inversió o projecte a realitzar, 
IVA exclòs. L’import màxim i mínim dels préstecs serà el següent:

I. Per inversions realitzades per PIMES del sector turístic que facin obres d’actu-
alització i/o renovin o ampliïn els seus béns d’equipament i de forma especial quant 
a la seguretat, l’accessibilitat i la salubritat d’establiments turístics.

L’import màxim serà de 300.000 euros i l’import mínim serà de 80.000 euros.
II. Per inversions realitzades per PIMES que executin actuacions relacionades 

amb el model de categorització del turisme rural català (CaTR).
L’import màxim serà de 300.000 euros i l’import mínim serà de 30.000 euros.
III. Per despeses i inversions realitzades per PIMES del sector turístic que creïn 

nous productes turístics.
L’import màxim serà de 100.000 euros i l’import mínim serà de 30.000 euros.
IV. Per inversions i despeses realitzades per les empreses del sector turístic que 

implantin noves tecnologies en el procés o producte i sistemes d’organització que 
millorin la gestió i comercialització directa.

L’import màxim serà de 100.000 euros i l’import mínim serà de 30.000 euros.
b) Termini: el termini d’amortització serà de 10 anys, amb un any de carència.
c) Els límits per beneficiari i any seran de 400.000 euros d’import màxim de 

finançament i una actuació per línia o tipologia d’inversions.
d) Disposicions: el préstec es disposarà per la totalitat de l’import el mateix dia 

que es formalitzi.
e) Interès: el tipus d’interès dels préstecs serà zero.
f) Amortització: el préstec s’amortitzarà per terminis vençuts i podran tenir 

una periodicitat mensual o trimestral. Les amortitzacions que es vagin produint es 
retornaran mensualment al Departament d’Economia i Coneixement.

g) Garanties: les garanties de l’operació hauran de cobrir el 100% del principal del 
préstec i s’instrumentaran en un aval bancari, en un aval d’una societat de garantia 
recíproca o en un de SAECA. El cost d’aquest aval serà a càrrec del beneficiari 
del préstec.

h) Despeses: les despeses de constitució i gestió del préstec i aquelles que per 
intervenció de fedatari públic es derivin d’aquestes operacions seran per compte 
del prestatari.

4.2 Atès que es tracta d’un ajut en forma de préstec, la quantia de l’ajut cor-
respondrà a la part d’interessos meritats pel crèdit que el beneficiari no satisfarà 
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(en endavant, part subvencionada). El tipus d’interès que s’utilitzarà per calcular 
l’ajut, així com a efectes de l’actualització, serà el tipus de referència aplicable en 
el moment de la concessió, d’acord amb les disposicions de la Comunicació de la 
Comissió Europea relativa a la revisió del mètode de fixació dels tipus de referència 
i actualització (DOUE C 14, de 19.1.2008). La part subvencionada del préstec tindrà 
la consideració de despesa computable com a dèficit.

—5 Sol·licituds i documentació
5.1 Les sol·licituds es podran presentar a:
Les sol·licituds s’han de presentar a qualsevol de les seus de l’Oficina de Gestió 

Empresarial (OGE), òrgan que actua com a punt de tramitació unificada en el marc 
de la Finestreta Única Empresarial. La informació es pot consultar a la pàgina web 
http://www.gencat.cat/oge/oficina/xarxa/index.html.

Les sol·licituds també es poden presentar en qualsevol dels llocs i per qualsevol dels 
mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, s’ha de 
fer en sobre obert perquè sigui datada i segellada per l’oficina de correus abans de 
ser certificada.

5.2 Documentació.
5.2.1 Els impresos de sol·licitud normalitzats estan disponibles a les dependèn-

cies de les unitats tècniques de la Direcció General de Turisme i de l’Oficina de 
Gestió Empresarial (OGE). També es poden descarregar del web del Departament 
d’Empresa i Ocupació: www.gencat.cat/empresaiocupacio (apartat Serveis i tràmits, 
subapartat Ajuts, subvencions i beques, Turisme).

5.2.2 La sol·licitud ha d’anar acompanyada amb la documentació original se-
güent:

a) Memòria detallada, descriptiva, ordenada i clara, que contingui les caracte-
rístiques de l’actuació per a la qual se sol·licita el finançament.

b) Plànols d’ubicació de les actuacions i entorn, si escau.
c) Pressupost detallat i previsió de finançament global.
d) En el supòsit que impliqui millores en l’ocupació, si escau, plantilla inicial i 

previsió d’incorporació d’efectius.
5.2.3 A les sol·licituds dels ajuts que preveu aquesta Ordre s’inclourà la declaració 

responsable de la persona jurídica o física sol·licitant amb expressió dels aspectes 
següents:

1. Conforme no manté cap deute amb l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya.

2. Conforme es troba al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i de 
les obligacions tributàries amb l’Estat. L’òrgan gestor de la subvenció obté direc-
tament per mitjans telemàtics el certificat conforme la persona sol·licitant està al 
corrent de pagament.

3. Conforme no incorre en cap de les causes d’incompatibilitat o prohibició per 
obtenir subvencions, d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.

4. Conforme ha sol·licitat i/o bé li ha estat concedida qualsevol altra subvenció 
o ajut per a la mateixa actuació en l’any en curs, amb indicació expressa de l’òrgan 
atorgant i de l’import corresponent.

5. Conforme, en el seu cas, el projecte i/o activitat objecte de la subvenció com-
pleix les determinacions de la normativa d’aplicació.

6. Conforme l’escriptura de constitució de la societat o adaptació dels seus 
estatuts i, si s’escau, els poders de la persona representant legal, estan degudament 
inscrits en el Registre Mercantil.

7. Conforme l’empresa sol·licitant disposa d’un establiment operatiu a Catalunya, 
degudament inscrit al Registre de Turisme de Catalunya, amb el número d’inscripció, 
i que el projecte per al qual se sol·licita l’ajut es portarà a terme a Catalunya.
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8. Conforme la persona sol·licitant té un dret suficient sobre l’immoble on s’exe-
cuta l’actuació que l’habilita per a dur-la a terme.

9. Declaració expressa que la persona sol·licitant compleix, amb la subvenció 
que se sol·licita, la normativa de minimis que estableix el Reglament (CE) núm. 
1998/2006, de la Comissió Europea, de 15 de desembre, relatiu a l’aplicació dels 
articles 87 i 88 del Tractat CE a les ajudes mínimes.

10. Conforme la persona sol·licitant compleix els requisits que estableixen els 
articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

11. Conforme la persona sol·licitant, si escau, compleix la quota de reserva per a la 
integració social de les persones discapacitades que estableix la legislació vigent.

12. Conforme la persona sol·licitant compleix els requisits per ser considerada 
petita o mitjana empresa turística, d’acord amb el que determina la base 2.2 del 
present annex.

13. En el supòsit que l’empresa sol·licitant tingui una plantilla igual o superior a 
vint-i-cinc persones, conforme s’han previst, conjuntament amb els agents socials, 
els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetja-
ment per raó de sexe i intervenir-hi en els seus centres de treball, d’acord amb la 
modificació de la Llei de finances públiques de Catalunya que fa la Llei 5/2008, de 
24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

14. Declaració expressa de l’epígraf d’alta del impost d’activitat econòmiques.
15. Conforme l’empresa sol·licitant no ha estat sancionada, durant l’any anterior 

a la convocatòria, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria 
d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o 
en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la 
Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 
5/2000, de 4 d’agost.

16. Conforme l’empresa sol·licitant disposa dels llibres comptables, registres dili-
genciats i altres documents auditats en els termes exigits per la legislació mercantil 
i sectorial aplicable al beneficiari, així com aquells estats comptables i registres 
específics que siguin exigits per les bases reguladores de les subvencions, amb la 
finalitat de garantir l’exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

El fet de presentar la declaració responsable faculta l’òrgan competent de l’Ad-
ministració per fer, en qualsevol moment, telemàticament o per altres mitjans, les 
comprovacions per mostreig o exhaustives necessàries per verificar la conformitat 
de les dades de la declaració responsable.

La presentació de la sol·licitud comportarà l’autorització de la persona sol·licitant 
perquè l’òrgan competent de l’administració obtingui, si escau, de forma directa 
l’acreditació de les circumstàncies previstes al punt 5.2.3.1, 5.2.3.2 i 5.2.3.6. No 
obstant això, la persona sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment, 
i haurà d’aportar la certificació administrativa corresponent.

5.3 En el cas que la informació o documentació a què s’ha fet referència ja hagi 
estat declarada o presentada en convocatòries anteriors d’aquestes subvencions, 
si no s’han produït canvis, no caldrà la seva presentació en aquesta convocatòria 
sempre i quan l’empresa sol·licitant presenti una declaració o es faci esment al trà-
mit en què es van presentar i la corresponent data i s’hi faci constar que continuen 
essent vigents.

5.4 A l’annex 2 d’aquestes bases s’adjunten dos models d’escrit. El model A, 
que cal presentar formalitzat a l’Institut Català de Finances, i el model B, que es 
formalitzarà a l’Institut Català de Finances en la signatura del préstec.

5.5 Tots els documents adjunts a la sol·licitud han d’anar indexats i degudament 
signats per la persona o entitat sol·licitant.

—6 Esmenes i millora de les sol·licituds
Un cop examinades la sol·licitud i la documentació presentada, si aquestes no 

reuneixen els requisits establerts en els apartats anteriors, es requerirà l’entitat 
sol·licitant perquè, en un termini de 10 dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els 
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documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix 
de la seva sol·licitud, prèvia resolució, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú.

Aquest requeriment es notificarà en suport paper i d’acord amb el que disposen 
els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, sense perjudici que es 
pugui fer amb el consentiment previ del sol·licitant, mitjançant l’enviament d’un 
correu electrònic a l’adreça que el sol·licitant hagi assenyalat, a aquests efectes, a 
l’imprès de sol·licitud de l’ajut, sempre que es compleixin les degudes garanties de 
seguretat establertes a l’article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic 
dels ciutadans als serveis públics, i la seva notificació s’entendrà practicada, a tots 
els efectes legals, en el moment en què es produeixi l’accés del sol·licitant al seu 
contingut. Quan, havent-hi constància de la recepció de la notificació a l’adreça 
electrònica, transcorrin deu dies naturals sense que se n’accedeixi al contingut, 
s’entendrà que s’ha rebutjat la notificació amb els efectes previstos a l’article 59.4 
de la Llei 30/1992, llevat que d’ofici o a instància del destinatari es comprovi la 
impossibilitat tècnica o material d’accedir-hi.

—7 Procediment de concessió dels préstecs
7.1 El procediment de concessió dels ajuts regulats en aquestes bases es trami-

tarà en règim de concurrència competitiva i d’acord amb els principis establerts a 
l’article 8 de la Llei general de subvencions.

7.2 Per a la valoració i comparació de les sol·licituds presentades, es consti-
tuirà una comissió d’avaluació, que estarà integrada per la persona titular de la 
Subdirecció General de Programació Turística, que la presidirà, la persona titular 
de la Subdirecció General d’Ordenació Turística, la persona titular del Servei de 
Planificació Turística, i dues persones representants de la Direcció General de 
Turisme, nomenades per la persona titular d’aquest òrgan, una de les quals actuarà 
com a secretari o secretària.

7.3 La comissió d’avaluació prevista en l’apartat anterior, tenint en compte els 
criteris de valoració i ponderació de la base 8 d’aquesta Ordre, elaborarà un informe 
en què es concretarà el resultat de l’avaluació efectuada i es proposarà l’assignació 
dels recursos corresponents als ajuts en forma de préstecs d’acord amb el resultat 
obtingut per les diverses sol·licituds presentades.

7.4 A la vista de l’informe emès per a la comissió d’avaluació, previ el tràmit 
d’audiència, del qual es podrà prescindir quan no figurin en el procediment ni es 
tinguin en compte altres fets ni altres al·legacions o proves que les presentades per 
les persones interessades, i a proposta de la persona titular de la Subdirecció General 
de Programació Turística, la directora general de Turisme emetrà una resolució 
sobre l’atorgament degudament motivada. A la resolució d’atorgament s’annexarà 
un escrit en què es concretarà la documentació que el beneficiari o beneficiària 
haurà d’aportar a l’Institut Català de Finances per formalitzar el préstec concedit, 
d’acord amb l’annex 2 d’aquestes bases. Aquesta documentació haurà d’incloure 
l’aval corresponent que ha de garantir el 100% del principal del préstec.

—8 Criteris de valoració i ponderació
L’elegibilitat del projecte es determinarà en funció de la seva viabilitat tècnica i 

econòmica, l’impacte sobre l’ocupació i els criteris que es detallen a continuació:
a) Per als projectes que realitzin obres d’actualització i/o renovin o ampliïn els 

seus béns d’equipament.
La graduació de la puntuació es farà en concurrència amb els supòsits se-

güents:
La inversió incideixi especialment en la seguretat, l’accessibilitat i la salubritat 

d’establiments turístics.
La inversió incideixi en el procés d’innovació tecnològica.
La inversió incideixi en un projecte de creixement o de canvi estratègic del 

negoci.
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La inversió incideixi en la diversificació del negoci.
La inversió incideixi en la capacitat tecnològica.
La inversió incideixi en la productivitat.
La inversió incideixi en la qualitat dels productes.
Màxim 10 punts.
b) Per als projectes que realitzin inversions per executar actuacions relacionades 

amb el model de categorització del turisme rural català (CaTR).
La graduació de la puntuació es farà en concurrència amb els supòsits se-

güents:
La intensitat en l’assoliment d’estàndards específics del model de categorització 

del turisme rural català (CaTR) fruit de la inversió realitzada.
Màxim 15 punts.
c) Per als projectes que realitzin inversions i despeses per crear nous productes 

turístics.
La graduació de la puntuació es farà en concurrència amb els supòsits se-

güents:
D’acord amb els criteris de l’Organització Mundial del Turisme (OMT).
D’acord amb la Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu Europa, 

primera destinació turística del món: un nou marc polític per al turisme europeu 
COM (2010) 352/3.

Màxim 10 punts.
d) Per als projectes que realitzin inversions i despeses per implantar noves tec-

nologies en el procés o producte i sistemes d’organització que millorin la gestió i 
comercialització directa.

Màxim 15 punts.
e) Per als projectes que realitzin una inversió que suposi una millora en termes 

d’ecoeficiència de l’establiment.
Màxim 10 punts.
f) Per als projectes que realitzin una inversió que suposi un millora del negoci 

en termes d’ocupació.
Màxim 15 punts.
g) Per als projectes el titular de l’establiment turístic dels quals tingui la seva 

seu a Catalunya.
Màxim 10 punts.
h) Per als projectes que impliquin la desestacionalització de l’activitat, calculada 

sobre la base dels dies que l’establiment està obert al públic.
Màxim 10 punts.
i) Per als projectes en què l’establiment turístic estigui situat en una zona o mu-

nicipi certificat o en procés de certificació per l’Agència Catalana de Turisme com 
a destinació de turisme familiar (DTF).

Màxim 15 punts.

—9 Tramitació i resolució de les sol·licituds
9.1 L’òrgan competent per dictar resolució dels procediments previstos en la 

present Ordre és la persona titular de la Direcció General de Turisme.
9.2 La resolució de concessió o denegació de l’ajut, degudament motivada, 

es notificarà a la persona interessada. Aquesta resolució es notificarà en suport 
paper i d’acord amb el que disposen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, sense perjudici que es pugui fer amb el consentiment previ del sol-
licitant, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça que el sol·licitant 
hagi assenyalat, a aquests efectes, a l’imprès de sol·licitud de l’ajut, sempre que es 
compleixin les degudes garanties de seguretat establertes a l’article 28 de la Llei 
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i la seva 
notificació s’entendrà practicada, a tots els efectes legals, en el moment en què es 
produeixi l’accés del sol·licitant al seu contingut. Quan, havent-hi constància de la 
recepció de la notificació a l’adreça electrònica, transcorrin deu dies naturals sense 
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que se n’accedeixi al contingut, s’entendrà que s’ha rebutjat la notificació amb els 
efectes previstos a l’article 59.4 de la Llei 30/1992, llevat que d’ofici o a instància 
del destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material d’accedir-hi.

9.3 La resolució d’atorgament indicarà la persona a qui es concedeix l’ajut, la 
quantia de l’ajut i les condicions per a la realització de l’actuació de l’ajut. L’ajut es 
formalitzarà mitjançant un crèdit que es tramitarà d’acord amb les condicions que 
estableix la present base.

9.4 El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de d’un mes a 
partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Un cop 
transcorregut aquest termini, si no s’ha produït la notificació esmentada, s’enten-
drà que la sol·licitud és desestimada, per silenci administratiu, d’acord amb el que 
estableix l’article 3 de la Llei 23/2002, de 18 de novembre, per la qual s’adeqüen els 
procediments administratius en relació amb el règim del silenci administratiu.

9.5 Contra la resolució que dicti la directora general de Turisme, que no exhau-
reix la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant el superior 
jeràrquic en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data de notificació 
de la resolució.

9.6 La concessió de l’ajut resta condicionada a l’efectiva formalització del préstec 
en les condicions que estableixi la resolució d’atorgament. Un cop el/la sol·licitant 
rebi la resolució de concessió, la presentarà, juntament amb l’aval, davant l’ICF, 
a l’objecte de tramitar les operacions corresponents. La data límit per presentar 
aquesta documentació és el 15 de novembre de 2011, inclosa aquesta data. La data 
límit per a la formalització de les operacions és el 31 de desembre de 2011, inclosa 
aquesta data. Les operacions s’aniran desemborsant durant el primer trimestre de 
l’any següent.

9.7 La sol·licitud s’entendrà desestimada per als préstecs formalitzats fora del 
termini establert o per als que no s’arribin a formalitzar.

—10 Obligacions de les persones beneficiàries
Els beneficiaris i les beneficiàries dels ajuts regulats en les presents bases resten 

sotmesos a les obligacions següents:
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el com-

portament que fonamenta la concessió del préstec i acreditar-ho davant la Direcció 
General de Turisme.

b) Mantenir l’actuació i/o activitat per la qual s’ha rebut el préstec per un període 
no inferior a cinc anys, a partir de la seva percepció, en el cas de béns que poden ser 
inscrits en registres oficials, i dos en els que no siguin susceptibles d’inscripció.

c) Comunicar qualsevol canvi dins l’activitat o actuació per a la qual se sol·licita 
l’ajut prèviament a la realització.

d) Autoritzar el Departament d’Empresa i Ocupació per fer ús propi de les imatges 
facilitades per la persona beneficiària de la subvenció en el procés de sol·licitud i les 
obtingudes pel mateix Departament en exercici de les seves funcions de verificació 
i comprovació de la realització de l’actuació, en el seu cas.

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin a la Direcció 
General de Turisme i a les de control de l’activitat econòmica i financera que cor-
responguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura 
de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, aportant 
tota la informació que li sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

f) Proposar a la Direcció General de Turisme qualsevol canvi que, dins de la 
mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació del préstec que, si s’escau, ha 
de ser expressament autoritzat per l’òrgan concedent.

g) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos 
els documents electrònics, durant un període de 5 anys com a mínim, en tant que 
puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos a la 
base 13 d’aquesta Ordre.
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i) No subrogar la gestió de cap aspecte de l’activitat finançada.
j) L’empresa beneficiària del préstec haurà de comunicar a la Direcció General 

de Turisme, si s’escau, i prèviament a fer-ho, la seva intenció de moure, traslladar o 
liquidar els actius fixos que hagin estat finançats a qualsevol altra part del territori, 
durant un termini de cinc anys des del moment del pagament. Aquest requisit serà 
reflectit en la resolució de concessió.

k) La inversió ha de romandre en la regió beneficiària al menys durant els cinc 
anys següents, una vegada completada la totalitat de la inversió.

l) Comunicar a la Direcció General de Turisme l’obtenció d’altres subvencions, 
ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat i/o despeses subvencionables, 
procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, 
nacionals o internacionals, i les alteracions de les condicions per les quals es va 
atorgar la subvenció. Aquesta comunicació es farà tan aviat es conegui i, en tot cas, 
abans de la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.

—11 Justificació
11.1 La persona beneficiària del préstec haurà de justificar l’aplicació dels fons 

d’acord amb els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, davant de la directora general de Turisme.

11.2 La persona beneficiària del préstec està obligada a realitzar la justificació 
del projecte dins el termini previst per a la realització de les inversions i despeses, 
d’acord amb la base 3.1.1 i 3.1.2, segons correspongui. Els documents sol·licitats per 
a la justificació del projecte s’especificaran en la resolució d’atorgament de l’ajut, 
però seran, com a mínim, els següents:

a) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades.
b) Originals de les factures i/o certificacions d’obres justificatives i els cor-

responents comprovants de pagament, que demostrin la realització de la despesa 
i/o inversió per la qual se sol·licita l’ajut. La data dels comprovants de pagament 
podrà ser, com a màxim, dos mesos posteriors a la data màxima establerta per a 
les factures justificatives.

c) Una relació detallada d’altres subvencions que s’hagin obtingut pel mateix 
projecte, especificant-ne la quantia, la data d’atorgament i l’ens atorgant, en el cas 
que s’hagin produït variacions de la informació aportada en el moment de la sol-
licitud de l’ajut.

d) Igualment, l’empresa haurà de facilitar qualsevol informació o comprovació 
relativa a l’objecte de l’ajut que li pugui requerir la Direcció General de Turisme.

11.3 La Direcció General de Turisme, un cop finalitzada l’execució del projecte, 
certificarà que s’ha dut a terme l’actuació finançada.

—12 Seguiment i control
12.1 La Direcció General de Turisme efectuarà el seguiment de cada projecte 

subvencionat.
12.2 La Direcció General de Turisme podrà realitzar les actuacions de segui-

ment i de control necessàries per garantir que les persones beneficiàries donen una 
destinació correcta als ajuts i per determinar el compliment de les condicions i els 
requisits que van donar lloc a l’atorgament, així com de les obligacions establertes. 
Les persones beneficiàries dels ajuts resten obligades a facilitar tota la informació 
que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, 
la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents.

12.3 Els beneficiaris estaran sotmesos als controls financers.

—13 Causes de revocació i procediment
Es procedirà a la revocació total o parcial del finançament i, si escau, al reinte-

grament de les quantitats percebudes indegudament, d’acord amb el que establei-
xen els articles 99 i 100 del Text refós de la Llei de finances públiques, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), 
i l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE 
núm. 276, de 18.11.2003).
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—14 Publicitat
14.1 D’acord amb l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 

de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, quan les subven-
cions concedides, individualment considerades, siguin d’import igual o superior a 
3.000 euros, es donarà publicitat als atorgaments d’aquestes subvencions mitjançant 
la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, a més, podran 
ser consultats a les llistes que es posaran a disposició dels interessats a la seu del 
Departament d’Empresa i Ocupació.

14.2 En el supòsit que la quantia de les subvencions concedides sigui inferior 
a 3.000 euros, la publicitat s’articularà mitjançant l’accés als llistats que es posaran 
a disposició de les persones interessades en el lloc indicat a l’apartat anterior.

14.3 Sens perjudici del que s’ha establert en els apartats anteriors, es donarà 
publicitat als atorgaments de les subvencions mitjançant la seva exposició a la web 
www.gencat.cat/empresaiocupació.

—15 Comunicació dels ajuts a la Comissió Europea
L’atorgament dels ajuts es regirà per les condicions que estableix el Reglament (CE) 

núm. 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l’aplicació dels 
articles 87 i 88 del Tractat als ajuts de minimis (DOUE L379/5, de 28.12.2006).

Segons aquest Reglament, l’ajuda total de minimis concedida a una empresa 
determinada no serà superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres 
exercicis fiscals. En el cas d’empreses que operin en el sector del transport per 
carretera l’ajuda total de minimis no serà superior a 100.000 euros durant qualsevol 
període de tres exercicis fiscals. Aquestes quantitats estan expressades en termes 
bruts, és a dir, abans de qualsevol deducció en concepte de fiscalitat.

—16 Concurrència
Aquest finançament és compatible amb altres ajuts atorgats per altres organismes. 

En cas que l’empresa hagi presentat les mateixes partides i inversions finançables 
a altres línies d’ajuts, l’ajut aportat per la Direcció General de Turisme per al fi-
nançament d’aquestes no superarà la intensitat establerta per a les circumstàncies 
concretes de cada cas en un reglament d’exempció per categories o en una decisió 
adoptada per la Comissió.

—17 Invalidesa de la resolució de concessió
Les causes de nul·litat i anul·labilitat de la resolució de concessió són les esta-

blertes a l’article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
(BOE núm. 276, de 18.11.2003), i es procedirà d’acord amb el que estableix aquest 
article.

—18 Infraccions i sancions
A aquestes subvencions els serà aplicable el règim d’infraccions i sancions esta-

blert pels capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), així com l’establert als articles 101 
i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s’hi oposi.

—19 Estudi d’impacte
El Departament d’Empresa i Ocupació durà a terme un estudi d’impacte sobre 

els resultats derivats de les subvencions regulades en aquesta Ordre i d’acord amb 
els objectius previstos.

www.gencat.cat/empresaiocupacio
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ANNEX 2

ANNEX – 2 

Model A – A portar formalitzat a l’ICF 

Pel present document l’entitat financera ................................................................. amb 
CIF núm. ................................., inscrita amb el núm. ........... en el Registre de 
................................................................, domiciliada ...................................................... 
a ........................................................, i en el seu nom i representació, els senyors                       
............................................................ amb DNI núm. .......................................  i 
........................................................... amb DNI núm. ........................................., 
apoderats segons escriptura atorgada davant el notari de ................................. senyor 
........................................................... en data ......... de ........................ de ...................     
  amb el núm.  ................... del seu protocol, manifesta: 

Que es fa fermament solidari amb la part prestatària de totes les obligacions que 
aquesta contreu en virtut del préstec que serà aprovat per l'Institut Català de Finances 
i, en conseqüència, presta aval i fermança en el contracte de préstec a signar, i en els 
termes següents:

........................... (entitat financera) .............................  avala únicament fins la 
quantitat màxima de ..................... euros de principal, o la que es degui en cada 
moment per raó del principal pendent. Renuncia als beneficis d'excussió, divisió i ordre 
i respon de l'obligació contreta en el present aval. 

L'Institut Català de Finances queda rellevat de tota notificació per falta de pagament de 
la part prestatària, d'acord amb el que estableixen els articles 1830 i 1831 del Codi 
Civil.

................................ (entitat financera) ..................................... accepta que, en el cas 
d'incompliment de la part prestatària, l'Institut Català de Finances pugui actuar 
judicialment contra la part fiadora sense necessitat d'haver de fer cap actuació davant 
la part prestatària. 

L'obligació de la part fiadora s'extingirà al mateix temps en què la part prestatària hagi 
fet front a la devolució de la totalitat de l'import avalat del préstec.  

Les característiques del préstec aprovat són les que s'indiquen a continuació : 

Prestatari:  .......................................................................................................................  
NIF: ...................................... Import total:  ........................  euros. 
Finalitat:  ...............................................   
Termini:  ........... anys     Carència (inclosa en el termini):  ............ mesos     

El present aval ha estat inscrit en aquesta mateixa data en el Registre Especial d'Avals 
amb el número ............................ 

Barcelona,  ...... de ....................... de 2011 

.....................(entitat financera) .................... 
p.p.

[Aquest document haurà d’estar intervingut notarialment mitjançant diligència 
d’intervenció notarial amb menció expressa a la legitimació de les signatures i de les 
facultats (suficiència de poders)] 
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Model B –  A formalitzar a l’ICF en la signatura del préstec 

L’entitat bancària .................................. mitjançant el seu representant legal, senyor 
........................................................, fa fermança i avala personalment i solidària amb 
la part prestatària, senyor ................................., amb NIF núm. .............., totes les 
obligacions de pagament que aquesta contreu en virtut del contracte de préstec 
formalitzat amb l’ICF per import de ..............,................., i en els seus mateixos 
termes, terminis i condicions, tot renunciant, en tot cas, als beneficis d'ordre, excussió 
i divisió, i a qualssevol altres que li poguessin correspondre, d'acord amb les 
disposicions legals aplicables, i responent del compliment total de les obligacions de 
pagament contretes. L’Institut Català de Finances (en endavant, ICF) queda rellevat 
de tota notificació prèvia a l’execució del present aval per falta de pagament de la 
part.

La part fiadora s'obliga a lliurar les quantitats que li siguin demanades per l'ICF al 
primer requeriment que rebi en aquest sentit, sense que calgui la conformitat de la 
part deutora i, per tant, sense que la part fiadora hagi d'entrar en consideracions 
sobre la procedència o no de la petició de reintegrament. 

L’ICF, en cas d'incompliment, podrà actuar judicialment contra la part fiadora sense 
necessitat d'haver de fer cap actuació prèvia davant la part prestatària. 

L'obligació de la part fiadora s'extingirà al mateix temps que la del deutor. 

La fiadora consent des d'ara i de conformitat amb l'article 1851 del Codi Civil que 
aquesta fiança es faci extensiva a qualsevol pròrroga, renovació, novació o 
modificació de tot tipus, expressa o tàcita, que es pugui produir en les obligacions 
contretes, i en les obligacions de restitució a càrrec de la part fiançada. 

També consent des d'ara a tots els efectes les moratòries o facilitats de pagament 
que l'ICF concedeixi a la part prestatària, i les modificacions de les condicions de 
l'operació que es formalitza en aquest document i que puguin convenir a la part 
prestatària i a l'ICF. 

Les parts se sotmeten a la legislació espanyola i al fur dels jutjats i tribunals de la 
ciutat de Barcelona. 

El present aval ha estat inscrit en aquesta mateixa data al Registre Especial d’Avals 
amb el número …, AVAL ..................., DISPOSICIÓ .................. 

I perquè així consti, s’estén el present aval a Barcelona, a ...… de ................ de 2011 

(11.248.103)
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