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Oficina Tècnica d'Innovacióaaaaaa

Pressupost 5.990.000 euros. Termini de sol·licitud: 30 de setembre de 2011

01.- Beneficiaris

02.- Resum

Terminis d'execució:

Termini de resolució:

30 d'octubre de 2011

DOGC Convocatòria: http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5964/11248103.pdf 

03.- Condicions dels préstecs

Pot arribar fins el 80% de la inversió, sent els seus imports màxims i mínims, en funció del tipus de projectes, els següents:

Projectes tipus a): 300.000 màx i 80.000 mín.

Projectes tipus b): 300.000 màx i 30.000 mín.

Projectes tipus c): 100.000 màx i 30.000 mín.

Projectes tipus d): 100.000 màx i 30.000 mín.

Termini d'amortització 10 anys amb 1 de carència.

Tipus d'interès: 0%

04.- Sol·licitud i documentació

www.gencat.cat/empresaiocupacio

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.

S’han de presentar a qualsevol de les seus de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE).

Els impresos de sol·licitud normalitzats es poden descarregar del web del Departament d’Empresa i Ocupació:

(apartat Serveis i tràmits, subapartat Ajuts, subvencions i beques, Turisme).

La sol·licitud ha d’anar acompanyada amb la documentació original següent:

a) Memòria detallada, descriptiva, ordenada i clara, que contingui les característiques 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.

Préstecs preferents ICF per PIMES Turístiques -

Dep. Economia i Coneixement

Pimes del sector turístic

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:

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’organització que millorin la gestió i la comercialització directa.

●  Per tipus de projectes a), b) i c) les inversions han de començar com a màxim 6 mesos després de la formalització del préstec i han d'acabar 

com a màxim 24 mesos després de la mateixa data.

●  Per tipus de projectes d) les inversions han de començar com a màxim 6 mesos després de la formalització del préstec i han d'acabar com a 

màxim 12 mesos després de la mateixa data.

1/1

http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5964/11248103.pdf

