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Desenvolupament de plans de foment 
territorial del turisme 2017 –  

Departament d'empresa i coneixement,  GenCat. 
Budget                                                          3.000.000 eur Submission deadline:                  30 de juny 2017 

01. Beneficiaries 

Ajuntaments i els ens vinculats o dependents, els consells comarcals, els consorcis locals, les diputacions, els ens de 
gestió locals, les àrees metropolitanes i les mancomunitats de municipis de Catalunya 

02. Abstract 

Objecte: subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme. 
 

Actuacions i despeses subvencionables:  
El projecte ha de ser d'inversió i ha de complir amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental 

 Tots els projectes presentats, els quals poden incloure diferents actuacions, han d'adequar-se a les directrius i els 
programes d'actuació inclosos al Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013-2016 i a les Directrius nacionals 2020, 
i han de comportar una millora de la qualitat de l'experiència turística. 

 La naturalesa de les obres projectades no ha de respondre a actuacions de manteniment o conservació. 
En aquest sentit es consideraran subvencionables aquelles actuacions d'inversió, dins d'un únic projecte 
amb un nexe comú i vertebrador, que tinguin per objecte: 
a) La construcció d'aparcaments dissuasius i altres projectes que millorin la mobilitat en l'espai turístic de referència. 
b) La millora de l'accessibilitat als recursos turístics, més enllà del compliment de la normativa vigent, que permeti 
considerar una destinació com a turisme accessible. 
c) La millora de la senyalització turística urbana i rural, d'acord amb els manuals i les recomanacions d'aplicació aprovats  
d) Les actuacions que comportin una millora del nucli urbà de les poblacions, així com la recuperació d'espais públics que 
redundi en una millora de la qualitat de la destinació. 
e) Les noves instal·lacions o la millora dels equipaments en general, així com les instal·lacions i els serveis públics municipals 
que constitueixen requisits necessaris per a l'obtenció de les marques de destinacions de turisme esportiu o familiar. 
f) Les inversions destinades a la millora de l'eficiència energètica, amb una finalitat clarament turística, i les inversions en 
infraestructures tecnològiques orientades a l'assoliment d'un model de destinació turística intel·ligent, més enllà dels 
requisits mínims que estableix la normativa vigent. 
g) La implantació d'un projecte turístic innovador que serveixi de dinamització d'un territori concret i que diversifiqui i 
desestacionalitzi l'oferta existent. 
 
Límits pressupostaris dels projectes i intensitat de la subvenció: el pressupost dels projectes d'inversió presentats ha de 
ser com a mínim de 350.000,00 euros, IVA inclòs, de despesa subvencionable. La quantia de la subvenció atorgada serà 
com a màxim el 50% de l'import total, IVA inclòs, de l'actuació subvencionable, i no pot ser superior a 400.000,00 euros, 
IVA inclòs. 
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Termini d'execució: l'execució del projecte objecte de subvenció pot haver-se iniciat un any abans de la publicació 
d'aquesta Resolució, i haurà d'estar finalitzat el 30 de setembre de 2019. 
 
Pagament: El pagament de la subvenció es tramita mitjançant una bestreta del 33,33% de l'import atorgat, a partir de la 
seva concessió, per a la qual no s'exigeixen garanties. El pagament del 66,66% que resta es tramitarà de la manera següent: 
el 33,33% contra la justificació de la primera i segona anualitats, i el 33,33% restant contra justificació de la tercera i última 
anualitat. 
 
Sol·licituds i documentació: Les sol·licituds es presentaran telemàticament per mitjà de l'extranet de les administracions 
públiques catalanes, plataforma EACAT http://www.eacat.cat , on hi ha tots els formularis de sol·licitud i informació.  
 
Entre altres declaracions responsables, la sol·licitud inclourà la següent: Existència o no d'altres subvencions o ajuts públics 
i/o privats, nacionals o internacionals, per al mateix concepte. En cas afirmatiu caldrà indicar, al formulari de sol·licitud, el 
programa al qual s'acull, la quantia sol·licitada, el percentatge que suposa del cost total del projecte, si es troben en fase 
de sol·licitud o concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s'ha sol·licitat. 
 
Amb les sol·licituds s'ha d'adjuntar la documentació següent:  
a) Informe justificatiu de la necessitat de l'actuació tenint en compte criteris turístics i l'adequació a l'objecte de la 
convocatòria (màxim 3 pàgines). 
b) Informe sobre la viabilitat econòmica actual i futura del projecte: quantificar de forma estimativa els costos i els beneficis 
que s'obtindria de l'execució de les actuacions, encara que no sempre siguin traduïbles directament a xifres econòmiques 
(màxim 2 pàgines). 
c) Memòria del projecte d'inversió i de les actuacions (màxim 20 pàgines), que ha d'incloure: 

 Descripció detallada de les actuacions, amb esment especial de les que resultin avaluables d'acord amb la base 8. 

 Calendari previst de les actuacions per anualitats. 

 Plànols d'ubicació de les actuacions i de l'entorn, si escau. 

 Fotografies de l'estat de l'espai, les instal·lacions o els elements de l'actuació abans de la realització de la inversió, 
si escau. 

 d) Memòria valorada o pressupost complet i detallat del projecte on figurin totes les despeses i els ingressos 
previstos, la quantia de l'ajut que se sol·licita i el detall de les fonts de finançament. 

 En cas que l'activitat subvencionada consisteixi en diferents actuacions, el pressupost es desglossarà per 
actuacions i per conceptes de despesa. 

e) Declaració de les entitats representatives del sector turístic privat sobre la idoneïtat del projecte i, en el supòsit que es 
faci una aportació, descripció de les actuacions complementàries executades o en execució per aquestes entitats, si escau. 
f) En cas que s'actuï en un bé religiós i/o cultural cal presentar un compromís pel qual l'autoritat competent (eclesiàstica 
o cultural) estableixi un horari d'obertura al públic compatible amb l'activitat turística i cultural. 
g) Document acreditatiu de la disposició de dret suficient sobre l'immoble on s'executa l'actuació que habilita per dur-la a 
terme, si escau. 
h) En el supòsit que l'entitat local pretengui que l'execució la dugui a terme una entitat diferent de la beneficiària, tal com 
preveu la base 2.2, també cal que aquesta presenti la documentació acreditativa sobre la condició de mitjà propi i servei 
tècnic de l'ens corresponent, així com l'esborrany del conveni d'encàrrec de gestió. 
 

Resolució: el termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos, a comptar des de la data de finalització 
del termini de presentació de sol·licituds. 
 

Enllaç BBRR: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7375/1613237.pdf  
Enllaç Convocatòria: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7385/1616545.pdf  
 

http://www.eacat.cat/
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7375/1613237.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7385/1616545.pdf
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04. Eligible expenditure  
 

Només despesa d'inversió (*) 
 
Les despeses d'inversió d'una entitat local són aquelles destinades a la creació d'infraestructures i a la creació de béns de 
naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis. 
Els béns d'inversió tenen les característiques següents: 
a) No són béns destinats al consum. 
b) Tenen una durada previsiblement superior a l'exercici pressupostari. 
c) Són susceptibles d'incloure'ls a l'inventari. 
d) Són despeses previsiblement no reiteratives 
 
Les subcontractacions tindran una limitació del 100% del cost total elegible. 
 

04. Evaluation criteria 

La suma de tots els criteris de valoració tindrà un màxim de 100 punts. 
 

a) Vinculació de la inversió amb la modernització i/o la innovació de les infraestructures dels recursos turístics (de 0 a 10 
punts). 

 Modernització o innovació (5 punts). 

 Modernització i innovació (10 punts). 
b) Viabilitat econòmica actual i futura del projecte (de 0 a 5 punts). 

 Autosuficient, és a dir, que acrediti el retorn de la inversió ( 5 punts). 

 Amb necessitat de cofinançament, és a dir, que cal l'aportació econòmica de l'ens local en un 50% (2,5 punts). 

 Finançat majoritàriament amb fons públics, és a dir, que cal l'aportació econòmica de l'ens local entre el 51% i el 
100% (0 punts). 

c) Aplicació de mesures de sostenibilitat mediambiental de la destinació (de 0 a 15 punts, a raó de 3 punts per mesura). 
Utilització d'energies alternatives (plaques solars, biomassa, punts de càrrega de vehicles elèctrics, etc.). 

 Mesures d'estalvi energètic i de recursos (electricitat, aigua, etc.). 

 Mesures de reducció de contaminació (acústica, atmosfèrica, lluminosa, etc.). 

 Preservació del paisatge i la biodiversitat. 

 Integració de l'equipament en el seu entorn (construcció d'equipaments amb materials adequats). 

 Nota: no es valoraran els requisits mínims que estableix la normativa vigent. 
d) Aplicació de mesures que contribueixin a afavorir el coneixement i l'accessibilitat de la destinació a les persones amb 
dificultats de mobilitat (de 0 a 20 punts, a raó de 4 punts per mesura). 
En general, es valorarà qualsevol mesura que millori l'accessibilitat de la destinació, així com recursos culturals, naturals i 
d'oci als quals es doti d'unes condicions d'accessibilitat més enllà del que determini la normativa en aquest àmbit, com 
ara: 

 Supressió de barreres arquitectòniques en equipaments preexistents. 

 Mesures per facilitar l'accés de les persones amb discapacitats sensorials als recursos turístics de la destinació 
(audioguies, senyals informatives amb Braille, semàfors amb so, audiovisuals subtitulats, ús del teletext, etc.). 

 Inversions per disposar de mitjans de transport accessibles o adaptats a les necessitats de turistes amb 
discapacitats que permetin o millorin la seva mobilitat a la destinació. 
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 Mesures adreçades a l'adaptació i/o l'adequació dels mitjans materials ja existents per a persones amb 
discapacitats, així com l'acreditació de portar a terme mesures encaminades a la formació del personal en aquest 
àmbit. 

 Mesures que desenvolupin les oficines d'informació, com la creació de webs o altres instruments promocionals, 
amb la finalitat de facilitar la informació a turistes o visitants amb qualsevol tipus de discapacitat. 

 Garantir la connexió a les xarxes wifi dins el municipi o territori que fomenti i permeti la descàrrega d'aplicacions 
informàtiques destinades a descobrir i conèixer Catalunya (Catalunya Experience, Visit Catalonia). 

Nota: no es valoraran els requisits mínims que estableix la normativa vigent. 
e) Aplicació de mesures que contribueixin adequar les infraestructures turístiques a la demanda (a justificar a la 
memòria) (fins a 5 punts, a raó de 2,5 punts per mesura). 
f) Aplicació de mesures que diversifiquin, desestacionalitzin i incrementin l'oferta turística del territori i la seva qualitat 
(de 0 a 5 punts, a raó de 2,5 punts per mesura). 
g) Actuacions sobre destinacions que es trobin, en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, en 
alguna de les situacions següents (fins a 10 punts): 
g.1) En cas de municipis. 

 Estar donat d'alta (o en tramitació) dels segells de Turisme Familiar o Esportiu de l'Agència Catalana de 

 Turisme (2,5 punts). 

 Tenir com a mínim una empresa ubicada al seu territori que disposi d'alguna de les certificacions de qualitat 
impulsades per la Direcció General de Turisme (Categorització d'establiments de Turisme Rural, Apartaments 
Turístics i Habitatges d'Ús Turístic; Hotels Gastronòmics) (2,5 punts). 

 Tenir tres empreses adherides a marques o altres segells promoguts per l'Agència Catalana de Turisme (2,5 
punts). 

 Tenir un mínim d'una empresa d'allotjament turístic amb Certificat de Qualitat Ambiental emès pel departament 
competent en matèria de medi ambient de la Generalitat de Catalunya (2,5 punts). 

g.2) En cas que el sol·licitant sigui un ens supramunicipal. 

 El nombre mínim d'empreses que requereix el punt g.1) anterior serà, respectivament en cada cas, de 3, 6 i 3 
ubicades al territori on s'executin les actuacions (2,5 punts). 
h) Aplicació de mesures que millorin l'ús turístic del patrimoni natural i cultural de manera sostenible (de 0 a 10 punts, a 
raó de 2,5 punts per mesura). 

 Aparcaments dissuasius. 

 Zona de pícnic, etc. 
i) Col·laboració de les entitats del sector turístic privat en l'execució de les actuacions o en actuacions complementàries 
del projecte, es valorarà en funció del grau de participació (de 0 a 10 punts). 

 No consta (0 punts). 

 Consta suport d'empreses turístiques però no és econòmic (5 punts). 

 Consta suport econòmic però no d'empreses turístiques (5 punts). 

 Consta suport econòmic mitjançant actuacions complementàries executades o en execució per part d'entitats 
turístiques privades, en funció del grau de participació (fins a 10 punts). 

j) Es valoraran les actuacions que portin a terme els municipis o els ens locals en el marc d'un pla integral de 
modernització de l'oferta turística aprovat per les administracions competents, així com aquelles actuacions que 
s'incloguin dins l'àmbit de les temàtiques que hagin estat expressament recolzades per la Direcció General de Turisme 
mitjançant l'impuls del pla corresponent (fins a 5 punts). 
k) Als diferents projectes se'ls hi aplicarà una valoració, en funció de la situació socioeconòmica del seu territori 
d'adscripció (municipi, comarca o agregació de municipis i/o comarques). La situació socioeconòmica es mesura segons 
els indicadors i la metodologia que determinarà la convocatòria (fins a 5 punts).  
 

 


