
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El dimecres 1 d'abril, el Boletín Oficial del Estado va publicar el Reial decret llei 11/2020, 

de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i 

econòmic per fer front al COVID-19. 

En l'àmbit del turisme, la crisi del COVID-19 ha suposat la paralització total del sector: des 

de la limitació a la lliure circulació de persones i les limitacions en la connectivitat nacional 

i internacional a destinacions, al tancament al públic d'establiments turístics, inclosos 

allotjaments, restauració i altres empreses de la cadena de valor. 

Per aquest motiu, i amb la finalitat d'assegurar la liquiditat i, per tant, la viabilitat de les 

empreses turístiques, se suspenen durant un any i sense cap penalització, el pagament 

d'interessos i amortitzacions corresponents als préstecs concedits per la Secretaria 

d'Estat de Turisme en el marc del Programa Emprendetur R+D+I, del Programa 

Emprendetur Joves Emprenedors i el Programa Emprendetur Internacionalització. 

L'article 41 se centra en les disposicions següents: 

- Ordre IET/2481/2012, de 15 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores 

de la concessió d'ajuts per a projectes i actuacions dins el programa Emprendetur R+D+I 

compost per les línies Emprendetur R+D i Emprendetur Desenvolupament de productes 

innovadors en el marc del Pla Nacional i Integral de Turisme 

- Ordre IET/476/2013, de 14 de març, per la qual es modifica l'Ordre IET/2482/2012, de 

15 de novembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió d'ajuts 

per a projectes i actuacions dins el programa Emprendetur Joves Emprenedors en el 

marc del Pla Nacional i Integral de Turisme. 

- I Ordre IET/2200/2014, de 20 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores 

de la concessió d'ajuts per a projectes i actuacions dins el programa Emprendetur 

Internacionalització en el marc del Pla Nacional Integral de Turisme. 

En conseqüència, els pagaments en concepte d'interessos i amortitzacions dels referits 

préstecs que haurien de realitzar-se pels prestataris a partir de l'entrada en vigor d'aquest 

reial decret llei, seran exigibles en la mateixa data de l'any següent a la que figura en la 

resolució de concessió del préstec, sense que això impliqui la meritació d'interessos 

addicionals. 

La norma també inclou en el seu article 36 esment al "Dret de resolució de determinats 

contractes sense penalització per part dels consumidors i usuaris", amb referència en el 

seu apartat quart als contractes de viatge combinat. 
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