
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El 29 de desembre de 2020, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat la 

RESOLUCIÓ EMC/3447/2020, per la qual 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. 

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, així com per l’Ordre EMC/47/2020, de 24 d’abril, que la modifica. 

Beneficiaris i quantia dels ajuts 

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts persones o les entitats titulars d’allotjament 

turístics, és a dir, establiments hotelers, inclosos hotels i hostals o pensions, apartaments 

turístics, càmpings i establiments de turisme rural operatius a Catalunya que portin almenys 

dos anys en funcionament i estiguin habilitats degudament en seu municipal. 

L’import màxim de la línia de préstecs bonificats és de 20.000.000,00 d’euros per als anys 

2021-2022. Els ajuts que preveu aquesta Resolució tenen la consideració d’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. 

 

Sol·licituds i termini de presentació 

Resolució per la qual es fa pública la convocatòria per als anys 2021-2022 

de la línia de préstecs en condicions preferents 
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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. Les sol·licituds s'han de presentar i formalitzar de forma telemàtica per mitjà del 

formulari que estarà a disposició de les persones beneficiàries al web de l'ICF www.icf.cat.  

Pagament i justificació 

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. 

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. 

Les persones beneficiàries de la línia d’ajuts han de justificar l’aplicació dels fons. La 

Direcció General de Turisme serà l’encarregada de comprovar si la justificació és correcta 

i de verificar que s’ajusta a la finalitat del projecte presentat. 

 

 

Descarrega el document complet aquí.  
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