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Pressupost: 90 Milions d'Euros (tot l'Estat) Termini de sol·licitud: 15 de juny de 2012

01.- Beneficiaris

02.- Resum

Als efectes d'aquest ajut s'entén com a destinació turística madura la que reuneix almenys tres de les següents característiques:

Presentació de les sol·licituds:

www.gencat.cat/empresaiocupacio  (apartat Serveis i Tràmits, subapartat Ajuts, subvencions i beques, Turisme).

http://www.ico.es

Documentació:

Tota la que es relaciona en l'apartat 3 de l'Annex de la convocatòria d'aquesta Ordre: EMO/120/2012 de 18 d'abril.

DOGC de la convocatòria:

http://www.regioconeixement.cat/media/upload//arxius/12111099-CAT.pdf

Termini d'execució dels projectes:

Quatre anys a partir de la data de formalització del préstec

Termini de resolució:

15 de desembre de 2012

Aspectes lingüístics:

03.- Tipus de projectes objecte de finançament

Projectes orientats a la modernització de les destinacions turístiques madures, podent contenir una o vàries de les actuacions següents:

L’imprès de sol·licitud normalitzat es troba disponible al web del Departament d’Empresa i Ocupació, 

Les sol·licituds s'han de presentar en qualsevol de les entitats de crèdit mediadores amb les quals I'ICO hagi subscrit el corresponent acord de 

mediació i que figuren com a tal a la pàgina web de I'ICO

Una vegada la sol·licitud hagi estat segellada per l’entitat de crèdit, l’entitat sol·licitant ha de presentar, també fins al 15 de juny, una còpia 

de la mateixa al registre de la Direcció General de Turisme del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, amb tota 

la documentació exigida per aquesta convocatòria.

a) Construcció, ampliació, renovació, o remodelació d’infraestructures públiques municipals.

b) Instal·lació, substitució o reparació d’equipaments turístics.

c) Establiment, ampliació o millora de serveis públics municipals que millorin l’oferta turística.

d) Inversions dirigides a recuperar la qualitat ambiental i paisatgística de les destinacions i a reduir la densitat urbanística de les zones 

turístiques, així com les que facilitin la modernització de les destinacions madures.

FOMIT 2012 - Dep. Empresa i Ocupació
(Fons Financer de l’Estat per a la Modernització de les Infraestructures Turístiques - FOMIT)

Les entitats locals (Llei 7/1985, de 2 abril), els organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials locals i les societats mercantils 

locals

A càrrec del FOMIT es recolzaran financerament, amb préstecs preferents, els plans de renovació i modernització de les destinacions 

turístiques madures que es desenvolupin paral·lelament per les administracions locals i per les empreses turístiques privades en el territori de 

Catalunya.

a) Sobrecàrrega urbanística i ambiental.

b) Sobreexplotació de recursos.

c) Obsolescència dels seus equipament turístics.

d) Escassa inversió del sector turístic privat.

e) Oferta i demanda turística estabilitzada o decreixent.

Els projectes desenvolupats per entitats públiques seran finançats si en el mateix projecte hi ha inversió privada, sent el mínim de la part 

pública del 30%.

Tramitació: 

Les entitats financeres admetran o rebutjaran les sol·licituds d'acord amb els seu s criteris interns en matèria de riscos.

Atès que es tracta d'una convocatòria que es gestiona conjuntament entre l'Administració General de l'Estat i l'Administració de la Generalitat 

de Catalunya, tota la documentació que es presenti en català haurà d'anar acompanyada d'una traducció al castellà.
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04.- Límits dels ajuts i tipus

Préstecs d’amortització a llarg termini, incloent períodes de carència i baixos tipus d’interès:

Amb un màxim de 6 milions i un mínim de 300.000 € per beneficiari i any.

Condicions dels préstecs: 

05.- Conceptes Subvencionables

06.- Criteris d'Avaluació

Els necessaris per a l'execució del projecte però en cap cas seran finançades les despeses corrents i de personal, les reestructuracions de 

passiu o refinanciacions, l’IVA o altres impostos lligats a la inversió, ni projectes ja executats.

Préstecs a 3 anys: fix fins al 5,068%. Període màxim de carència: un any.

Préstecs a 5 anys: fix fins al 6,049%. Període màxim de carència: dos anys.

Préstecs a 10 anys: fix fins al 6,895%. Període màxim de carència: tres anys.

Préstecs a 15 anys: fix fins al 7,167%. Període màxim de carència: cinc anys.

a) Localització de les inversions (1 punt).

b) Qualitat, coherència, concreció, definició i justificació del projecte (1 punt).

c) Aplicació de criteris de sostenibilitat mediambiental, social i ecònomica a les actuacions previstes (1 punt).

d) Mesures que introdueixin noves tecnologies i processos que contribueixin a la millora i eficiència integral, valorant especialment les 

orientades a la gestió de residus, de I'energia, de la gestió de I'aigua i de I'aire (1 punt).

e) Nombre de mesures que contribueixin a afavorir I'accessibilitat de la destinació (1 punt).

f) Mesures que contribueixin a I'adequació de les infraestructures turístiques, a les característiques i perfi I de la demanda (1 punt).

g) Nombre d'actuacions que diversifiquen i enriqueixen els recursos i activitats turístiques en la destinació i potenciïn els valors diferencials i 

de qualitat de la destinació (1 punt).

h) Mesures que contribueixin a la utilització de noves tecnologies per la gestió turística de les destinacions madures (1 punt).

i) Actuacions que protegeixin el Patrimoni Cultural material i immaterial de la destinació (1 punt).

j) Contribució de les actuacions a la generació d'ocupació estable (1 punt).
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