
Mesures econòmiques de suport al
sector turístic (a 16 d’abril 20)

1. LÍNIA ICO COVID 19

BENEFICIARI
Autònoms i empreses amb domicili social a Espanya, amb una activitat que s’enquadri en el
CNAE del sector turístic i activitats connexes. Això inclou activitats turístiques, de transport,
d’hoteleria i restauració, d’educació i activitats recreatives i de lleure i entreteniment.

TIPUS D’OPERACIÓ
Préstec per necessitats de circulant o tresoreria que formalitzin operacions en la línia ICO
Empreses i Emprenedors.

IMPORT
L’import màxim per client és de 500.000 € , en una o diverses operacions.

TERMINIS D’AMORTITZACIÓ I DE CARÈNCIA
1, 2, 3 o 4 anys amb 1 any de carència del principal.

INTERÈS I COMISSIONS
Fix, fins a un màxim de l’1,5% (TAE màxima incloses les comissions).

L’entitat de crèdit podrà cobrar una única comissió a l’inici de l’operació, a més de la
d’amortització anticipada, si procedeix.

GARANTIES
L’entitat de finançament podrà sol·licitar les garanties que estimi oportunes.

L’ICO garanteix a les entitats de finançament el 50% del risc dels seus clients.

REQUISITS PER A LES EMPRESES SOL·LICITANTS
No podran figurar en situació de morositat en els fitxers d’informació sobre solvència
patrimonial i crèdit.

No podran estar immerses en procediments d’insolvència col·lectiva ni reunir els requisits per
trobar-se sotmeses a un procediment d’insolvència col·lectiva a petició dels creditors.

https://www.ico.es/documents/19/2320094/Tabla+CNAE+ICO+Sector+Turistico+acitiviades+conexas+covid19+-Thomas+Cook/3b53c87b-18bf-48cc-9aee-60e2745930ae


No es podrà utilitzar aquest finançament per efectuar refinançaments anteriors o posteriors
d’altres préstecs amb l’entitat financera.

Les empreses que tinguin la condició de gran empresa hauran de tenir una qualificació
creditícia B o superior.

PROCEDIMENT
La sol·licitud es tramita directament a través de les entitats de crèdit que col·laboren amb l’ICO
amb aquesta línia de finançament.

DOCUMENTACIÓ
A part de la documentació que sol·liciti l’entitat financera, serà necessària la documentació
següent:

- Còpia del CIF (empreses) o NIF (autònoms).

- Còpia de l’escriptura o dels estatuts on figura el domicili social que correspon al
moment de la data de signatura de l’operació.

- Model 036 o 037 on figura el CNAE del client.

VIGÈNCIA
Fins al 31 de desembre del 2020.

MÉS INFORMACIÓ
https://www.ico.es/web/ico/ico-sector-turistico-y-actividades-conexas-

https://www.ico.es/web/ico/ico-sector-turistico-y-actividades-conexas-
https://www.ico.es/web/ico/ico-sector-turistico-y-actividades-conexas-
https://www.ico.es/web/ico/ico-sector-turistico-y-actividades-conexas-
https://www.ico.es/web/ico/ico-sector-turistico-y-actividades-conexas-


2. PRESTACIÓ ECONÒMICA DIRECTA

BENEFICIARI
● Establiments d’allotjaments: establiment hotelers, apartaments turístics, càmpings,

establiments de turisme rural
● Guies de turisme habilitats
● Empreses turístiques de mediació: agències receptives amb seu central a Catalunya,

Destination managers companyies, Organitzadors professionals de congressos
● Explotadors d'habitatges d'ús turístic
● Establiments i activitats d’interès turístic, amb un màxim de 5 treballadores i fins a un

màxim de 500.000,00 euros de volum anual de facturació

A qui NO va destinada la subvenció?
● Aquesta línia d'ajuts exclou expressament els establiments de restauració
● No està destinada als allotjaments juvenils.
● Els ajuts tampoc inclouen a les persones treballadores autònomes que treballen per

una única empresa.

REQUISITS PER A LES EMPRESES SOL·LICITANTS
● Requisits generals que cal complir:

○ 5 o menys treballadors/es (fixes o discontinus) abans de l'inici de la crisi del
Covid-19

○ Menys de 500.000€  de facturació en el darrer exercici
○ Desenvolupar l'activitat i tenir seu fiscal a Catalunya
○ Havien d'estar inscrits al Registre Turístic de Catalunya (si escau) abans del 15

de març de 2019
○ Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Administració de l'Estat, la

Generalitat i la Seguretat Social
● Requisit addicional per als autònoms:

○ Havien d'estar donats d'alta almenys des de fa un any
● Requisits addicionals per als Explotadors d'habitatges d'ús turístic:

○ Havien d'estar donats d'alta a l'IAE (685 “allotjaments turístics extra hotelers”;
o 686, “explotació d'apartaments privats a través d'agència o empresa
organitzada”; o al 861.1 “lloguer d'habitatges”

○ Els HUTS que gestionen han de disposar de la corresponent llicència municipal

TIPUS DE MESURA
Un únic pagament a bestreta

IMPORT
Els ajuts, de 2.500 euros



PROCEDIMENT
Aquest ajut és de concurrència no competitiva: és a dir, a mida que van entrant sol·licituds i
una vegada comprovat que reuneixen les condicions, s’atorga fins a exhaurir la partida
destinada a l’efecte.

A través del formulari de sol·licitud normalitzat a través d’aquest enllaç

La resolució de concessió de l'ajut es notificarà mitjançant la publicació al tauler electrònic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1)

JUSTIFICACIÓ
En el termini màxim d’un any, des de la data del seu desemborsament, els beneficiaris hauran
d’aportar factures i rebuts per l’import atorgat, corresponents a despeses generals pròpies de
la seva activitat: lloguers, quotes de préstecs o d’hipoteques, proveïdors, serveis bàsics,
subministraments, sous, etc.

INCOMPATIBILITATS
Aquesta ajuda és compatible amb qualsevol altre que pugui correspondre, a excepció d’aquells
que derivin o tinguin causa en el tancament definitiu de l‘activitat.

MÉS INFORMACIÓ
Disposicions: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792088.pdf

ALTRES MESURES APLICADES AL SECTOR TURÍSTIC
● El Govern espanyol permet prolongar el període d’activitat de les persones treballadores

amb contractes fixos discontinus per als sectors del turisme i el comerç i l’hostaleria
vinculats a l’activitat turística. (Capítol III, art. 13 del Real Decreto 7/2020 del 12 de
març)

● Es suspèn durant un any i sense cap penalització el pagament d'interessos i
amortitzacions corresponents als préstecs atorgats per la Secretaría de Estado de
Turismo en el marco del Programa Emprendetur I+D+i, del Programa Emprendetur
Jóvenes Emprendedores y el Programa Emprendetur Internacionalización. (Capítol II,
secció 1a del Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo)

● La Generalitat de Catalunya anuncia una moratòria en l’impost sobre les estades
turístiques fins al mes de setembre en el pagament de l’impost sobre les estades en
establiments turístics, que d’entrada les empreses haurien d’abonar a l’abril (article 4,
“Previsions en matèria fiscal”, del Decret llei 6/2020, de 12 de març)

● Beneficis en el pagament del cànon de l'aigua per a establiments turístics. Els
establiments hotelers i càmpings només pagaran fins el 31 de desembre del 2020 el
cànon de l’aigua per l’aigua que consumeixin, sempre que el consum sigui superior a sis

http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-a-microempreses-i-professionals-del-sector-turistic-afectats-per-la-COVID-19
http://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792088.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/12/7
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/12/7
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/dl/2020/03/12/6


metres cúbics al mes. Recuperat de: Mesures en el pagament de l’aigua en establiments
turístics

MÉS INFORMACIÓ
● Per dubtes i tràmits relacionats amb turisme podeu contactar amb: Servei d’atenció al

sector turístic de l’Agència Catalana de Turisme: http://act.gencat.cat/contacte/

● La Generalitat de Catalunya ha habilitat un web amb informació actualitzada i recursos
per a professionals, les empreses i el turisme: http://act.gencat.cat/covid19/

● Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya publica diferents informacions per
sectors referents al Covid-19:
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/i
nformacio-per-sectors-dactivitat/

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/turisme/mesures-especifiques-del-sector/beneficis-en-el-pagament-del-canon-de-laigua-per-a-establiments-turistics/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/turisme/mesures-especifiques-del-sector/beneficis-en-el-pagament-del-canon-de-laigua-per-a-establiments-turistics/
http://act.gencat.cat/contacte/
http://act.gencat.cat/covid19/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/

