ORDRE EMC/47/2020, de 24 d'abril, de modificació de 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 (DOGC núm. 7861, de 26.4.2019).
(Departament d'Empresa i Coneixement. DOGC núm. 8121, de 27 d’abril de 2020)
L'Ordre EMC/77/2019, de 16 d'abril, va aprovar 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
(DOGC núm. 7861, de 26.4.2019).
Posteriorment, la Resolució EMC/1901/2019, de 20 de juny, (DOCG núm. 7916, de 12.7.2019) va fer pública la
convocatòria per als anys 2019-2020 de dita línia de préstecs.
A les bases reguladores d'aquesta línia de préstecs, els són aplicables el Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791A, de
31.12.2002); i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm.
276, de 18.11.2003), i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol
(BOE núm. 176, de 25.7.2006);
S'ha observat que el sector turístic està mostrant molt d'interès en aquesta línia de préstecs, sent nombroses
les sol·licituds de préstec per l'import d'1.000.000 euros, com també les manifestacions en el sentit d'interessar
un finançament superior a aquest import màxim. Per donar resposta a aquesta demanda del sector, tant la
Direcció General de Turisme com l'Institut Català de Finances han modificat el conveni que dóna cobertura a
aquesta línia de préstecs, per tal d'incrementar l'import del préstec a atorgar, que passa a ser d'un màxim de 2
milions d'euros. Així, en data 8 d'abril de 2020 es va signar l'addenda corresponent. Aquest és el motiu pel qual
cal modificar la Base 4.a) de l'Annex 1 de l'Ordre EMC/77/2019 ja esmentada.
D'altra banda, la Base 5.1 del mateix Annex 1 sobre actuacions i despeses subvencionables estableix que els
projectes elegibles han de comportar una despesa mínima de 60.000 euros i màxima d'1.000.000,00 euros.
Atès que la voluntat d'aquest Departament és que siguin subvencionables tots aquells projectes d'inversió que
compleixin els requisits que s'estableixen a l'Ordre de bases, sense més limitació que la seva quantia mínima,
que ha de ser d'un mínim de 60.000 euros, és necessari modificar també l'esmentada base 5.1.
Aquesta darrera modificació, en conseqüència, cal que s'apliqui retroactivament, per tal que afecti també a la
gestió i tramitació de totes aquelles sol·licituds presentades arran de la publicació de la Resolució
EMC/1901/2019, de 20 de juny, abans citada, la qual cosa respecta el que estableix l'article 9.3 de la
Constitució espanyola, que garanteix la irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables o
restrictives dels drets individuals.
Cal tenir present, en aquest context, que els interessats poden presentar les seves sol·licituds fins al 30 de
desembre de 2020, ja que així ho determina la convocatòria oberta per la citada Resolució EMC/1901/2019, de
20 de juny i, d'altra banda, que estem davant d'una convocatòria de concurrència no competitiva, de forma que
la retroactivitat prevista en aquesta Ordre no causa cap perjudici a tercers.
Per tot el que s'ha exposat, i d'acord amb les facultats que em confereixen l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14
de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
(DOGC núm. 1234, de 22.12.1989), i l'article 92.3 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002),

Ordeno:

Article únic

1

Modificar parcialment 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, en els termes següents:
1. Es modifica la Base 4.a) de l'Annex 1, que queda redactada de la manera següent:
“Base 4
”Quantia dels ajuts i condicions del préstec
”L'ajut consistirà en la bonificació d'interessos d'un préstec concedit per l'Institut Català de Finances (ICF)
d'acord amb els pactes que figuren al Conveni signat entre el Departament d'Empresa i Coneixement i l'ICF el
dia 2 d'abril de 2019 i d'acord amb la seva addenda, signada amb data 8 d'abril de 2020. Prèviament a la
formalització del préstec per part de l'Institut Català de Finances, la Direcció General de Turisme haurà
d'emetre una resolució.
”Les condicions del préstec són:
”a) Import.
”L'import del préstec podrà ser fins al 100% de l'import de les actuacions subvencionables, amb un mínim de
60.000,00 euros i un màxim de 2.000.000,00 d'euros per beneficiari/ària, sia en una única operació, sia
acumulant diverses operacions fins assolir aquest màxim esmentat.”
2. Es modifica la Base 5.1 de l'Annex 1, que queda redactada de la manera següent:
“Base 5
”Actuacions i despeses subvencionables
”5.1 Seran elegibles els projectes d'inversió per a la millora i la modernització de determinats establiments
d'allotjament turístic que comportin una despesa mínima de 60.000,00 euros, i que tinguin per objecte:”

Disposició transitòria única
Aplicació retroactiva
La modificació de la Base 5.1 de l'Annex 1 de l'Ordre EMC/77/2019 recollida en el punt 2 de l'article únic
d'aquesta Ordre serà d'aplicació a les sol·licituds presentades a l'empara de la Resolució EMC/1901/2019, de
20 de juny.
En canvi, la modificació de la Base 4.a) de l'Annex 1, recollida en el punt 1 de l'Article únic, s'aplicarà a partir de
l'entrada en vigor d'aquesta Ordre.

Disposició final única
Entrada en vigor
Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 24 d'abril de 2020

Maria Àngels Chacón i Feixas
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Consellera d'Empresa i Coneixement
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