
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

AGÈNCIA CATALANA DE TURISME

RESOLUCIÓ EMT/424/2022, de 21 de febrer, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de
subvencions de la campanya Estalviatge per incentivar la demanda d'escapades turístiques a Catalunya,
debilitada a causa de la crisi del sector turístic per la COVID-19, mitjançant un sistema de bons turístics
(ref. BDNS 611597).

Vista la Resolució EMT/96/2022, de 26 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió
de subvencions de la campanya Estalviatge per incentivar la demanda d'escapades turístiques a Catalunya,
debilitada a causa de la crisi del sector turístic per la COVID-19, mitjançant un sistema de bons turístics (DOCG
núm. 8594, de 28.1.2022);

Atesa la dificultat d'empreses i autònoms per continuar l'activitat en els propers mesos a causa de la forta
dependència del mercat intern, des de l'Agència Catalana de Turisme es vol impulsar una campanya per
incentivar les reserves d'escapades turístiques a Catalunya amb descomptes per al públic català i contribuir a
la desestacionalització del turisme en mesos de baixa ocupació, un dels objectius del Pla de màrqueting turístic
de Catalunya 2018-2022 vigent actualment;

Atesos la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i el seu
Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de
25.7.2006), que pel seu caràcter bàsic tenen afectacions sobre les normes reguladores de bases de les
subvencions que elabora l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès el que disposen el 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), i la Llei 4/2017, de 28 de març, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 (DOGC núm. 7340, de 30.3.2017);

D'acord amb les facultats que em confereixen l'article 10 de la Llei 15/2007, de 5 de desembre, de l'Agència
Catalana de Turisme (DOGC núm. 5030, de 17.12.2007), i l'article 13 del Decret 192/2009, de 9 de desembre,
d'aprovació dels Estatuts de l'Agència Catalana de Turisme (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009), en relació amb
l'article 92.3 i l'article 93.c) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, esmentat,

Resolc:

-1 Objecte

Fer pública la convocatòria per a la concessió de subvencions, mitjançant un sistema de bons turístics per
estimular el consum, a les persones que compleixin els requisits que estableixen les bases reguladores per
incentivar la demanda d'escapades turístiques a Catalunya, principalment en mesos de baixa ocupació, a causa
de la situació d'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19.

La finalitat és incentivar el consum d'escapades turístiques a Catalunya, ajudant els residents de Catalunya a
sufragar una part de les despeses dels viatges combinats contractats mitjançant les agències de viatges amb
establiments operatius a Catalunya, i, en definitiva, contribuir a la reactivació econòmica del sector turístic,
principalment en mesos de baixa ocupació, i afavorir la desestacionalització de l'activitat turística.

-2 Bases reguladores

Les bases reguladores aplicables a aquesta convocatòria són les que estableix la Resolució EMT/96/2022, de 26
de gener, esmentada.
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-3 Aplicació pressupostària i import

3.1 Els ajuts convocats mitjançant aquesta Resolució s'han de finançar amb càrrec a l'aplicació pressupostària
91001010099 Accions de suport a la inversió, millora i desenvolupament del sector turístic / Altres iniciatives
(corresponent a l'aplicació D/480000190/6511 del pressupost per classificació econòmica de la Generalitat), del
pressupost de l'Agència Catalana de Turisme per al 2022, assignant a aquesta finalitat un import total d'un
milió cinc-cents mil euros (1.500.000 €).

3.2 La quantia de l'ajut és l'import equivalent al 50% de la factura presentada pel viatge combinat objecte
d'ajut, inclòs l'IVA, amb un màxim de cent cinquanta euros (150,00 €).

3.3 La forma de percepció de l'ajut és la que preveu la base 4 de l'annex de la Resolució EMT/96/2022, de 26
de gener, esmentada.

3.4 Les persones beneficiàries només poden gaudir d'un únic bo turístic durant la vigència de la campanya, tot
i que s'hi poden inscriure més d'una vegada, tal com indica el punt 7 de la base 8 de l'annex de la Resolució
EMT/96/2022, de 26 de gener, esmentada.

-4 Persones beneficiàries i requisits per obtenir l'ajut

4.1 Poden ser persones beneficiàries d'aquests ajuts les que preveu la base 2 de l'annex de la Resolució
EMT/96/2022, de 26 de gener, esmentada.

4.2 Els requisits per sol·licitar les subvencions i la forma d'acreditar-los s'estableixen a la base 2 de l'annex de
la Resolució EMT/96/2022, de 26 de gener, esmentada.

4.3 Els viatges combinats objecte de l'ajut han de complir els requisits que estableix la base 3 de l'annex de la
Resolució EMT/96/2022, de 26 de gener, esmentada, i se n'ha de gaudir en el període comprès entre l'1 de
març de 2022 i el 29 d'abril de 2022, exceptuant el període entre el 9 i el 18 d'abril de 2022, ambdós inclosos.

4.4 Les persones beneficiàries són responsables del compliment de les obligacions tributàries que es puguin
derivar de la percepció d'aquests ajuts.

-5 Sol·licituds i termini de presentació

5.1 El termini de presentació de les sol·licituds comença a les 9.00 hores del 28 de febrer de 2022 i acaba a les
14.00 hores del dia 28 d'abril de 2022.

5.2 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans que especifica la base 8 de l'annex de la Resolució
EMT/96/2022, de 26 de gener, esmentada.

-6 Plataforma digital amb la informació del procediment de concessió dels ajuts i vigència de la campanya

6.1 La informació relativa a la campanya Estalviatge mitjançant un sistema de bons turístics estarà publicada a
la plataforma digital <estalviatge.catalunya.com>.

6.2 Els usuaris que vulguin obtenir un bo turístic es poden inscriure a la campanya Estalviatge a través de la
plataforma esmentada a l'apartat 1 des de les 9.00 hores del 28 de febrer de 2022 fins a les 14.00 hores del
dia 28 d'abril de 2022.

Aquesta inscripció no genera cap dret a ser beneficiari de l'ajut.

La inscripció comporta l'acceptació incondicionada i el compromís de compliment de les bases reguladores.

-7 Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per a la instrucció i la resolució del procediment, el termini per resoldre'l i el mitjà de
notificació i el règim de recursos s'estableixen a la base 12 de l'annex de la Resolució EMT/96/2022, de 26 de
gener, esmentada.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
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un recurs d'alçada davant la persona titular del departament competent en matèria de turisme en el termini
d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació de la Resolució, d'acord amb el que disposen els articles
121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015), i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010).

Barcelona, 21 de febrer de 2022

Narcís Ferrer i Ferrer

Director

(22.054.037)
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