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ORDRE
EMO/120/2012(http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e
4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInsta
nceName=default&action=fitxa&documentId=607137&language=ca_ES
) , de 9 de maig, per la qual s'obre la convocatòria i s'aproven les bases reguladores per a
l'any 2012 de la línia de finançament a càrrec del Fons Financer de l'Estat per a la
Modernització de les Infraestructures Turístiques (FOMIT)..
OBJECTE:
El Fons Financer de l’Estat per la Modernització de les Infraestructures Turístiques (FOMIT) té
per finalitat donar suport financerament als projectes de renovació i modernització de
destinacions turístiques madures que es desenvolupin paral·lelament per les administracions
locals i per les empreses turístiques privades. Així també, té per finalitat donar suport
financerament als projectes que es desenvolupin en el marc d’un pla de reconversió o
modernització integral d’una destinació turística madura, l’execució del qual es realitzi per un
consorci o entitat constituïda a l’efecte amb la participació de l’Administració General de
l’Estat

BENEFICIARIS:
Les entitats locals enumerades en l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 abril, de bases del règim
local, els organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials locals i les societats
mercantils locals.
Els projectes d’inversió públics desenvolupats per una entitat local en el seu àmbit territorial
seran finançats sempre que, en aquest àmbit, hi hagi inversions del sector turístic privat que
es desenvolupin paral·lelament a les públiques i que la quantia neta representi com a mínim el
30% de l’import que es vulgui finançar.

CARACTERÍSTIQUES

•
•
•

A càrrec del FOMIT podran otorgar-se préstecs d’amortització a llarg termini incloent
períodes de carència i baixos tipus d’interès.
Els préstecs podran arribar a un import del 100% de la inversió neta finançable, exclosos
els impostos lligats a la inversió, amb un límit màxim de 6 milions d’euros i un mínim de
300.000,00 euros per beneficiari i any.
Els préstecs es concediran en les condicions que determini l’Ordre ITC/2129/2011, de 18
de juliol, per la qual s’especifiquen les condicions financeres dels préstecs bonificats que
es concedeixen amb càrrec al Fons Financer de l’Estat per a la Modernització de les

Infraestructures Turístiques per al període 2011-2012 (BOE núm. 180, de 28 de juliol de
2011).

PROJECTES OBJECTE DE FINANÇAMENT

Seran finançats aquells projectes orientats a la modernització de les destinacions turístiques
madures, a la reforma o rehabilitació dels equipaments turístics municipals o els entorns urbans i
naturals de la destinació, els quals podran contenir una o diverses de les següents actuacions:
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.
2. En cap cas seran finançades les despeses corrents i de personal, reestructuracions de passiu
o refinanciacions, l’IVA o altres impostos lligats a la inversió, ni projectes ja executats.

TERMINI:
•

Termini de presentació de sol·licituds: fins al 15 de juny de 2012.

Per més informació i tramitació de les sol·licituds us podeu posar en contacte amb els serveis
territorials d’empresa i ocupació a les Terres de l’Ebre, Carrer de Montcada, 32, de Tortosa i tel.
977 449333.
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