Número 23, de 2 d’octubre de 2012
Organisme: Departament d’Empresa i Ocupació. Direcció General de Turisme

LÍNEA TURISME FUTUR 2012 (Línea de préstecs per a
pimes del sector turístic)
En col·laboració de la Direcció General de Turisme i Avalis de Catalunya, SGR,
s'ha aprovat una línia de crèdit de 20 milions d'euros, ampliable en funció de les
necessitats i les disponibilitats pressupostàries, per contribuir al finançament de
les inversions que els establiments vulguin emprendre per millorar la seva
competitivitat.
La convocatòria anomenada LINEA TURISME FUTUR de 2012 va adreçada a
petites i mitjanes empreses turístiques que tinguin la seu social al territori català,
que siguin titulars d’establiments d’allotjament turístic a Catalunya que, d’acord
amb la legislació aplicable en matèria de turisme, siguin de les tipologies hotel,
apartament turístic, habitatges d’ús turístic, càmping i turisme rural, així com
agències de viatges.
L’objecte dels préstecs és el finançament d’inversions al territori de Catalunya
destinades a l’actualització, renovació, condicionament i millora dels
establiments d’allotjament turístic o d’agències de viatges.
Els préstecs seran finançats per l’Institut Català de Finances (ICF) i seran
requisits imprescindibles comptar amb l’informe de valoració de la Direcció
General de Turisme del Departament d’Empresa i Ocupació sobre la idoneïtat de
la sol•licitud, i l’aval exclusiu d’Avalis de Catalunya, SGR.
CONDICIONS FINANCERES
Condicions del préstec:


Import: mínim 40.000€ i màxim 800.000€.



Termini: 8 anys amb 1 de carència inclòs.



Interès: Euríbor 12 mesos més 4,50%.



Comissió d’estudi: 0%.



Comissió d’obertura: del 0,50% de l’import del préstec.



Amortització: quotes mensuals.



Garanties: aval 100% d’Avalis de Catalunya.

Condicions de l'aval:


Termini: fins a l’amortització del préstec.



Mutualitat: entre l’1,50% i el 4% de l’import de l’aval (segons CNAE).



Comissió de risc: fins a l’1,10% del principal del crèdit no amortitzat.



Comissió d’estudi: 0%.



Comissió d’obertura: del 0,50% de l’import de l’aval.



Garanties: pignoració de les participacions i qualsevol altre que Avalis
consideri necessària.
Per mes informació poseu visitar la web www.gencat.cat , departament
d’empresa i ocupació. Els impresos els podeu presentar a :
- La Direcció General de Turisme. Adreça: Passeig de Gràcia, 105 (Torre
Muñoz) 08008 Barcelona.
- Oficina de Gestió Empresarial de les Terres de l'Ebre. Adreça: Carrer de
Montcada, 32 43500 Tortosa.

Per a més informació, podeu consultar l'apartat sobre Turisme Futur del web de l'Institut
Català
de
Finances
i
el
web
d'Avalis
Catalunya,
SGR.

Per a més informació:
C. Bassa d’en Gaire, 1
43780 GANDESA
Tel. 977 420018 · Fax 977 420395
e-mail: deconomica@terra-alta.org

