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La Direcció General de Turisme posa a 
disposició de les pimes turístiques 
catalanes una línia de crèdit de 20 
milions d’euros 
 

 Els préstecs són finançats per l’Institut Català de Finances 
(ICF) i l'aval exclusiu d'Avalis de Catalunya, SGR. 
 

 Agències de viatge i allotjaments turístics – hotels, 
apartaments turístics, càmpings i allotjaments de turisme 
rural – poden acollir-se a aquesta línia de crèdit. 
 

 El termini per formalitzar operacions finalitza el 31 de 
desembre de 2013 o quan s’exhaureixi la dotació de 20 
milions d’euros. 

 

Dijous, 7 de març de 2013-  La Direcció General de Turisme conjuntament amb 
l’Institut Català de Finances (ICF) i Avalis han posat a disposició de les pimes 
turístiques catalanes una línia de crèdit de 20 milions d'euros, amb l’objectiu de 
donar suport a aquelles empreses que vulguin millorar la seva competitivitat i la 
qualitat del seu servei. 

Aquesta línia de crèdit, anomenada Turisme Futur, està adreçada a agències de 
viatge i allotjaments turístics – hotels, apartaments turístics, càmpings i 
allotjaments de turisme rural – que tinguin la seu social en el territori català.  

L’objecte dels préstecs és el finançament d’inversions al territori de Catalunya 
destinades a l’actualització, renovació, condicionament i millora dels allotjaments 
turístics o d’agències de viatges. 

Els préstecs són finançats per l’Institut Català de Finances (ICF) en col·laboració 
amb d'altres entitats financeres que estan en procés d'adherir-se al conveni i 
l'aval exclusiu d'Avalis de Catalunya, SGR. Els préstecs s’atorgaran amb un 
import mínim de 40.000 euros i màxim de 800.000 euros. 

La Direcció General de Turisme és l’encarregada de rebre les sol·licituds de 
finançament i la responsable d’adreçar-les a Avalis de Catalunya, SGR, qui 
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posteriorment s’encarrega de formalitzar les operacions amb l'ICF i les altres 
entitats financeres adherides al conveni. 

El termini per formalitzar operacions a l'empara d'aquesta línia de crèdit finalitza 
el 31 de desembre de 2013 o quan s’exhaureixi la dotació de 20 milions d’euros. 

Tota la documentació necessària per presentar la sol·licitud, així com també les 
condicions de la línia, es poden descarregar del web de l’Institut Català de 
Finances (www.icf.cat), en la secció de finançament empresarial. 

Per la seva banda, en el web d’Avalis Catalunya, SGR (http://www.avalis-
sgr.com) es pot trobar més informació sobre les condicions dels avals. 

http://www.icf.cat/
http://www.avalis-sgr.com/
http://www.avalis-sgr.com/

