Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Coneixement

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE LA CONVOCATÒRIA 2018 DE
SUBVENCIONS
ALS
ENS
LOCALS
DE
CATALUNYA
PER
AL
DESENVOLUPAMENT DE PLANS DE FOMENT TERRITORIAL DEL TURISME

Fets
1. El dia 23 de maig de 2017, es va publicar al DOGC núm.7375 l’Ordre
EMC/93/2017, de 18 de maig, que va aprovar les bases reguladores per a la
concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament
de plans de foment territorial del turisme.
2. En data 3 d’agost de 2018, es va publicar la Resolució EMC/1871/2018, de 25
de juliol, de publicació de la convocatòria de l’any 2018 per a la concessió de
subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de
foment territorial del turisme (DOGC núm. 7678)
3. D’acord amb l’apartat 3 de l’esmentada Resolució l’import màxim destinat a
aquesta convocatòria de subvencions és de 4.600.000 €, amb càrrec a la
partida IU1503D/760000100/6510 AITURISME desglossats en 2.300.000 € per
any 2018, 0 € pel 2019 i novament 2.300.000 € per l’any 2020.
4. Fins al dia 30 d’agost de 2018, data en què finalitzava el termini de presentació,
es van presentar 71 sol·licituds segons el model normalitzat.
5. D’acord amb les bases 2 i 3 de les bases reguladores, els beneficiaris
d’aquests ajuts (ajuntaments i els ens vinculats o dependents, els consells
comarcals, els consorcis locals, les diputacions, els ens de gestió locals, les
àrees metropolitanes i les mancomunitats de municipis de Catalunya) han de
complir els requisits establerts per poder ser-ne beneficiaris.
6. D’acord amb l’apartat 4 de la resolució de convocatòria, el pressupost dels
projectes presentats ha de ser com a mínim de 350.000,00 euros, IVA inclòs,
de despesa subvencionable. Així mateix, la base 5.4 de les bases reguladores
estableix quines despeses es consideren no subvencionables, als efectes
d’aquesta Ordre.
7. Seguidament l’òrgan instructor va fer les actuacions necessàries per a la
determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les
quals s’ha de pronunciar la resolució de la convocatòria.
8. El 13 de setembre de 2018, d’acord amb els que estableix la base 6.10 es va
requerir la documentació susceptible d’esmenar-se, mitjançant la seva
publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
http://tauler.gencat.cat sense perjudici de que es puguin fer servir
addicionalment altres mitjans electrònics.
9. S’atorgà un termini de deu dies hàbils per esmenar el defecte o adjuntar els
documents preceptius, amb indicació que, si no ho es feia, es considerava que
desistia de la seva petició, amb resolució prèvia i d’acord amb el que disposa
l’article 68 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
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10. Transcorregut el termini establert per esmenar o aportar la documentació
requerida, es procedí a examinar-la, i de la revisió de la mateixa es va
concloure que alguns ens locals no reunien els requisits sol·licitats per a poder
participar en aquesta convocatòria, motiu pel qual es van inadmetre a tràmit.
Seguint allò establert a la base reguladora 7.11 en data 16 d’octubre d’enguany
el director General de Turisme resolgué la inadmissió de les esmentades
sol·licituds i l’endemà es procedí a la seva notificació mitjançant la publicació a
la plataforma E-Tauler.
11. Paral·lelament, l’òrgan col·legiat establert a la base 7.3 de les bases
reguladores, es reuní el dia 11 d’octubre de 2018 per a l’avaluació de les
diferents sol·licituds presentades, emetent un informe-proposta de valoració,
d’acord amb els criteris establerts a la base 8 de les bases reguladores.
L’esmentat informe ha servit de base per a la redacció de la present
PROPOSTA, i cal tenir en consideració que:
A) Els ens proposats per a la concessió de la subvenció sol·licitada, hauran
de declarar complir tots els requisits a què es refereix la base 3 i presentar tota
la documentació exigida a la 6.7 de les bases reguladores:
Hauran de presentar, en el termini de 10 dies des de la publicació de la present
proposta de resolució provisional, el document d’acceptació de la subvenció
que poden obtenir a EACAT ( http://www.eacat.cat)/ apartat Tràmits
Departament d’Empresa i Coneixement-EMC-Plans de foment territorial del
turisme 2017, acompanyada de la documentació següent:
-Full de domiciliació bancària
-Certificat del compliment de les obligacions tributàries davant
Generalitat i de les obligacions davant la Seguretat Social, en el
s’hagi autoritzat el Departament d’Empresa i Coneixement per
interoperabilitat les dades disponibles del Catàleg de dades i
electrònics.

l’Estat i la
cas que no
obtenir per
documents

En aquest mateix document d’acceptació de la subvenció, les persones
proposades com a beneficiàries poden desistir de la subvenció o presentar la
reformulació del projecte * i del pressupost, per adaptar-los a la subvenció
proposada si l’import d’aquesta és inferior a la sol·licitud presentada.

* Aquesta reformulació no pot comportar una modificació substancial del projecte pel qual s’havia demanat
inicialment la subvenció, i ha de respectar l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, els criteris
de valoració establerts en relació al projecte, així com els límits de quantia de la subvenció.
En el supòsit d’haver presentat una reformulació del projecte i del pressupost, l’atorgament de la
subvenció comporta l’acceptació de la mateixa. La subvenció s’atorgarà sobre el nou pressupost acceptat
i la justificació haurà de ser respecte a aquest pressupost
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B) Si les persones interessades no presenten la documentació especificada en
l’apartat anterior en l’esmentat termini de 10 dies, s’entén que desisteixen de la
sol·licitud.
C) S’estableix una llista de reserva (per haver obtingut una puntuació igual o
superior a 50 punts) dels ens sol·licitants que havent obtingut la puntuació
mínima establerta a la base 8.3 de les bases reguladores queden en reserva.
Això comporta que se’ls pot concedir la subvenció sol·licitada si algun dels ens
que consten a l’annex 4 no l’accepta o desisteix i s’hagi alliberat crèdit suficient.
D) la resta de projectes que han obtingut una puntuació menor a 50 punts
s’entenen desestimats.
E) Atenent al volum de sol·licituds presentades s’acordà minorar l’ajut màxim
a atorgar de 400.000 € a 350.000 € , import que en tot cas no podrà superar el
50 % del projecte.

12. En el mateix termini de 10 dies les persones sol·licitants, incloses en qualsevol
de les llistes dels annexos, poden presentar al·legacions, que es tindran en
compte en el moment de resoldre definitivament.
13. Prèvia comprovació de les dades incloses en les declaracions i documentació
aportades, l’òrgan instructor efectuarà la proposta definitiva de resolució de les
subvencions a l’òrgan competent per resoldre.

Fonaments jurídics

Primer.- Ordre EMC/93/2017, de 18 de maig, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al
desenvolupament de plans de foment territorial del turisme (DOGC núm. 7375).
Segon.- Resolució EMC/1871/2018, de 25 de juliol, de publicació de la convocatòria
de l’any 2017 per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al
desenvolupament de plans de foment territorial del turisme (ref. BDNS 410627).
(DOGC núm. 767885).
Tercer.- Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions i el reglament que
la desenvolupa, aprovat per Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol.
Vist el que s’ha exposat, i a proposta de l’òrgan col·legiat, PROPOSO
Primer. Donar per desistides les sol·licituds que hi ha a l’annex 1, atès que
transcorreguts els deu dies hàbils del requeriment de documentació no varen aportar
la documentació requerida o susceptible d’esmenar.
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Segon. Concedir als ens relacionats a l’annex 2 la subvenció sol·licitada, en els
termes i imports que en el mateix s’hi especifiquen.
Tercer. Denegar als ens relacionats a l’annex 3 la subvenció sol·licitada, pels
motius que s’especifiquen en aquell annex.
Quart. Acordar que les subvencions sol·licitades pels ens de la llista de l’annex 4
quedin en reserva, en el sentit que se’ls pugui concedir la subvenció sol·licitada si
algun dels ens inclosos a l’annex 2 no l’accepta o desisteix i s’ha alliberat crèdit
suficient.

Barcelona,

CPISR-1 C
Carme Rubió
Soto

Signat digitalment per CPISR-1 C Carme
Rubió Soto
DN: c=ES, o=Departament d'Empresa i
Ocupació, ou=Departament d'Empresa i
Ocupació, ou=Vegeu https://www.aoc.cat/
CATCert/Regulacio, sn=Rubió Soto,
givenName=Carme,
serialNumber=33863836Q, cn=CPISR-1 C
Carme Rubió Soto
Data: 2018.10.18 10:59:43 +02'00'

Carme Rubió i Soto
Subdirectora General de Desenvolupament Turístic Territorial
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ANNEX 1: DESISTITS
Exp.

Sol·licitant

Ajuntament de
08PDFT-03-18 Cerdanyola del
Vallès

08PDFT-11-18

08PDFT-14-18

Ajuntament de
Sant Feliu de
Codines

Fundació
Privada de
Santa Susanna

Ajuntament de
08PDFT-17-18 Sant Fruitós de
Bages

17PDFT-12-18

Consell
Comarcal del
Ripollès

NIF

P0826600I

P0820900I

G62640446

P0821200C

P6700004B

Inversió Total

1.204.869,67 €

396.574,15 €

406.135,28 €

645.047,99 €

582.837,00 €

Imp sol·licitat

400.000,00 €

396.574,15 €

Imp altres
subvencions

Despesa
Resum projecte i actuacions
Tipus d'inversió
subvencionable
Reforma i
Rehabilitació de
la Torre
1.204.869,67 € Vermella on
NO APORTA DOCUMENTACIÓ,
s'ubicarà
l'Oficina de
Turisme
Pavimentació i
NO APORTA DOCUMENTACIÓ,
396.574,15 € urbanització
DESISTIT
carrers

203.067,64 €

Centre de
406.135,28 € Turisme
Eqüestre

322.523,99 €

Projecte
constructiu
645.047,99 € d'una
passarel·la
sobre la C-16

291.418,50 €

Pla per la
promoció del
turisme al
Ripollès.
L'experiència
dels pirineus
més autèntics

Santa Susanna vol apostar per ser un
dels municipis pioners a Catalunya a
desenvolupar aquesta oferta
especialitzada,
Amb aquest objectiu es necessària la
execució del projecte de les
instal·lacions adequades a un dels
espais més adients pels cavalls que és
a la Masia de Can Cases.
Projecte constructiu d'una passarel·la
sobre la C-16c, al PK. 1+250, entre els
carrers Moixeró i Aneto. L’objectiu de
la construcció de la passarel.la és
facilitar l’accessibilitat als vianants i
bicicletes i alhora connectar diferents
atractius del municipi de forma segura i
atractiva.
L’objectiu d’aquesta actuació és la
millora dels recursos
turístics a l’entorn de Ribes de Freser,
per tal d’aconseguir una major
dinamització econòmica gràcies al
turisme actiu i de natura
Actuacions:
1. Adequació de la zona d'accés al
Centre d'Interpretació i porta d'entrada
al Parc Natural de les Capçaleres del
Ter i Freser.
2. Millora de l'accessibilitat al riu Ter
des de Sant Joan de les Abadesses i
descoberta del seu patrimoni natural.
3. Centre d'acollida de l'estació
esportiva i adequació espais
entrenament de Ripoll.
4. Activitats entorn de la natura com
elements dinamitzadors de l'economia
de Ribes de Freser

OBSERVACIONS

DESISTIT. No esmena
documentació
DESISTIT. No esmena
documentació

DESISTIT/INADMÈS. No
esmena documentació i no té
consideració d'ens locals

DESISTIT. No esmena
documentació

DESISTIT. NO esmena
documentació

Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Coneixement

ANNEX 1: DESISTITS
Exp.

Sol·licitant

Consell
17PDFT-15-18 Comarcal de la
Garrotxa

NIF

P6700007E

Inversió Total

818.594,21 €

Imp sol·licitat

400.000,00 €

Imp altres
subvencions

Despesa
Tipus d'inversió
subvencionable

Resum projecte i actuacions

OBSERVACIONS

Actuacions:
1. Espai Cràter: Parc immersiu i
interactiu de coneixement i divulgació
del vulcanisme i del patrimoni de la
Zona Volcànica de la Garrotxa.
2. Construcció d'un aparcament
d'autocaravanes a Tortellà. Actuació
3. Millores al nou centre de visitants de
Santa Pau. Actuació
4. Senyalització d'itineraris a diversos
municipis de la Garrotxa.
5. Senyalització de les activitats d'ús
públic en zones sensibles IEN Alta
Garrotxa.
La Garrotxa 6. Senyalització de les Baumes de
Espai Cràter.
Caxurma i Sant Sebastià de Monars
DESISTIT. No esmena
Turisme
amb senyalització de Garrotxa Cultour. documentació
Sostenible i per
7. Creació de la ruta de la colada de
a tothom
lava al voltant del centre històric de
Santa Pau amb senyalització de
Garrotxa Cultour.
8. Instal·lació de plafons informatius a
les esglésies romàniques de Beuda,
amb Garrotxa Cultour.
9. Creació de la ruta Romàntica de
Beuda.
10. Creació d'un sender senyalitzat i
interpretatiu al riu Brugent.
11. Renovació de la senyalització de
les rutes turístiques de Sant Joan les
Fonts.
12. Construcció d'una passera
accessible entre l'OT de Sant Joan les

Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Coneixement
ANNEX 2: PROPOSTA CONCEDITS
Expedient

17PDFT-11-18

43PDFT-15-18

Sol·licitant

Ajuntament de
Palamós

Ajuntament
d'Ulldecona

NIF

P1712500F

P4315800E

17PDFT-10-18

Ajuntament de Tossa
P1721500E
de Mar

25-PDF-02-18

Ajuntament de Riner

17PDFT-03-18

Ajuntament de
Torroella de Montgrí

25-PDF-07-18

1.332.444,19 €

973.704,59 €

Imp sol·licitat

400.000,00 €

Despesa
Imp altres
subvencionab
subvencions
le

591.831,51 € 1.332.444,19 €

400.000,00 €

961.204,37 €

1.871.042,35 €

1.309.729,65 €

P2522800H

906.733,68 €

400.000,00 €

157.182,09 €

P1721200B

2.197.699,56 €

400.000,00 €

100.000,00 € 1.399.572,76 €

Ajuntament de la Pobla
P2521300J
de Segur

08PDFT-08-18 Ajuntament de Pujalt

Inversió Total

P0817500B

790.673,01 €

410.612,23 €

395.336,50 €

205.306,11 €

1.871.042,35 €

111.806,28 €

906.733,68 €

781.053,51 €

410.612,23 €

Proposta

Tipus d'inversió

Experiències memorables en un recorregut
350.000,00 € paisatgístic entre la vila marinera de Palamós i el
paratge natural de Castell

350.000,00 €

Pla de millora de les infraestructures turístiques
d'Ulldecona

350.000,00 € Tossa, objectiu 2020

350.000,00 € El Miracle Patrimoni, cultura i natura accessibles

350.000,00 € Espai Illes Medes

350.000,00 €

Valorització de la Pobla de Segur com a porta
d'entrada al Pirineu

205.306,11 € Art, Paisatge i natura a Pujalt

Resum projecte i actuacions
Creació d’una infraestructura verda multifuncional per a passejar, fer esport i
conèixer la natura, la cultura i la història de Palamós.
Actuacions:
1 Adequació camí de Ronda de Palamós.
2: Implementació audioguies d'interpretació del patrimoni.
3: Realització de vídeos 360º - amb subtítols.
4: Accessibilitat a la xarxa WIFI.
5: Adequació camí de Ronda de Palamós.
6: Adequació camí de Ronda de Palamós (miradors i àrees de pícnic).
7: Adequació camí de Ronda de Palamós (extracció flora invasora).
8: Instal·lació de punts de càrrega de bicicletes elèctriques.
9: Interpretació digital - noves tecnologies.
El castell d'Ulldecona és un dels principals atractius turístics de la població i
motor de visites per aquest motiu l'ajuntament d'Ulldecona vol rehabilitat
aquest i d'altres recursos turístics de la població.
Actuacions:
1. Consolidació i manteniment del conjunt arqueològic de castell d'Ulldecona
2. Arranjament nucli històric d'Ulldecona
3. 2ª fase de la rehabilitació de l'antic molí d'oli. O.I.T.

Puntuació

5,0 5,0 12,0 12,0 5,0 2,5 5,0

5,0 0,0 12,0 12,0 5,0 5,0 0,0

Puntuació Total

2,5

5,0

5,0 5,0 2,5

6,0 5,0 3,3

Actuacions:
1. Aparcaments dissuasius.
2.Torre dels Moros: accessibilitat.
3. Pont Sa Riera.
4. Senyalització.
5.Senyalització Ruta Megalítica.
6.Senyalitazció Camins de Ronda.
7.Senyalització Vila Vella.
8. Vila Vella: enllumenat.
5,0 2,5 9,0 12,0 5,0 5,0 5,0 10,0 0,0 2,5 1,8
9.Ruta Europea del Racionalisme.
10: museu del far.
10: camí de ronda.
12. Parc Sa Riera: turisme familiar.
13. Pista de Calestènia.
14. Punts càrrega vehicles elèctrics.
15: Dipòsit aigua regenerada.
16: Plaques solars fotovoltaiques.
17. Proposta mapping
Les actuacions es realitzen al voltant del Santuari del Miracle, (BCIN),
referent del Barroc català
Actuacions:
1. Espai Miracle
5,0 2,5 9,0 12,0 5,0 5,0 0,0 10,0 5,0 2,5 1,0
2. Espai Natura
3. Restauració Pati interior Casa Gran (2ª fase)
4. Sala Exposicions temporals.
La construcció de l’estructura d’un edifici per acollir l'Espai Illes Medes
(inicialment anomenat Centre de Descoberta) i donar un tractament
diferenciat al seu entorn de manera que es garanteixi el seu funcionament. El
pressupost total per a la posada en marxa de l’equipament es de
2.197.699,56€ i el projecte que es presenta en aquesta convocatòria del pla
5,0 2,5 9,0 8,0 5,0 2,5 10,0 2,5 5,0 5,0 2,0
de foment corresponen als treballs d’acabament de l’edifici i tenen un
pressupost de 1.399.572,76€.
Les actuacions objectes de sol·licitud de subvenció del Pla de Foment de
Turisme corresponen a l’apartat d’adequació de l’edifici prevista a les
anualitats de 2018 a 2020.

El projecte presentat per l'Ajuntament de la Pobla de Segur vol potenciar el
seu atractiu actuant en 3 espais del municipi.
Actuacions:
1. Valorització del conjunt modernista Casa Mauri
2. Valorització del Centre Catalitzador de la mobilitat turística sostenible
3. Valorització de la Noguera Pallaresa

Observacions

61,5

58,3

No és subvencionable:
- L'actualització i
ampliació del mòbil.
- Pla d'ordenació del
trànsit per no especificar
en què consisteix
l'actuació.

57,8

57,0

56,5

*Només és
subvencionable els
treballs d'acabament de
l'edifici objecte de
sol·licitud de subvenció

No és subvencionable:
- la redacció d'un projecte
de construcció d'un camp
d'eslàlom, atès que es
considera una despesa
corrent, D'acord amb la
base 5.4 l) en relació amb
l'annex 2 apartat 9.
S'inclouen en les
despeses corrents, entre
d'altres, la reparació i
conservació d'elements de
l'immobilitzat

5,0 0,0 15,0 8,0 5,0 5,0 2,5

7,5

6,0 0,0 2,2

56,2

El projecte de Pujalt i es distribuirà pels nuclis de Pujalt, Astor i Conill, tenint
com a nexe l'aprofitament creatiu de la palla i donar a conèixer l'evolució de
l'activitat agrària, fomentant l'interès dels turistes pel món rural i les activitats
sostenibles que s'hi practiquen.
Actuacions:
1. Potenciació de l'observatori de Pujalt.
2. Adquisició d'un telescopi científic de llarg abast i equip associat.
3. Planetari desmuntable i elements complementaris per a l'observatori.
5,0 2,5 12,0 12,0 2,5 2,5 5,0
4. Instal·lació d'equips destinats a l'estalvi energètic.
5. Potenciació i ampliació de les activitats de l'observatori.
6. Creació estructures artístiques de palla.
7. Castell de palla de Pujalt.
8. Laberint de palla de Conill.
9. Art i palla.
10. Geoguia.
11. Activitats i paquets turístics vinculats.

5,0

5,0 2,5 0,7

54,7
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ANNEX 2: PROPOSTA CONCEDITS
Expedient

25PDFT-17-18

Sol·licitant

Conselh Generau
d'Aran

NIF

P7500011G

43PDFT-01-18 Ajuntament de Tortosa P4315700G

Inversió Total

400.000,00 €

717.821,31 €

Imp sol·licitat

Despesa
Imp altres
subvencionab
subvencions
le

200.000,00 €

400.000,00 €

358.910,65 €

616.507,51 €

Proposta

Tipus d'inversió

17PDFT-19-18

Consorci de les Vies
verdes de Girona

P1700047B

661.978,43 €

330.989,22 €

661.978,43 €

330.989,22 €

Ruta del tren petit interpretable i accessible

43PDFT-02-18

Consell Comarcal del
Baix Ebre

P9300004J

529.417,83 €

264.708,92 €

529.417,83 €

264.708,92 €

Via verda del carrilet Tortosa La Cava Deltebre

08PDFT-05-18

08PDFT-06-18

Consell Comarcal de
l'Alt Penedès

Consell Comarcal del
Berguedà

P5800013D

P0800015J

25PDFT-15-18 Ajuntament de Tremp P2529500G

518.068,55 €

787.878,41 €

568.593,42 €

259.034,28 €

214.077,91 €

393.939,20 €

284.296,71 €

255.783,66 €

Puntuació

Resum projecte i actuacions

El Conselh Generau d'Aran vol connectar la xarxa de rutes d'alta muntanya
pirinenca, en aquest context és necessari pel foment de l'oferta de turisme
Projecte de valoració turística del refugi dera Honeria esportiu i de muntanya actuar en el refugi dera Honeria a la Val de Toran.
200.000,00 €
5,0 2,5 12,0 8,0 5,0 5,0 5,0
i dels camins històrics de la Val de Toran
Actuacions:
1. Adequació i accessibilitat al refugi
2. Recuperació, senyalització i tematització de camins històrics
El passeig de les tres cultures: el mirador de de Tortosa. Tortosa serà la seu
dels Jocs Esportius Populars (VI CSIT) World Sports Games 2021. L'objectiu
del projecte és l'enllaç de la Catedral i la Suda, els dos grans nodes
patrimonials de Tortosa.
308.253,75 €
Passeig de les cultures
Actuacions:
5,0 0,0 15,0 8,0 2,5 5,0 5,0
1. Urbanització passeig de les 3 cultures (connexió passeig de ronda amb el
circuit perimetral al voltant del turó de la Suda)
2. Senyalització turística (direccional i explicativa)
Les comarques gironines habilitant antics trams ferroviaris i els camins
naturals a usuaris no motoritzats, vianants, ciclistes i persones amb
qualsevol tipus de diversitat funcional perquè els puguin utilitzar amb fins
recreatius o per desplaçaments entre centres d’activitat.
El projecte que presentem té com a objectiu modificar el ferm del tram
anomenat Ruta del Tren Petit entre les localitats de Palafrugell i Palamós per
tal de millorar la connectivitat en bicicleta
5,0 2,5 9,0 12,0 5,0 2,5 5,0
entre aquests dos nuclis turístics. Perseguim però un doble objectiu:
1. Millora de l’accessibilitat per a tothom sigui quina sigui la seva condició
física
2. Diversificar l’oferta turística de dos municipis amb un turisme de sol i platja
consolidat donant-los-hi una alternativa real al sol i platja facilitant l’accés
entre els nuclis de població principals per tal de millorar l’accés sostenible als
diferents recursos turístics culturals i naturals d’influència.

0,0

5,0 5,0 2,7

53,7

El projecte consisteix en l'acondicionament com a via verda de l'antic traçat
del tren de Tortosa-La Cava, conegut com a Carrilet de la Cava o Carrilet del
Delta del l'Ebre és un pas a la consolidació d'aquesta xarxa d'itineraris que
uneixin d'una manera segura i confortable el territori.
Actuacions:
1. Acondicionament del traçat de l'antic Carrilet de la Cava com a Via Verda

5,0 2,5 6,0 12,0 5,0 5,0 2,5

5,0

5,0 2,5 2,6

53,1

Penedès 360º, un projecte que potencia i millora els recursos turístics de la
destinació i els fa més accessibles a peu i en bicicleta.
Actuacions:
1: Senyalització de la ruta Slow Bike del Penedès 360º.
2: Realització d'aplicació mòbil - APP accessibilitat.
3: Adequació del mirador del Circell 360º d'Avinyonet del Penedès.
4: Adequació del mirador de Cantallops d'Avinyonet del Penedès.
5: Mirador del Penedès a Mediona.
6: Condicionament de dues àrees de pícnic a Vilobí del Penedès.
7: Projecte turístic Avenc del Garrigal d'Olesa de Bonesvalls

5,0 5,0 3,0 12,0 2,5 5,0 5,0

2,5

5,0 5,0 2,7

52,7

4,0 5,0 5,0 5,0

7,5

5,0 5,0 2,4

52,4

5,0 2,5 9,0 12,0 2,5 2,5 0,0

7,5

5,0 3,5 2,5

52,0

787.878,41 €

Tremp gaudeix d'un patrimoni geològic excepcional a Europa, font de riquesa
encara per explorar a nivell ecoturístic i geoturístic. És un paradís pels ocells
necròfags.
Actuacions:
1. Adequació de l'eix turístic de Tremp. Millora accessibilitat Rambla Doctor
Pearson
2. Instal·lació de punts de càrrega per a vehicles elèctrics
4. Construcció aparcament dissuasiu
5. Accions per afavorir el coneixement i l'accessibilitat de la destinació per a
persones discapacitades
6, Senyalització eix urbà i entorn Geoparc

Observacions

54,2

53,8

El projecte que en aquesta sol·licitud presentem, permetrà l’adequació de
diversos recursos i equipaments turístics, que com a comarca s’estan
planificant per una vegada entri en funcionament la VIA BLAVA DEL
LLOBREGAT.
Actuacions :
1. Adequació zona d’estacionament d’autocaravanes a l’antic camp de futbol.
2. Arranjament del Parc de l’Escorxador del riu Llobregat a La Pobla de Lillet.
3. Creació de Zona de Serveis per a l’Estacionament d’autocaravanes al
municipi de Gironella i aparcament dissuasiu.
Pla de Foment Turístic del Berguedà al voltant de la 4. Creació de Zona de Serveis per a l’Estacionament d’autocaravanes al
350.000,00 €
5,0 2,5 6,0
via blava del Berguedà
municipi de Puig-reig
5. Senyalització Patrimonial al municipi de Puig-reig.
6. Adequació Mina de Petroli de Riutort.
7. Dinosaures Fumanya.
8. Intervencions Patrimonials a Coll de Pradell.
9. Adequació de la segona planta del Museu d’Art del Bolet.
10. Un Tomb per la Nou.
11. Ruta Històrica i del modernisme.
12. Ruta de l’Aigua del Llobregat.
13. Ruta de les Fonts.

Tremp, epicentre turístic del Geoparc mundial de la
Unesco Conca de Tremp- Montsec

5,0 2,5 1,7

5,0 2,5 3,3

259.034,28 € Penedès 360º

284.296,71 €

2,5

2,5

518.068,55 €

568.593,42 €

Puntuació Total

No són subvencionables:
-Despeses de renovació,
millora i soterrament de
serveis bàsics (aigua, gas,
electricitat, residus, etc),
D'acord amb la base 5.4

Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Coneixement
ANNEX 2: PROPOSTA CONCEDITS
Expedient

43PDFT-07-18

08PDFT-16-18

Sol·licitant

NIF

Consell Comarcal de la
P9300011E
Ribera d'Ebre

Consorci del Parc
Agrari del Baix
Llobregat

P5800044I

Inversió Total

415.143,88 €

483.600,00 €

Imp sol·licitat

207.571,94 €

241.800,00 €

Despesa
Imp altres
subvencionab
subvencions
le

171.547,06 €

415.143,88 €

483.600,00 €

Proposta

Tipus d'inversió

207.571,94 € Ribera d'Ebre: camí de sirga, camí de riu

89.839,07 €

Can Comas. Implantació d'un projecte turístic
innovador al Parc Agrari del Baix Llobregat

Resum projecte i actuacions

Puntuació

Puntuació Total

El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre pretén la revalorització i adequació
turística del seu patrimoni natural, cultural i històric al llarg del nucli
d'actuacions del GR99 i el riu Ebre en el seu pas per la desestacionalització i
la sostenibilitat econòmica i medioambiental del territori.
Actuacions:
1. Senyalització turística i urbana al municipi de Miravet
2. Senyalització de la Ruta de les ermites a la Torre de l'Espanyol
5,0 2,5 6,0
3. Senyalització accessible al camí de les Sebes (Flix)
4. Senyalització camins complementaris i punts conflictius GR99
5. Adequació tram municipal GR99-camí de les Sebes-Flix
6. Actuació de millora de l'accessibilitat i protecció del Pas de l'Ase-Ascó
7. Millora accessibilitat tram 37 al seu pas per Riba Roja
8. Mapping comarcal

8,0 5,0 2,5 5,0

5,0

5,0 5,0 2,5

51,5

La proposta impulsa la modernització de Can Comas com a infraestructura de
visita: la reconversió del cobert en cuina d’exhibició, la reforma de l’exposició
de la planta baixa de Can Comas en un espai multimèdia, la conversió del
terrat de la masia en espai-mirador, així com dotar de nous serveis (espai
botiga i espai degustació) la seu del Parc Agrari va en aquesta línia de
modernització de les instal·lacions per acollir un centre de visitants potent,
capaç de projectar un discurs innovador, amb suports totalment innovadors.
Actuacions:
1. Nova senyalització exterior de Can Comas.
5,0 5,0 6,0
2: Arranjament entorn exterior masia de Can Comas.
3: Habilitació pati.
4: Zona de recepció.
5: Espai degustació.
6: Espai botiga.
7: Habilitació mirador.
8: Equipament del cobert.
9: Espai Multimèdia: adequació de l’espai i infraestructura.
10: Espai Multimèdia: equipament tecnològic i continguts

4,0 5,0 5,0 5,0

7,5

5,0 1,5 2,2

51,2

Observacions

Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Coneixement
ANNEX 3: DENEGATS
Expedient

25PDFT-12-18

17PDFT-05-18

25PDFT-11-18

17PDFT-04-18

Sol·licitant

Ajuntament de Sant
Llorenç de Morunys

Consell Comarcal de
l'Alt Empordà

Consell Comarcal del
Pallars Sobirà

Ajuntament Castell
Platja d'Aro

NIF

P2523700I

P6700008C

P7500010I

P1705300J

25PDFT-13-18 Ajuntament de Solsona P2525700G

Ajuntament de Caldes
17PDFT-08-18
P1703700C
de Malavella

Inversió Total

361.630,89 €

1.408.206,55 €

370.713,75 €

893.293,39 €

1.210.007,41 €

430.927,04 €

Imp sol·licitat

180.815,44 €

400.000,00 €

185.356,87 €

400.000,00 €

400.000,00 €

215.463,52 €

Despesa
Imp altres
subvencionab
subvencions
le

361.630,89 €

913.512,96 € 1.408.206,55 €

370.713,75 €

504.278,78 €

366.997,58 € 1.210.007,41 €

388.061,58 €

Proposta

180.815,44 €

400.000,00 €

185.356,87 €

252.139,39 €

Tipus d'inversió

Puntuació

Resum projecte i actuacions

Actuacions per el foment territorial del turisme a la
Vall de Lord

La proposta de l'ajuntament de Sant Llorenç de Morunys es centra en els
àmbits amb més afluència de turistes.
Actuacions:
1. Aparcament dissuasiu a l'àrea del c/ de les Comes
2. Aparcament dissuasiu a l'àrea del Pantà de la Llosa de Cavall
3. Condicionament del camí en paral·lel a la carretera LV-4241A des de St.
Llorenç de Morunys fins el Pantà de la Llosa de Cavall
4. Millora del camí ral entre el Pantà de la Llosa i St. Llorenç
5. Millora accessibilitat persones mobilitat reduïda àrea Pantà de la Llosa
6. Millora accessibilitat persones mobilitat reduïda Ctra de Solsona per accés
a l'ermita de St. Serni
7. Millora accessibilitat persones mobilitat reduïda i sensorial Museu de la
Vall de Lord
5,0 2,5 6,0 12,0 5,0 5,0 2,5
8. Instal·lació MUPIS al nucli de St. Llorenç de Morunys
9. Instal·lació Punt d'Informació Pantà de la Llosa de Cavall
10. Arranjament primer tram del camí d'accés a l'ermita de St. Serni de Grau
per millores rutes BTT
11. Millora de l'espai natural de l'àrea del Pantà de la Llosa , àrea de pícnic
12. Senyalització punt interès geològic al Serrat de la Creueta, per
preservació del paisatge i la diversitat
13. Punt de càrrega de vehicles elèctrics
14. Instal·lació d'enllumenat públic amb plaques solars a l'àrea de pícnic del
Pantà.
15. Interacció tecnològica amb l'usuari. Confecció de mapa virtual zona pantà
16. Implantació de nou projecte innovador, incorporació circuit off-road
skateboarding

Conservació, foment i desenvolupament del
patrimoni natural i cultural

Actuacions:
1. Condicionament de la connexió entre el carrer Hospital i la Torre Carlina .
2.Digitalització i senyalització dels recursos naturals i turístics de l'Alt
Empordà.
3.Millora de la Plaça Sant Antoni, senyalització turística i innovació
tecnològica.
4.Millora del carrer del Mar eix de connexió del nucli antic de Sant Pere
Pescador amb l'entorn del riu Fluvià.
5.Naturalització de l'entorn de la muralla de ponent de la Ciutadella de
Roses.
6. Actuació de recuperació del bosc de ribera de la zona de l'illa d'Albanyà Torroella de Fluvià

Actuacions de consolidació de la ruta turística de
l'electrificació del Pallars

Ampliació de l'Experiència turística del Parc dels
Estanys

La ruta de l'electrificació del Pallars té com objectiu divulgar els valors hídrics
de la comarca mitjançant un projecte lúdic i educatiu.
Actuacions:
1. Millora de la zona d'aparcament de Tavascan
2. Millora de l'accessibilitat
3. Senyalització exterior
4. Condicionament espais exteriors dels recursos turístics
5. Aplicació mesures de sostenibilitat ambiental dels equipaments turístics
6.Senyalització riu Noguera Pallaresa
8. Divulgació i interacció tecnològica amb l'usuari
Actuacions:
1: Construcció d'itineraris senyalitzats.
2: Construcció pont de fusta per connectar els dos recorreguts.
3: construcció de nou accés al parc.
4: Construcció d'una bassa d'aigües temporals.
5: Plantació d'arbrat i arbust.
6: actuacions vinculades al medi natural.
7: instal·lació de càmeres de vigilància.
8: Adquisició d'escultures i concurs.

5,0 2,5 3,0

7,5

0,0 2,5 0,8

48,8

8,0 5,0 5,0 10,0 2,5

5,0 0,0 2,3

48,3

5,0 0,0 1,3

47,3

5,0 0,0 9,0 12,0 2,5 2,5 7,5

5,0 5,0 9,0

Puntuació Total

2,5

8,0 5,0 5,0 5,0

0,0

0,0 2,5 2,1

46,6

Rehabilitació cal Metge Soler i cal Manel per a ús
cultural, educatiu i turístic: la casa del Carnaval,
350.000,00 €
aula d'interpretació i alberg juvenil, en el marc de la
Illa cultural de Solsona

L'Ajuntament de Solsona amb la rehabilitació del Cal Metge (BCIL) i Cal
Manel conjuntament amb la Casa Morató dibuixen el que ha de ser la Illa
Cultural de Solsona.
5,0 0,0 9,0 12,0 2,5 2,5 2,5
Actuacions:
1. Rehabilitació Cal Metge i Cal Manel (per destinar-lo a alberg i C.I Carnaval)
2, Museïtzació Cal Manel (casa Carnaval)

2,5

5,0 2,5 2,1

45,6

194.030,79 € Recuperació del Puig de Sant Grau

Millora del nucli antic de Caldes de Malavella en el sector del Puig de Sant
Grau i recuperació dels espais públics que s'hi ubiquen: Termes romanes,
antics safarejos termals, castell de Caldes com a espai didàctic i de
reconeixement, restes romanes de l'antic municipi AQUAE CALIDAE.
Actuacions:
1. Recuperació i socialització dels antics safarejos termals del Puig de Sant
Grau i recuperació de l'entorn.
2. Museïtzació de l'espai didàctic i de reconeixement del món termal,
geològic, arqueològic i paleontològic de Caldes: AQUAE.
3. Descoberta i recuperació de l'antiga ciutat romana AQUAE CALIDAE del
Puig de Sant Grau.
4. Embelliment accés principal al Puig de St Grau des de la Ctra. de
Llagostera.
5. Millora de l’accessibilitat a l’entorn del conjunt patrimonial de Sant Grau i
punt de carrega elèctric

5,0 2,5 3,0

8,0 5,0 5,0 2,5

5,0

5,0 2,5 2,1

45,6

Observacions

No és subvencionable:
L'adquisició d'escultures i
concurs, d'acord amb la
base 5.4 m) adquisició de
terrenys i/o equipament.
L'import d'aquesta
actuació és de
389.015,00€

No són subvencionables:
-Despeses de renovació,
millora i soterrament de
serveis bàsics (aigua, gas,
electricitat, residus, etc),
D'acord amb la base 5.4

Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Coneixement
ANNEX 3: DENEGATS
Expedient

Sol·licitant

NIF

Inversió Total

Imp sol·licitat

17PDFT-16-18

Ajuntament de Santa
Coloma de Farners

P1719100H

1.107.574,95 €

400.000,00 €

17PDFT-07-18

Ajuntament de Celrà

P1705400H

536.489,32 €

268.244,66 €

43PDFT-14-18

43PDFT-03-18

08PDFT-18-18

08PDFT-04-18

Consell Comarcal Terra
P9300010G
Alta

Ajuntament de Mora la
P4309500I
Nova

Ajuntament d'Alella

Consell Comarcal del
Garraf

P0800300F

P5800020I

684.142,98 €

1.107.574,95 €

FEDER?

536.489,32 €

342.071,49 €

611.754,22 €

305.877,11 €

519.956,59 €

259.978,29 €

382.875,27 €

Despesa
Imp altres
subvencionab
subvencions
le

191.437,63 €

Proposta

350.000,00 €

Tipus d'inversió

Centre de dinamització i acollida turística, l'espai
Ratafia

268.244,66 € Parc de la Torre de Celrà

Construcció d’un centre d’acollida BTT - Arnes

105.877,11 €

611.754,22 €

519.956,59 €

54.250,64 €
132.462,64 €

382.875,27 €

305.877,11 € Tren Turístic Lo Caspolino

La casa del vi. Porta d'entrada a la DO Alella

Projecte Garraf camins, patrimoni i natura

Puntuació

Resum projecte i actuacions
Creació nou centre dinamització i acollida turística, anomenat espai ratafia,
en els terrenys municipals ubicats just abans d'arribar al parc de sant
salvador, un dels nodes turístics del municipi.
Actuacions:
1. Construcció d'aparcaments dissuasius.
2: Adequació de la zona per autocaravanes.
3: Millora de la senyalització turística i urbana
4: Construcció del centre de dinamització i acollida turística, Espai Ratafia.
5: Adequació dels serveis públics del Parc de Sant Salvador.
6: Creació espai acollida BTT.

4,0 5,0 5,0 0,0

7,5

5,0 0,0 2,1

45,1

Crear un centre d'interpretació del patrimoni natural i cultural de les Gavarres i
el Ter innovador pel que fa a formats i continguts, inclusiu en tots els
5,0 0,0 9,0 12,0 2,5 2,5 0,0
aspectes, basat en l'ecologia i sostenibilitat i capaç de generar els ingressos
suficients per no esdevenir un llast pressupostari per l'ajuntament

5,0

5,0 2,5 1,5

45,0

El cicloturisme és un bon instrument per poder recórrer el paisatge de la Terra
Alta i descobrir els indrets més característics de la comarca: el massís dels
Ports, les Ribes d'Algars i el Canaletes, la Font calda, les serres de cavalls i
Pàndols, els espais de la Batalla de l'Ebre.
Actuacions:
1. Construcció d'un centre d'acollida BTT
2. Instal·lació fotovoltaica per millorar l'eficiència energètica de la zona
turística-esportiva
3. Millora de l'accessibilitat de l'oficina de turisme i condicionament dels
5,0 0,0 6,0
espais museïtzats del CEBE
4. Adquisició de mobiliari per al Punt d'Informació Turística d'Horta de Sant
Joan
5. Creació i adequació del recorregut de la Serra de les Fites : senda d'enllaç
de la Pobla de Massaluca amb el seu port fluvial i construcció d'un punt
d'alimentació per a les aus necròfagues
6. Aprofitament d'un espai natural per a usos turístics
7. Creació d'una APP per a la promoció dels actius turístics de la Terra Alta

4,0 5,0 5,0 2,5

7,5

5,0 2,5 1,7

44,2

5,0 2,5 9,0

4,0 2,5 2,5 0,0

5,0 10,0 0,0 3,5

44,0

5,0 5,0 3,0

4,0 5,0 5,0 2,5

5,0

5,0 2,5 1,3

43,3

El projecte “Garraf: camins, patrimoni i natura” que gira entorn el turisme
actiu, sostenible i cultural, a través de l’execució d’actuacions que generin un
fort vincle entre l’espai urbà i natural de la comarca.
Actuacions:
1. Creació del projecte integral “Paisatge Garraf: Ruta Patrimonial i natural
pels camins del Garraf”.
2. Cartes del paisatge.
5,0 5,0 3,0
3. Accions d’adequació del patrimoni de la Masia d’en Cabanyes (és un espai
cultural referent de la ciutat i la comarca, seu del Centre d’Interpretació del
Romanticisme Manuel de Cabanyes i on també es celebra el festival
internacional Vida, entre altres propostes culturals i socials).Actuacions de
millora del jardí romàntic per recuperar-ne els seus valors i integrar-lo en la
visita i contextualització del moviment del romanticisme
4. Aplicació mòbil

0,0 5,0 5,0 7,5

0,0

5,0 5,0 2,6

43,1

El tren turístic "Lo Caspolino" és un projecte amb potencial de dinamització
del territori, amb capacitat vertebradora dels recursos turístics prioritaris d'un
ampli territori.
Actuacions:
1. Adequació Locomotora vapor 141F-2316
2. Adequació homologació i revisió tipus R locomotora elèctrica 7631
3. Adequació cotxes de viatgers CC 6029 , 6043 i AA6037
4. Pagina web i portal de vendes on line
El projecte “Alella és la vinya de Barcelona” posarà l’accent en les
experiències vivencials relacionades amb la salut, el benestar i el gaudi
relacionades cultura del vi.
Actuacions:
1. Construcció d'una pèrgola per la parada de taxis.
2. Creació d'una zona d'autocaravanes.
3. Instal·lació de punts de càrrega de vehicles elèctrics.
4: Adaptació d'un espai per a l'elaboració de tastos sensorials.
5: Creació d'una audioguia per la ruta Alella 1000 anys d'història.
6: Adaptació de la web de turisme d'Alella per a persones invidents.
7: Adaptació dels semàfors del centre urbà per a persones invidents.
8: Renovació del sistema informatiu de la Vinya Testimonial.
9: Creació d'una ruta entre vinyes.
10: Adequació del pati de Can Lleonart: Instal·lació d'una pèrgola i
enjardinament.
11: Museïtzació de la cuina de Can Magarola.
12: Millora en l’eficiència energètica i reducció de contaminació lumínica en
l'enllumenat públic dels dos quadres elèctrics del centre urbà.
13: Actualització de la xarxa WIFI al centre urbà.
14: Modernització i innovació de l’Oficina de Turisme. Creació de la Casa del
vi.
15: Creació d'una programació anual d'activitats.
16: Creació d'una ruta enogastronòmica: Tapes + Vi DO Alella.

5,0 2,5 9,0

Puntuació Total

Observacions

Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Coneixement
ANNEX 3: DENEGATS
Expedient

Sol·licitant

NIF

Inversió Total

Imp sol·licitat

25-PDF-03-18

Ajuntament de Cogul

P2509100J

423.474,59 €

211.737,29 €

25PDFT-16-18

Ajuntament de Sort

P2526100I

464.726,93 €

232.363,46 €

8.355.913,00 €

400.000,00 €

431.637,49 €

215.818,74 €

08PDFT-01-18

Ajuntament de Malgrat
P0810900A
de Mar

25PDFT-14-18 Ajuntament de Llavorsí P2515800G

17PDFT-09-18

Ajuntament de
Camprodon

P1704300A

751.139,17 €

375.569,59 €

43PDFT-13-18

Ajuntament del
Vendrell

P4316500J

703.700,54 €

351.850,27 €

17PDFT-02-18

Ajuntament de
Bescanó

P1702300C

687.992,48 €

343.996,24 €

08PDFT-10-18

Consell Comarcal
d'Osona

P5800015I

1.369.314,65 €

400.000,00 €

08PDFT-15-18 Ajuntament de Mataró P0812000H

2.364.460,90 €

400.000,00 €

Despesa
Imp altres
subvencionab
subvencions
le

423.474,59 €

8.355.913,00 €

651.088,74 €

Proposta

Tipus d'inversió

Projecte d'adequació de la balma, l'entorn i els
accessos del conjunt rupestre de la Roca dels
Moros

1.369.314,65 €

977.049,95 €
2.364.460,90 €
340.000,00€

El conjunt rupestre la Roca dels Moros va ésser declarat Patrimoni de la
Humanitat per l'UNESCO el 1998. El 2010 es va construir un centre
d'interpretació de les pintures rupestres, però manquen algunes actuacions
per les quals es demana aquesta subvenció.
Actuacions:
5,0 2,5 9,0
1. Adequació dels accessos del conjunt rupestre de la Roca dels Moros
2. Adequació de la balma i entorn del conjunt rupestre de la Roca dels Moros
Aquestes actuacions permetran preservar la Balma i les pintures i fer-les
accessibles a tothom.

L'Ajuntament de Sort vol millorar els equipaments e instal·lacions per obtenir
la marca de Destinació Familiar.
Millores pel foment del turisme a Sort, Destinació de
Actuacions:
Turisme esportiu i familiar 2018-2020
1. Un riuet per a tothom tot l'any
2. Instal·lació wifi als principals equipaments dels segells esportiu i familiar
Rehabilitació del passeig marítim de Malgrat de Mar, entre plaça Ancora i
Avinguda Colom, i els carrers adjacents, Balmes, Manuel de Falla, Ausiàs
Projecte d'ordenació i rehabilitació del passeig
March, Ramon Llull.
marítim
L'actuació es farà en dos fases.
Fase 1 de Avinguda Països Catalans a Plaça Ancora
Fase 2. de Avinguda Països Catalans a Avinguda Colom
L'Ajuntament de Llavorsí té com a activitat turística principal el ràfting al riu
Noguera -Pallaresa. Per tal de diversificar-se present un projecte de
recuperació del patrimoni cultural.
Actuacions:
1. Millores a l'església Sta. Anna de Llavorsí
2. Millores a l'església de St. Marti d'Arestui
3. Millores a l'església del Roser
4. Millores a l'església de Sant Martí de Romadriu
Millores en el patrimoni cultural i en la seva
5. Millores edifici antic moli i minicentral hidràulica
accessibilitat i altres actuacions de foment del
6. Millores edifici antic moli i serradora de Baiasca
turisme sostenible
7. Millores edifici de l'antic forn de pa d'Aidi
8. Ampliar vorera Crtra. Vall d'Aran al Bar Mallol
9. Millora aparcaments dissuasius
10. Millora del camí de Riberies com a itinerari terapèutic
11. Recuperació del sender de Burganàs
12. Escala d'accés a la seu del Parc Natural de l'Alt Pirineu
13. Escultures de fusta salvatge del Parc Natural
14. Creació d'una onada per a la pràctica del kayak freestyle
15. Millora informació urbana
Actuacions:
1. Adequació i supressió barreres arquitectòniques carrer Catalunya/Ctra.
Sant Joan.
2. Adequació i supressió barreres arquitectòniques a la Pujada de la Fia.
Valorització del turisme cultural a Camprodon
3. Senyalització i millora mobilitat al casc urbà de Camprodon.
4. Senyalització i millora mobilitat a Beget i Font Rubí.
5. Punt recàrrega vehicles elèctrics.
6. Creació Centre d'interpretació cultural Cal Marquès
L'Ajuntament del Vendrell vol millorar les seves infraestructures turístiques per
tal de millora la seva qualitat i diversificar-se.
Rutes culturals- Centre BTT i Reurbanització de la
Actuacions:
plaça Francesc Macià i enllumenat monumental al 1. Reurbanització de la plaça Francesc Macià
c/ del Peix del Vendrell
2. Adequació del Parc Botafoc i Centre de BTT
3. Rehabilitació Torre Botafoc i entorn

Connectivitat entre les rutes de la Vall de Ter i la
Vall del Llémena

Projectes innovadors turístics d'Osona

Projecte Cafè Nou

Puntuació

Resum projecte i actuacions

Puntuació Total

4,0 5,0 2,5 0,0

5,0

5,0 2,5 1,4

41,9

5,0 0,0 12,0 8,0 2,5 2,5 5,0

2,5

0,0 2,5 1,8

41,8

5,0 0,0 3,0

8,0 5,0 5,0 5,0

2,5

5,0 0,0 2,7

41,2

5,0 0,0 6,0

8,0 5,0 5,0 2,5

5,0

0,0 2,5 1,6

40,6

5,0 2,5 12,0 4,0 5,0 5,0 5,0

0,0

0,0 0,0 1,5

40,0

5,0 0,0 6,0

4,0 2,5 2,5 5,0

2,5

5,0 2,5 4,0

39,0

4,0 2,5 0,0 2,5

0,0

5,0 2,5 1,5

37,0

0,0 5,0 5,0 2,5

2,5

5,0 2,5 2,5

35,5

4,0 5,0 2,5 2,5

0,0

5,0 2,5 3,4

35,4

Construcció d’una nova passarel·la que permeti connectar la Vall del Ter i la
Vall de Llémena de forma permanent i, facilitar d’aquesta manera el pas de
vianants i ciclistes cap a les rutes de la Vall del Llémena i cap a la via verda
de la Ruta del Carrilet, entre d’altres.
5,0 5,0 9,0
El projecte doncs, permetrà garantir la connectivitat entre les vies verdes
d’ambdós marges del Ter, acostant els usuaris al riu i potenciant una nova
infraestructura turística a l’espai natural de les Riberes del Baix Ter.
El projecte que es presenta el Consell Comarcal d'Osona pretén
desenvolupar diferents actuacions que tenen per objecte: promoure i potenciar
els elements culturals, naturals i tradicionals de la
comarca i la seva gent, la millora de l’accessibilitat als recursos turístics, la
recuperació d’espais per una millora de la qualitat turística, la implantació
d’un projecte turístic innovador que serveixi de dinamització d’un territori
5,0 2,5 3,0
concret i que diversifiqui i desestacionalitzi l’oferta existent.
Actuacions:
1. Art urbà
2. Triescape
3. Miradors.

El projecte del Cafè nou té la vocació d'acollir l'activitat cultural de la ciutat i la
comarca, cedint l'espai per a la presentació d'obres escèniques i culturals de
tot tipus i convertir-se en un centre turístic cultural capaç d'esdevenir focus
d'atracció de l'activitat turística. L'objectiu estratègic és la potenciació
turística de la ciutat de Mataró i la Comarca en conjugació amb el
5,0 2,5 3,0
desenvolupament cultural de la ciutat.
1. Ampliació del recorregut turístic de la ciutat.
2. Ampliació de l'oferta turística de la ciutat, mitjançant l'obertura al públic
d'un immoble que acollirà una botiga de turisme de la ciutat i un punt

Observacions

Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Coneixement
ANNEX 3: DENEGATS
Expedient

08PDFT-12-18

17PDFT-14-18

Sol·licitant

NIF

Consell Comarcal del
P5800008D
Maresme

Ajuntament de Lloret
de Mar

P1710200E

Inversió Total

875.380,55 €

861.190,69 €

Imp sol·licitat

400.000,00 €

Ajuntament de
Montblanc

P4308700F

800.000,00 €

400.000,00 €

08PDFT-09-18

Consell Comarcal del
Moianès

P0800317J

404.240,16 €

202.120,08 €

17PDFT-06-18 Ajuntament de Roses P1716100A

622.460,13 €

311.230,06 €

Ajuntament de
Manresa

P0811200E

509.273,62 €

194.697,81 €

43PDFT-04-18 Ajuntament d'Altafulla P4301200D

543.103,33 €

271.551,66 €

1.219.014,13 €

400.000,00 €

08PDFT-19-18

Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú

P0830800I

875.380,55 €

Proposta

Tipus d'inversió

Recuperació dels espais de la Guerra Civil al
Maresme

Puntuació

Resum projecte i actuacions
Actuacions relacionades amb el turisme bèl·lic o guerra.
Actuacions:
1. Millora de l'accessibilitat al Blockhaus del Cavaió III d'Arenys de Mar.
2. Senyalització turística.
3. Mobiliari urbà per a creació d'àrea de pícnic a Arenys de Mar.
4. Interpretació del Recurs del Blockhaus de la Platja del Cavaió III d'Arenys
de Mar.
5. Obres d'acció i millora de consolidació del patrimoni de la Guerra Civil.
6. Il·luminació arquitectònica del patrimoni històric

5,0 2,5 0,0

Les actuacions que es pretenen de dur a terme objecte del present document
son essencialment dues, per una part , l’habilitació d’un Centre de Running
mitjançant l’adequació i reforma dels vestidors i gimnàs de les actuals Pistes
d’Atletisme, i per l’altra, la formació d’un espai d’aparcament de la zona
esportiva i voral de vianants entre el pavelló poliesportiu “El Molí” i les futures
Projecte de millora d'instal·lacions i mobilitat /
pistes de pàdel i tennis, situades al costat de la piscina olímpica municipal.
5,0 2,5 0,0
accessibilitat de la zona esportiva de Lloret de Mar.
.Actuacions:
1. Aparcament en zona esportiva.
2. Execució de pas interior per a vianants i adequació de voreres perimetrals
de l'àmbit de l'aparcament de la zona esportiva.
3. Centre de Running.

400.000,00 €

43PDFT-11-18

08PDFT-07-18

Despesa
Imp altres
subvencionab
subvencions
le

620.686,91 €

195.450,00 €

210.443,65 €

404.240,16 €

509.273,62 €

1.219.014,13 €

L'Ajuntament de Montblanc té com a punt 0 de l'experiència turística el Celler
Modernista, però aquest celler (BCIL) actualment no és accessible i visitable
en la seva totalitat, les naus centrals requereixen la seva rehabilitació per
poder-les donar un ús turístic.
Actuacions:
1. Rehabilitació integral de la coberta
Adaptació per a ús turístic de l'antic celler
2. Tancament de forats de l'edifici amb fusteria
modernista. Condicionament i embelliment de
3, Urbanització de la plaça
l'entorn amb aparcament, il·luminació i
5,0 0,0 3,0
4, Condicionament aparcament de vehicles
senyalització, i rehabilitació de les cobertes,
5, Instal·lacions elèctriques urbanes
finestres i façanes de les naus centrals de l'edifici
6, Enllumenat públic
7. Senyalització exterior
8. Escala interior a l'oficina de Turisme
9. enderroc de les tines rectangulars de formigó
10. Enllumenat interior
11. Reparació de façanes
L’Ecomuseu del Moianès és un projecte que, mitjançant una qualitat de
recerca, treball i execució de les actuacions programades, bo i aprofitant les
potencialitats del seu entorn, la seva riquesa patrimonial i el seu capital
humà, actua com a important eina de desenvolupament econòmic i social
dels municipis i les persones que formen part de la comarca del Moianès.
Actuacions:
Restauració d'espais visitables de l'Ecomuseu del
1. Projecte d’adequació de l’entorn de les Poues de La Ginebreda. Creació
5,0 0,0 3,0
Moianès
d’accés des de la
carretera C59, i zona d’aparcaments.
2. Execució de les obres de creació de l’Itinerari sensorial de les Poues de La
Ginebreda
3. Execució de les obres del Camí Ral de Vic a Manresa al seu pas pel
Moianès
4. Esplugues- 2ona fase de restauració de l’edifici de la Masia d’Esplugues
Es tracta de potenciar un equipament estratègic a partir d’una intervenció
museal i situar el castell i la ciutat de Roses, en el mapa patrimonial europeu.
Actuacions:
1. Direcció de la producció, documentació gràfica, disseny i il·lustracions.
2. Mòduls constructius i producció gràfica
Projecte de museografia didàctica a implementar en 3. Escenografies i elements singulars
5,0 2,5 0,0
el Castell de la Trinitat
4. Realitzacions audiovisuals
5. Equipaments audiovisuals.
6. Mobiliari auxiliar
7. Instal·lacions
8. Transports
Posicionar la Manresa ignasiana com a destinació turística, en el marc de
l’oferta interior i de turisme religiós i internacional. Impulsar la vocació de
Manresa d’esdevenir una destinació de turisme familiar, accessible,
Millora de l'atractivitat turística a l'entorn del projecte sostenible i responsable amb els objectius de posar el Centre Històric al
5,0 2,5 3,0
Manresa 2022
centre d’interès turístic i adequar-lo per rebre visitants.
Actuacions:
1. Millora de la urbanització del Carrer del Balç·
2. Millora dels murs i senyalització del tram final del camí ignasià
L'objectiu de les obres de re-urbanització dels C/ Nou, C/ Lleó i la Baixada de
Sant Martí, tots ells vials del Centre Històric d'Altafulla és transformar l'àmbit
en un àrea de Vianants. El centre històric d'Altafulla és un BCIN .
Projecte d'urbanització del centre històric d'Altafulla
5,0 0,0 6,0
Actuacions:
1. Re-urbanització del C/ Nou, C/Lleó i Baixada de Sant Martí . Centre
Històrica d'Altafulla
Execució d'un carril segregat per a vianants i
bicicletes entre el càmping Vilanova Park i el nucli
urbà de Vilanova i la Geltrú.

Construcció d'un carril segregat per a vianants i bicicletes a la carretera de
l'Arboç entre el càmping Vilanova Park i la Ronda Ibèrica de Vilanova i la
Geltrú, per tal de millorar l'accés al principal recurs turístic de la ciutat i
potenciar un tipus de turisme sostenible que, a més, està en completa
sintonia amb el pla de màrqueting turístic de Vilanova i la Geltrú 2017-2020.

5,0 2,5 0,0

0,0 5,0 2,5 7,5

Puntuació Total

2,5

5,0 2,5 2,6

35,1

4,0 2,5 0,0 10,0 2,5

5,0 0,0 2,7

34,2

4,0 2,5 2,5 2,5

5,0

5,0 2,5 1,8

33,8

8,0 5,0 5,0 0,0

2,5

0,0 2,5 1,6

32,6

4,0 5,0 2,5 7,5

0,0

0,0 2,5 2,9

31,9

4,0 5,0 2,5 2,5

0,0

0,0 2,5 3,1

30,1

4,0 5,0 2,5 5,0

0,0

0,0 0,0 2,2

29,7

4,0 5,0 0,0 2,5

0,0

5,0 2,5 3,0

29,5
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Expedient

43PDFT-10-18

Sol·licitant

Ajuntament de
Gandesa

NIF

P4306500B

25-PDF-06-18

441.109,86 €

Imp sol·licitat

Despesa
Imp altres
subvencionab
subvencions
le

220.554,93 €

343.432,81 €

Tipus d'inversió

Dinamització Turística del Nucli antic de Gandesa

194.955,05 €

P4309400B

480.000,00 €

240.000,00 €

Restauració i adequació per a la visita pública del
Castell de Móra d'Ebre

Consell Comarcal de la
P7500005l
Noguera

497.603,87 €

248.801,93 €

Senyalització del patrimoni natural i cultural de la
Noguera Baixa

Ajuntament de Mora
d'Ebre

342.670,96 €

Proposta

389.910,11 €

25-PDF-05-18 Ajuntament de Canejan P2507500C

43PDFT-12-18

Inversió Total

Infraestructures turístiques camins de Canejan

08PDFT-13-18

Ajuntament de
l'Esquirol

P0825400E

516.464,16 €

258.232,08 €

516.464,16 €

Ordenació dels espais adjacents dins l'àmbit
d'accés a "la Foradada" , construcció d'una piscina
pública i zona d'aparcament dissuasiu

25-PDF-04-18

Ajuntament de
Bossòst

P2507100B

373.863,59 €

186.931,80 €

373.863,59 €

Recuperació del casc antic de Bossòst per a la
promoció del turisme

17PDFT-17-18

Ajuntament d'Alp

P1700600H

354.560,00 €

177.280,00 €

Consell Comarcal del
P6700003D
Gironès

492.843,23 €

246.421,78 €

17PDFT-13-18

146.512,40 €

29,0

5,0 0,0 3,0

4,0 2,5 2,5 0,0

5,0

0,0 5,0 1,7

28,7

5,0 0,0 3,0

4,0 2,5 2,5 0,0

5,0

0,0 2,5 3,0

27,5

5,0 0,0 3,0

0,0 2,5 5,0 5,0

0,0

0,0 5,0 1,7

27,2

5,0 0,0 3,0

4,0 5,0 0,0 2,5

5,0

0,0 0,0 1,6

26,1

5,0 0,0 6,0

4,0 2,5 5,0 0,0

2,5

0,0 0,0 1,0

26,0

5,0 0,0 1,1

25,1

Habilitació d'aparcaments dissuasius i zona
d'autocaravanes

En aquest context turístic, des de l’àrea de turisme del Consell Comarcal es
vol impulsar la creació de tres/quatre àrees d'autocaravanes i aparcaments
dissuasius situades estratègicament a tres dels municipis de la comarca.

5,0 2,5

0,0

7,5

2,5

5,0

0,0 1,2

23,7

Rehabilitació carretera Sant Pere de Rodes

La carretera que es pretén rehabilitar és el nexe viari entre el Monestir de
Sant Pere de Rodes i El Port de la Selva. Actualment la carretera presenta un
ferm molt desgastat, amb aparició freqüent de sots i alguns despreniments
dels marges que la voregen, circumstància que frena i limita l’interès dels
turistes que, havent pujat des de Vilajuïga, podrien visitar la nostra població. 5,0 0,0 3,0
És evident l’interès turístic que té el manteniment d’aquesta carretera pel
municipi, i per això es proposa una acció de rehabilitació integral per tal
d’assolir els estàndards de confortabilitat i seguretat d’una carretera
d’aquestes característiques.

4,0 5,0 0,0 0,0

0,0

0,0 5,0 1,3

23,3

5,0 0,0 3,0

4,0 2,5 2,5 0,0

2,5

0,0 0,0 2,2

21,7

5,0 2,5 3,0

0,0 0,0 2,5 2,5

2,5

0,0 0,0 3,3

21,3

5,0 0,0 3,0

0,0 2,5 2,5 0,0

0,0

0,0 0,0 4,1

17,1

Ajuntament d'Altafulla
P4301200D
2

1.987.516,81 €

400.000,00 €

Rehabilito edifici Hospital

43PDFT-08-18

Ajuntament de MontP4309300D
Roig del Camp

569.010,49 €

284.505,24 €

Club de Mar Miami Platja

168.000,00 €

0,0 2,5 2,0

2,5

43PDFT-06-18

293.783,23 €

5,0

4,0 2,5 0,0 5,0

200.000,00 €

587.566,45 €

4,0 2,5 2,5 2,5

5,0 0,0 0,0

743.416,05€ €

Ajuntament d'Alfarràs P2501300D

5,0 0,0 3,0

Rehabilitació del centre cultural teatre Municipal d'Alp per conservar el
patrimoni, promoure l'activitat cultural, la millora d'espais urbans amb la
renovació i recuperació d'espais emblemàtics

Ajuntament de Port de
P1714900F
la Selva

25-PDF-08-18

L'objectiu de Canejan és potenciar els camins de Canejan i la Val de Toran
per arribar a convertir-se en un destí d'excel·lència de senderisme i BTT.
Actuacions:
1. Millora camins varis
2. Marcatge de camins i senyalització
3. Difusió
L'Ajuntament de Mora d'Ebre vol restaurar i adequar per a la visita pública el
Castell de Mora d'Ebre.
Actuacions:
1. Restauració i adequació per a la visita pública el Castell de Mora d'Ebre
El projecte Noguera Baixa actua en 16 municipis de la comarca amb
l'objectiu de posicionar-los en el territori com a destí turístic a partir de la
posada en valor del patrimoni natural i cultural.
Actuacions:
1. Creació itinerari i senyalització direccional ruta Noguera Baixa
2, Senyalització interpretativa dels elements patrimonials a la ruta de la
Noguera Baixa
3, Altres projectes rutes complementàries
4. Traducció idiomes continguts creats i codis QR
El present projecte "la Bassa" es concretarà a Cantonigròs i anirà lligat a
l’espai fluvial de la Foradada.
1. Aparcament dissuasiu.
2. Aparcament d’autocaravanes.
3. Construcció piscina pública
4. Àrea de pícnic.
Bossòst vol fer-se atractiu turísticament mitjançant la valoració del seu
patrimoni cultural, en aquest sentit el seu projecte està basat en dues
actuacions.
Actuacions :
1. Millora de la senyalització turística urbana i rural, pantalla d'informació
ciutadana
2. Millora dels carrers del casc antic

Puntuació Total

Rehabilitació del centre cultural teatre Municipal
d'Alp

17PDFT-18-18

200.000,00 €

Puntuació

Resum projecte i actuacions
L'Ajuntament de Gandesa aposta per un turisme familiar vinculat a una ruta
patrimonial del seu casc antic.
Actuacions:
1. Urbanització entorn Palau del Castellà
2. Urbanització plaça de les Corts
3. Senyalització
4. Pàrquing dissuasiu casc antic

Adequació espai com a museu i centre
d'interpretació de l'antiga fàbrica de filatures

Altafulla vol rehabilitar l'edifici "l'Hospital" per a convertir-lo en un equipament
cultural del municipi per tal que en el seu interior es puguin donar els usos
següents: arxiu, centre d'interpretació, auditori i dependències de
l'ajuntament.
Mont-Roig del Camp vol potenciar el turisme nàutic per reposicionar i
dinamitzar la destinació mitjançant la implantació d'un club de Mar on es
puguin dur a terme totes les especialitats nàutiques.
Actuacions:
1. Aparcament Club de Mar
2. Connexió plataformes
3. enjardinament i adequació de l'entorn
4. Construcció d'un edifici Club de Mar Miami Platja
L'Ajuntament d'Alfarràs té com a principal activitat turística del municipi
d'Alfarràs és de caràcter esportiu, generada per la pesca esportiva, l'activitat
ecoturística i el turisme industrial amb la visita a la piscifactoria i que ara vol
arrodonir amb el centre d'interpretació de l'antiga fàbrica de filatures Casals,
declarat BCIL per l'Ajuntament.
Actuacions:
1. Adequació espai com a museu i centre d'interpretació antiga fàbrica de
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Expedient

25-PDF-09-18

Sol·licitant

Ajuntament d'Aitona

NIF

P2504600D

Inversió Total

350.272,98 €

Imp sol·licitat

350.272,98 €

Despesa
Imp altres
subvencionab
subvencions
le

Proposta

Tipus d'inversió

Renovació urbana c/ Major i adjacents per millora
qualitat recorregut turístic pel nucli antic d'Aitona

Resum projecte i actuacions

Aitona ha creat des de fa 7 anys un projecte turístic anomenat "Fruiturisme"
desenvolupant una sèrie de rutes que es complementen. Entre elles la ruta
"Passejada pel nucli antic d'Aitona" n'és una d'elles. El projecte que presenta
l'Ajuntament és la renovació urbana del C/ Major i adjacents per millorar el
recorregut turístic del nucli antic d'Aitona.
5,0 0,0 3,0
Actuacions:
1. Obertura de travessies
2. Carrer Major i plaça Ajuntament
3. Allargar c/ Sant Gaietà i Forn
4. Església urbanitzar i aparcament

Puntuació

0,0 2,5 0,0 0,0

Puntuació Total

2,5

0,0 0,0 2,4

15,4

Observacions
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Expedient
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Sol·licitant

NIF

Ajuntament de Bigues i
P0802300D
Riells

Inversió Total

418.271,48 €

Imp sol·licitat

209.135,74 €

Despesa
Imp altres
subvencionab
subvencions
le

106.971,53 €

418.271,48 €

Proposta

209.135,74 €

Tipus d'inversió

Conjunt d'actuacions destinades al
desenvolupament turístic de Bigues i Riells

Puntuació

Resum projecte i actuacions
Conjunt d'actuacions destinades al desenvolupament turístic de Bigues i
Riells:
Actuacions:
1 Construcció aparcament Castell de Montbui.
2: Obres de millora del camí d'accés al Castell de Montbui
3: Camí Fluvial del riu Tenes al seu pas per Bigues i Riells
4: Dotació estació meteorològica i càmera de 360º al Castell de Montbui

5,0 0,0 9,0

8,0 5,0 5,0 5,0

Puntuació Total
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50,2

Observacions

