
   

118. Plans de Sostenibilitat Turística en Destins. 

(Gobierno de España). 

1. Tipus d’ajut:    

Es crea l’instrument denominat «Planes de Sostenibilidad Turística en 
Destinos» per la prestació per part de la Secretaría de Estado de Turismo, del 
recolzament a la inversió en actuacions d’impuls, adequació i millora de les 
destinacions turístiques amb la fi d’augmentar la seva sostenibilitat. 

El préstec cobrirà les necessitats d’inversió en matèria de transformació digital 
e innovació de les empreses turístiques afectades per la crisis de la COVID-19. 

Seran finançables les següents categories de projectes: 

1. Digitalització de la base de les empreses turístiques a través del 
desenvolupament d’eines de digitalització massiva, l’adopció de solucions 
digitals que facilitin la venda, solucions digitals mòbils, aplicació de  «big 
data», o economia de la dada en  general. 

2. Millora de la competitivitat de les empreses turístiques a través del disseny 
e implementació d’estratègies digitals. 

3. Desenvolupament del comerç electrònic dels productes i serveis turístics, 
en particular aprofitant solucions de «cloudcomputing»  i la mobilitat. 

4. Disseny e implementació d’estratègies de marketing digital, presencia, 
diferenciació i reputació online. 

5. Digitalització a través de la implementació de tecnologies mòbils, 
georeferenciació, turisme 2.0, realitat virtual i augmentada, destins turístic 
intel·ligents «smart destinations», domòtica anàlisis de dades, plataformes 
socials, seguretat en xarxes i serveis electrònics, així com totes aquelles 
activitat que complementin projectes públics o privats ja en marxa en 
aquesta àrea. 

6. Gestió i promoció del turisme digital, investigació sobre nous productes, 
mercats i serveis turístics, promoció i comercialització multicanal oberta, 
gestió de la informació, percepció i coneixement del client, optimització de 
processos de gestió, sistemes de gestió de la innovació, així com totes 
aquelles activitats que complementen projectes públics o privats ja en 
marxa en aquesta àrea.  

7. Beneficiaris: 

Empreses turístiques afectades per la crisis de la COVID-19. 

8. Quan i com es podrà demanar?: 

La “Secretaría de Estado de Turismo, las comunidades autónomas y, en su 
caso, las entidades locales competentes por razón del territorio” signaran 
convenis en els quals es determinaran les actuacions a realitzar, 



   
l’import estimat de la inversió, el termini d’execució i el percentatge 
d’aportació a la financiació de les administracions participants, que en el 
cas de “la Secretaría de Estado de Turismo” no podrà superar el 50% del 
total de cada Pla. 

L’execució material de les actuacions incloses en el Plans es portaran 
a terme per les entitats locals, a les quals correspondrà també la gestió 

dels mateixos, inclosa l’ administració de les diferents aportacions al 
finançament, que tindrà caràcter anticipat.  

Cada Pla serà estructurat  en fases d’execució de caràcter anual als quals 
correspondrà un lliurament pressupostari. Amb el fi d’ajustar el finançament 
del Pla a les necessitats reals en funció de l’execució de les actuacions, la 
realització dels mencionats lliurament per part de la  “Secretaría de Estado 
de Turismo” quedarà condicionada a l’ existència de crèdit pressupostari 
suficient, i a la prèvia execució de conformitat a les anualitats precedents. 

Les parts signants del conveni desemborsaran la seva aportació de manera 
anticipada en un compte bancari finalista que serà oberta i gestionada per 
la gerència del pla, que pertanyerà a l ‘administració local. 

Es finançarà a càrrec als pressupostos del “Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo”. 

Aquesta mesura està pendent de termini. Es procedirà a actualitzar en el 
moment que hi hagi més informació al respecte. 

9. Normativa aplicable:  

Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar 
la reactivación económica y el empleo. 

10. Altres dades d’interès :  

https://turismo.gob.es/es-es/estrategia-turismo-

sostenible/Documents/directrices-estrategia-turismo-sostenible.pdf 

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-

seminarios/Proteccion-del-medio-marino/4-jorge-esteban_tcm30-506707.pdf 
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