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ASSUMPTE

BASES  REGULADORES  DE  LES  AJUDES DIRIGIDES  AL  SECTOR 
TURÍSTIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA (CV).

BASES

Decret 4/2017, de 31 de març, del President de la Generalitat (DOGV núm. 
8014, de 04.04.2017).

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/04/pdf/2017_2821.pdf

BENEFICIARIOS

 Cada convocatòria d'ajudes determinarà els beneficiaris.

a) Empreses  turístiques,  persones  físiques  o  jurídiques  propietàries  o 
explotadores d'establiments hotelers, campaments de turisme, blocs o conjunts 
d'apartaments turístics,  allotjaments rurals,  de  restauració,  de turisme actiu, 
agències  de  viatge,  d'oferta  turística  complementària  inscrites  en  el 
RGEEPTCV a la data de presentació de la seua sol·licitud, així com qualsevol 
altra relacionada de forma directa amb el turisme o que, de conformitat amb el 
que  disposa  la  Llei  3/1998  o  una  altra  que  la  substituïsca,  es  poguera 
reconéixer.  Empreses  gestores  d’habitatges  turístics,  sempre  que  aquests 
siguen propietat de l'empresa explotadora o, no sent-ho, si existeix entre titular i 
empresa explotadora un acord sobre l'obligació de destinar el bé al tràfic turístic 
durant un període no inferior a cinc anys.

b) Altres empreses, associacions, federacions i fundacions, qualsevol que siga la 
seua naturalesa jurídica, així com corporacions de dret públic que, en l'àmbit de 
la  CV,  realitzen  activitats  de  suport  a  la  millora  de  la  competitivitat  de  les 
destinacions, serveis i productes turístics.

c) Centres oficials d'investigació i universitats la seu social del qual es trobe en la 
CV o que la seua llei de creació o erecció haja sigut aprovada per les Corts 
Valencianes  i  que  exercisquen  activitats  vinculades  a  la  Investigació, 
desenrotllament i innovació (I+D+I) en el sector turístic valencià.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/04/pdf/2017_2821.pdf
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d) Entitats locals de la CV, en els termes establits en l'article 1 de la Llei 8/2010, i 
organismes autònoms i la resta de ens públics dependents d'aquestes. 
Fundacions del sector públic.

CRITERIS D'AVALUACIÓ I PONDERACIÓ  

Article 3
 Criteris generals: fins a un màxim del 50 % dels punts a obtindre, atenent a 

algun o alguns dels aspectes següents:

–Nombre  d'habitants  –Existència  d'Oficines  d'Informació  Turística  –Material  de 
difusió –Grau de protecció i reconeixement dels recursos; certificació d'excel·lència 
que dispose el recurs i tindre declaració de festes d'interés turístic –Adhesió al Codi 
Ètic Mundial del Turisme de l'OMT o document equivalent en la CV.

 Criteris  relacionats  amb  l'interés  turístic  i  grau  de  desenvolupament  del 
projecte: fins a un màxim de 40 % dels punts a obtindre, atenent a algun o 
alguns dels aspectes següents:

–Qualitat tècnica, viabilitat econòmica i aplicabilitat del projecte – Caràcter innovador 
del projecte – Inclusió de noves tecnologies – Grau de singularitat del projecte o 
actuació  en la  CV – Contribució  a  la  sostenibilitat  del  medi  –  Impacte  sobre  el 
municipi  o  l'entorn –  Caràcter  integral  del  projecte  – Repercussió  del  projecte o 
actuació sobre segments específics de demanda (turisme accessible, familiar, senior 
o altres) – Que el projecte incloga l'eliminació de barreres arquitectòniques per a 
facilitar  l'accés al  recurs  a  persones  amb mobilitat  restringida  –  Que incloga  la 
introducció  d'elements  interpretatius  del  recurs  destinats  a  persones  amb 
discapacitat, com ara maquetes, models a escala i  semblants – Importància dels 
recursos turístics ubicats en la zona d'intervenció – Nombre d'assistents o visitants 
que  capta  l'activitat  subvencionada  o  els  recursos  sobre  els  quals  actua  – 
Contribució a la desestacionalització de l'activitat turística – Períodes d'utilització de 
la  maquinària  –  Programa  de  manteniment  dels  equips  mecànics  de  neteja  – 
Adequació, integració i coherència del projecte amb la imatge general dels servicis 
d'informació turística de la Xarxa Tourist Info – Repercussió directa i perceptible de 
les actuacions en l'ampliació, millora o funcionalitat dels espais de l'oficina – Grau de 
singularitat del projecte o actuació en la CV – Antiguitat i consolidació de la festa o 
l'esdeveniment – Duració de l'actuació objecte de l'ajuda. – Nombre d'assistents o 
visitants  que  capta  l'activitat  subvencionada  –  Moment  en  què  l'activitat 
subvencionada té lloc.

 Criteris Socials: fins a un màxim de 10 % dels punts a obtindre, atenent a algun 
o alguns dels aspectes següents:
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–Creació d'ocupació per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 
33 % – Aplicació de mesures d'integració i igualtat de gènere – Existència d'un pla 
de Responsabilitat Social Corporativa

ÒRGAN INSTRUCTUR  

Article  7.  Servei  de  Planificació  i  Estratègia  Turística  de  l'Àrea  de  Coneixement  i 
Intel·ligència Turística.

MES INFORMACIÓ

FVMP:

 Eugeni De Manuel, Director de Coordinació coordinacio@fvmp.org

 Filo Deval fdeval@fvmp.org 

mailto:fdeval@fvmp.org
mailto:coordinacio@fvmp.org
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ASUNTO

BASES  REGULADORAS  DE  LAS  AYUDAS DIRIGIDAS  AL  SECTOR 
TURÍSTICO DE LA COMUNITAT VALENCIANA (CV).

BASES

DECRETO 4/2017, de 31 de marzo, del President de la Generalitat (DOGV nº 
8014, de 04.04.2017).

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/04/pdf/2017_2821.pdf

BENEFICIARIOS

Cada convocatoria de ayudas determinará los beneficiarios.

a) Empresas turísticas, personas físicas o jurídicas propietarias o explotadoras de 
establecimientos hoteleros, campamentos de turismo, bloques o conjuntos de 
apartamentos  turísticos,  alojamientos  rurales,  de  restauración,  de  turismo 
activo,  agencias de viaje,  de  oferta  turística  complementaria  inscritas  en el 
RGEEPTCV a la fecha de presentación de su solicitud, así como cualquier otra 
relacionada  de forma  directa  con el  turismo  o  que,  de conformidad  con lo 
dispuesto  en  la  Ley  3/1998  u  otra  que  la  sustituya,  se  pudiera  reconocer. 
Empresas gestoras de viviendas turísticas, siempre que estas sean propiedad 
de la  empresa explotadora  o,  no siéndolo,  si  existe entre titular  y  empresa 
explotadora  un  acuerdo  sobre  la  obligación  de  destinar  el  bien  al  tráfico 
turístico durante un periodo no inferior a cinco años. 

b) Otras empresas, asociaciones, federaciones y fundaciones, cualquiera que sea 
su naturaleza jurídica, así como corporaciones de derecho público que, en el 
ámbito de la CV, realicen actividades de apoyo a la mejora de la competitividad 
de los destinos, servicios y productos turísticos. 

c) Centros  oficiales  de  investigación  y  universidades  cuya  sede  social  se 
encuentre en la CV o que su ley de creación o erección haya sido aprobada por 
les  Corts  Valencianes  y  que  desarrollen  actividades  vinculadas  a  la 
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en el sector turístico valenciano.

d) Entidades locales de la CV, en los términos establecidos en el artículo 1 de la 
Ley  8/2010,  y  organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos 
dependientes de ellas. Fundaciones del sector público 

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/04/pdf/2017_2821.pdf
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN  

Articulo 3
 

 
– Número de habitantes – Existencia de Oficinas de Información Turística – Material 
de difusión – Grado de protección y reconocimiento de los recursos; certificación de 
excelencia de que disponga el  recurso y tener declaración de fiestas de interés 
turístico – Adhesión al Código Ético Mundial del Turismo de la OMT o documento 
equivalente en la CV.
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ÓRGANO INSTRUCTUR  

Artículo 7. Servicio de Planificación y Estrategia Turística del Área de Conocimiento e 
Inteligencia Turística.

MAS INFORMACIÓN

FVMP: 

 Eugeni De Manuel, Director de Coordinació coordinacio@fvmp.org

  Filo Deval fdeval@fvmp.org 

mailto:fdeval@fvmp.org
mailto:coordinacio@fvmp.org
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