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tics i només en darrer terme apareixen les determina-
cions relatives a les administracions turístiques.

Pel que fa a això, destaca l’atribució de competències
turístiques a les administracions locals. Aquest espe-
rit descentralitzador s’emmarca en la necessitat de
reconèixer els esforços duts a terme en matèria turísti-
ca per totes les institucions i sumar-los per multiplicar-
ne els efectes, i es troba presidit per l’establiment d’un
marc de relacions que ha de fer possible un règim de
responsabilitats compartides i la coordinació, la col·la-
boració i la cooperació entre totes les administracions.

La Llei opta per una promoció decidida del turisme a
partir de previsions com les relatives als recursos tu-
rístics o l’adopció d’instruments de naturalesa diver-
sa, com el Pla de turisme de Catalunya, la declaració
de municipis turístics, la declaració de comarques o
altres àrees d’interès turístic o les denominacions geo-
turístiques. Entre les altres novetats que la Llei incor-
pora, també destaca la voluntat de promoure la reali-
tat de Catalunya com a marca turística o destinació
turística global, i la regulació dels deures dels subjec-
tes turístics, de la inspecció i del règim sancionador,
amb el propòsit d’incrementar la certesa i la seguretat
jurídica dels diversos operadors.

Els continguts de la Llei es troben estructurats en sis
títols. En el títol I s’estableix l’objecte i l’àmbit d’apli-
cació de la Llei, les definicions dels conceptes que
s’hi utilitzen i les finalitats que han de perseguir l’Ad-
ministració i els subjectes turístics en l’activitat que
desenvolupen. El títol II es dedica als recursos turís-
tics, a establir-ne la classificació i a definir mecanis-
mes per a promoure’ls. Els subjectes turístics són
objecte del títol III, que, principalment, en fa la defini-
ció, els classifica i en regula els drets i els deures
essencials. Les competències i l’organització de les
administracions turístiques són tractades en el títol IV,
completat pels títols V i VI pel que fa a l’exercici de
llurs potestats inspectores i sancionadores. Comple-
ten la Llei les disposicions addicionals, transitòries i
finals, indispensables per a assegurar la màxima efi-
càcia de l’articulat.
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les empreses, els establiments i les activitats de caràc-
ter turístic. Aquesta regulació normativa també ha in-
clòs disposicions amb rang de llei, d’importància indub-
table en el sector, com la Llei sobre la disciplina del
mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris,
la Llei de l’estatut del consumidor, la Llei d’activitats
firals o la Llei sobre centres recreatius turístics. Aquest
marc legal ha fet innecessari, fins avui, d’aprovar una
llei de turisme de caràcter general. Tanmateix, l’expe-
riència acumulada, la voluntat de comptar amb una
ordenació general del sector amb rang de llei, el desig
de continuar impulsant el turisme amb nous instru-
ments i la necessitat de satisfer plenament el principi
de reserva de llei en matèria d’inspecció i de règim
sancionador justifiquen i fonamenten aquesta iniciativa.

III. La Llei de turisme de Catalunya respon als nous
valors inspiradors de la promoció i la gestió del turis-
me, tots ells expressats en el Congrés de Turisme de
Catalunya, que tingué lloc a Tarragona el febrer de 2001,
i recull les recomanacions i les directives internacio-
nals i comunitàries en aquesta matèria. La Llei té en
compte la repercussió i les oportunitats econòmiques
que una activitat d’aquest tipus té sobre el progrés i el
desenvolupament social del país, però no defuig la
responsabilitat de preservar els valors naturals, histò-
rics, culturals i ambientals dels recursos que fan pos-
sible aquesta activitat, d’acord amb el principi de des-
envolupament sostenible.

La Llei posa l’accent en els usuaris turístics, o turis-
tes, i emfatitza llurs drets i la necessitat que rebin un
tracte adequat i uns serveis de qualitat. També reco-
neix els drets de les empreses o els subjectes turís-
tics i, en ocupar-se de la necessària col·laboració en-
tre el sector privat i les administracions turístiques,
fixa les possibilitats i els límits de les actuacions res-
pectives.

En aquest sentit, l’ordenació dels títols, capítols i pre-
ceptes de la Llei no és neutral ni respon merament a
solucions contingents de caràcter tècnic. Es fa refe-
rència en primer terme als usuaris turístics, es regulen
tot seguit els drets i els deures dels subjectes turís-
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A partir de la representació conferida pel Patronat Na-
cional de Turisme espanyol, en un moment en què les
autoritats centrals mostraven llur escepticisme envers
les possibilitats del turisme, la Generalitat constitueix
l’Oficina de Turisme de Catalunya, la qual desenvolu-
pa amb molt pocs recursos una tasca d’eficàcia re-
marcable. Amb aquests i altres instruments, la Gene-
ralitat porta a terme una tasca intensa i decidida en
l’àmbit del turisme, estroncada, però, per l’inici de la
Guerra Civil.

Poques dècades després, la necessitat d’obrir i d’afa-
vorir el desenvolupament econòmic de l’Estat des-
cobreix en el turisme un recurs econòmic de primera
magnitud. És l’etapa del turisme massificat, un turisme
que, conjuntament amb els beneficis que genera en
termes de volum de negocis i de llocs de treball, pro-
dueix disfuncions urbanístiques i ambientals, com-
promet els recursos que sustenten l’atractiu turístic del
país i emfatitza l’increment quantitatiu de turistes per
damunt de la qualitat dels serveis que se’ls presta.

II. La nova organització política i territorial que arrenca
amb la Constitució espanyola del 1978 permet canviar
aquest estat de coses. L’article 9.12 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la
competència exclusiva en matèria de turisme, ex-
clusivitat que el Tribunal Constitucional ha reforçat en
nombroses sentències, i amb molt poques excep-
cions, davant de l’actitud i de les iniciatives estatals,
no sempre respectuoses en termes competencials
amb les atribucions constitucionals i estatutàries de la
Generalitat en l’àmbit del turisme. El gran dinamisme i
la qualitat general del sector turístic català han dut la
Generalitat a assumir un paper essencialment subsidiari
o complementari de la iniciativa turística privada, per
la qual cosa ha centrat els seus esforços en el foment
i la promoció dels recursos turístics i de la formació
especialitzada dels professionals del sector, sens
perjudici de la necessària ordenació dels serveis i les
activitats turístiques.

En l’àmbit normatiu, el Govern ha concretat aquesta
tasca en l’aprovació de diversos decrets de caràcter
organitzatiu o de regulació i classificació bàsica de
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Llei 13/2002, de 21
de juny, de turisme
de Catalunya

PREÀMBUL

I. La situació geogràfica de Catalunya, la diversitat
dels seus recursos i el caràcter obert del poble català
han determinat que el nostre territori hagi estat històri-
cament un lloc de pas visitat per pobles i persones
d’altres països i cultures. És en els inicis del segle
que hem deixat enrere quan es comença a prendre
consciència que molts d’aquests desplaçaments res-
ponen a finalitats de caràcter turístic. Es detecta així
la presència en el nostre territori de persones que hi
arriben per conèixer una realitat diferent de la que els
és pròpia, per ampliar els coneixements, per gaudir
de paisatges, belleses o recursos naturals o, simple-
ment, per trobar un espai de lleure o de repòs. En
aquest marc, el 1908 entra en funcionament a Barcelo-
na la Societat d’Atracció de Forasters, amb el patroci-
ni de l’Ajuntament de la ciutat i amb la cooperació de
moltes entitats culturals i recreatives. És en aquesta
època que es duen a terme els dos primers congres-
sos de turisme a Catalunya, i que comença a ésser
perceptible la influència en els corrents turístics d’in-
fraestructures com el port de Barcelona o les instal·la-
cions aeroportuàries o d’esdeveniments com l’Exposi-
ció Universal o la Fira de Barcelona.

El turisme, però, encara és molt incipient, com ho pro-
va la manca de referències a aquest sector en la dis-
tribució de competències realitzada en l’etapa repu-
blicana a l’empara de la Constitució del 1931 i de
l’Estatut d’autonomia del 1932. No obstant això, és en
aquesta etapa republicana quan el caràcter atent i la
sensibilitat de la societat catalana envers aquest fe-
nomen propicien la primera intervenció de les institu-
cions públiques catalanes en l’àmbit del turisme.
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Presentació

La competència exclusiva que, d’acord amb el que
estableix l’article 9.12 de l’Estatut d’autonomia, té la
Generalitat en matèria de turisme no s’havia concretat
fins ara en una llei general. En l’àmbit normatiu, l’exer-
cici d’aquesta competència s’havia materialitzat en
l’aprovació de diversos decrets de caràcter organitza-
tiu o de regulació i classificació bàsica de les empre-
ses, els establiments i les activitats de caràcter turís-
tic, i havia estat present en l’aprovació de diverses
lleis sectorials, com la Llei 1/1990, del 8 de gener, so-
bre la disciplina del mercat i de defensa dels consu-
midors i dels usuaris; la Llei 3/1993, del 5 de març, de
l’Estatut del consumidor; la Llei 8/1994, del 25 de maig,
d’activitats firals, o la Llei 2/1989, del 16 de febrer,
sobre centres recreatius turístics.

Entre els arguments que la mateixa Llei dóna sobre la
conveniència de la seva aprovació –com ara l’ex-
periència acumulada, la voluntat de disposar d’una
ordenació general del sector amb rang de llei i el de-
sig de continuar impulsant el turisme amb nous ins-
truments–, des d’un punt de vista estrictament jurídic
és determinant la necessitat de satisfer plenament el
principi de reserva de llei en matèria d’inspecció i de
règim sancionador, d’acord amb el que preceptua l’ar-
ticle 25 de la Constitució espanyola.

A fi i efecte de regular l’ordenació i la promoció del
turisme a Catalunya, la Llei es refereix, entre altres as-
pectes, als recursos, els subjectes i les activitats que
integren el sector turístic. Pel que fa al règim general
dels recursos turístics, aquests es classifiquen en
essencials, d’interès local i potencials.

S’hi estableix el deure de tothom de no malmetre els
recursos turístics i l’obligació dels òrgans administra-
tius que en tenen encomanada la gestió o la protecció

12

Article 81. Deures 57
Article 82. Actes d’inspecció 57
Article 83. Obligacions dels interessats 58

Títol VI. El règim sancionadorTítol VI. El règim sancionadorTítol VI. El règim sancionadorTítol VI. El règim sancionadorTítol VI. El règim sancionador 59
Capítol I. InfraccionsCapítol I. InfraccionsCapítol I. InfraccionsCapítol I. InfraccionsCapítol I. Infraccions 59
Article 84. Concepte 59
Article 85. Infraccions constitutives de delicte o falta 59
Article 86. Classes d’infraccions 60
Article 87. Infraccions lleus 60
Article 88. Infraccions greus 61
Article 89. Infraccions molt greus 63
Article 90. Reincidència 63
Article 91. Responsabilitat 63

Capítol II. SancionsCapítol II. SancionsCapítol II. SancionsCapítol II. SancionsCapítol II. Sancions 64
Article 92. Classes de sancions 64
Article 93. Criteris per a la graduació de les sancions 64
Article 94. Graduació de les sancions 65
Article 95. Constància i publicitat de les sancions 65
Article 96. Devolució de quantitats percebudes inde-

gudament 66
Article 97. Tancament d’empreses i d’establiments

per incompliment dels requisits establerts 66
Article 98. Multes coercitives 66
Article 99. Òrgans competents 67

Capítol III. Prescripció i caducitatCapítol III. Prescripció i caducitatCapítol III. Prescripció i caducitatCapítol III. Prescripció i caducitatCapítol III. Prescripció i caducitat 68
Article 100. Prescripció 68
Article 101. Caducitat 68

Capítol IVCapítol IVCapítol IVCapítol IVCapítol IV. Pr. Pr. Pr. Pr. Procediment sancionadorocediment sancionadorocediment sancionadorocediment sancionadorocediment sancionador 68
Article 102. Iniciació 68
Article 103. Reparació 69
Article 104. Mesures cautelars 69
Article 105. Instrucció i cloenda 70

Disposicions addicionalsDisposicions addicionalsDisposicions addicionalsDisposicions addicionalsDisposicions addicionals 71

Disposicions transitòriesDisposicions transitòriesDisposicions transitòriesDisposicions transitòriesDisposicions transitòries 72

Disposicions finalsDisposicions finalsDisposicions finalsDisposicions finalsDisposicions finals 73



6

de promoure’n un ús respectuós amb el medi ambient
i d’impulsar-ne la creació, la conservació i la millora.
Així mateix, la disposició addicional segona estableix
que el departament competent en matèria de turisme
ha de fer, en el termini d’un any a comptar de la publi-
cació de la Llei en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, un inventari dels recursos turístics que si-
guin declarats essencials.

Cal posar en relleu la incidència d’aquesta Llei en el
planejament urbanístic, per tal com estableix que els
instruments de planejament dels municipis turístics han
d’incloure mesures específiques per a la promoció i la
protecció dels recursos turístics, i que la tramitació de
la primera formulació o de la revisió d’una figura de
planejament urbanístic general requereix un infor-
me del departament competent en matèria de turisme.

La Llei estableix el Pla de turisme de Catalunya, ins-
trument bàsic de planificació turística de la Generali-
tat, que té la consideració de pla territorial sectorial,
amb els objectius de desenvolupar, promocionar i pro-
tegir els recursos turístics; fomentar una oferta turísti-
ca de qualitat, i estimular les actuacions que reforcin
la consideració de Catalunya com a marca turística
global. La formulació i la redacció d’aquest Pla, i tam-
bé les modificacions i les revisions, corresponen al
departament competent en matèria de turisme. L’apro-
vació és competència del Govern. La disposició addi-
cional quarta estableix un termini de dos anys a comptar
de l’entrada en vigor de la Llei perquè aquest Pla sigui
redactat.

És important la distinció que la Llei fa entre els munici-
pis turístics i els municipis, els indrets, els béns, els
serveis, les comarques i els altres àmbits d’interès
turístic. La declaració de municipi turístic, que com-
porta una sèrie de drets i deures que s’especifiquen
en els articles 19 i 20, s’ha de sol·licitar al departa-
ment competent en matèria d’Administració local.
L’adopció, si escau, de l’acord de declaració corres-
pon al Govern. 

Pel que fa als deures, la Llei obliga els municipis turís-
tics a prestar, a més dels serveis mínims establerts
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amb caràcter general per la Llei 8/1987, del 15 d’abril,
municipal i de règim local, una sèrie de serveis que
estableix l’article 19.

Respecte als drets, la Llei reconeix que els serveis
mínims que els municipis turístics han de prestar te-
nen la consideració de prioritaris als efectes del Pla
director d’inversions locals. Així mateix, s’estableixen
diversos àmbits en què els municipis turístics han de
rebre una atenció preferent i se’ls reconeix tímidament
el dret a establir una ecotaxa, ja que es fa remissió
expressa a allò que estableixi la legislació de les fi-
nances locals. En aquest sentit, hom ha criticat que
l’increment d’obligacions d’aquest tipus de municipis
no es compensi amb la possibilitat real d’obtenir més
recursos.

Poden demanar la declaració de municipi d’interès
turístic els municipis que tinguin dins del terme un re-
curs turístic essencial, d’acord amb el que s’establei-
xi per reglament. L’únic dret que la Llei recull expres-
sament a favor d’aquest tipus de municipis és el dret
a rebre una atenció especial dins les activitats de pla-
nificació i promoció de l’Administració de la Gene-
ralitat. També poden ésser declarats d’interès turístic
indrets, béns, serveis, comarques i àmbits supramu-
nicipals o intercomarcals.

S’hi estableixen els drets i els deures dels usuaris tu-
rístics i el règim general de les empreses i els esta-
bliments turístics. Les empreses turístiques es clas-
sifiquen en les modalitats d’allotjament, restauració,
mediació i serveis complementaris, cadascuna de les
quals es defineix i es regula.

La Llei també es refereix a les professions turístiques i
estableix que el Govern ha de promoure l’homogeneï-
tat de criteris en els programes i els estudis de forma-
ció professional reglada i ocupacional en matèria de
turisme per fer-ne possible l’equiparació. A més, vet-
lla per la qualitat dels serveis d’informació turística,
establint que, en els recintes de museus, monuments
i conjunts històrics que hagin d’ésser declarats béns
culturals d’interès nacional, han de prestar aquests
serveis  persones amb l’habilitació de guia de turisme
atorgada per l’Administració turística competent.
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Tot seguit, la Llei assenyala les administracions com-
petents en matèria de turisme i detalla les competèn-
cies que en aquest àmbit corresponen a l’Administra-
ció de la Generalitat, els ajuntaments, els consells
comarcals, les diputacions provincials i el Consell
General de l’Aran. Respecte a la regulació de l’Admi-
nistració turística de la Generalitat, la disposició final
primera estableix que, en el termini d’un mes a comp-
tar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el Govern ha
de presentar un projecte de llei de creació i regulació
de l’agència Catalunya Turisme.

També es regulen la Xarxa d’Oficines de Turisme de
Catalunya i el Registre de Turisme de Catalunya. La
primera constitueix un sistema integrat i coordinat d’in-
formació i atenció als usuaris turístics, compost per
les oficines de turisme de l’Administració de la Gene-
ralitat, de les comarques d’interès turístic i dels muni-
cipis turístics, i per les oficines turístiques públiques
o privades que s’hi adhereixin voluntàriament. Desta-
ca el fet que, a les oficines integrades a la xarxa que
siguin creades i regides per una administració públi-
ca, se’ls atorguen certes facultats de mediació pròpi-
es de les agències de viatges, com ara fer reserves
d’allotjament i de serveis turístics a sol·licitud dels usu-
aris turístics. Pel que fa al Registre de Turisme de Cata-
lunya, aquest té una naturalesa administrativa i té per
objecte l’exercici de la funció registral relacionada amb
l’ordenació i el control del sector turístic. S’estableix
l’obligació d’inscriure-s’hi dels subjectes que duen a
terme activitats turístiques.

La darrera part de la Llei tracta de la inspecció turísti-
ca i el règim sancionador, que corresponen a les admi-
nistracions turístiques competents, sens perjudici, pel
que fa als ens locals, de les limitacions que la legisla-
ció de règim local estableix.

Finalment, la disposició final quarta fixa l’entrada en
vigor d’aquesta Llei al cap de sis mesos d’haver estat
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.  

         Vicenç Santaló i Burrull
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amb caràcter general per la Llei 8/1987, del 15 d’abril,
municipal i de règim local, una sèrie de serveis que
estableix l’article 19.

Respecte als drets, la Llei reconeix que els serveis
mínims que els municipis turístics han de prestar te-
nen la consideració de prioritaris als efectes del Pla
director d’inversions locals. Així mateix, s’estableixen
diversos àmbits en què els municipis turístics han de
rebre una atenció preferent i se’ls reconeix tímidament
el dret a establir una ecotaxa, ja que es fa remissió
expressa a allò que estableixi la legislació de les fi-
nances locals. En aquest sentit, hom ha criticat que
l’increment d’obligacions d’aquest tipus de municipis
no es compensi amb la possibilitat real d’obtenir més
recursos.

Poden demanar la declaració de municipi d’interès
turístic els municipis que tinguin dins del terme un re-
curs turístic essencial, d’acord amb el que s’establei-
xi per reglament. L’únic dret que la Llei recull expres-
sament a favor d’aquest tipus de municipis és el dret
a rebre una atenció especial dins les activitats de pla-
nificació i promoció de l’Administració de la Gene-
ralitat. També poden ésser declarats d’interès turístic
indrets, béns, serveis, comarques i àmbits supramu-
nicipals o intercomarcals.

S’hi estableixen els drets i els deures dels usuaris tu-
rístics i el règim general de les empreses i els esta-
bliments turístics. Les empreses turístiques es clas-
sifiquen en les modalitats d’allotjament, restauració,
mediació i serveis complementaris, cadascuna de les
quals es defineix i es regula.

La Llei també es refereix a les professions turístiques i
estableix que el Govern ha de promoure l’homogeneï-
tat de criteris en els programes i els estudis de forma-
ció professional reglada i ocupacional en matèria de
turisme per fer-ne possible l’equiparació. A més, vet-
lla per la qualitat dels serveis d’informació turística,
establint que, en els recintes de museus, monuments
i conjunts històrics que hagin d’ésser declarats béns
culturals d’interès nacional, han de prestar aquests
serveis  persones amb l’habilitació de guia de turisme
atorgada per l’Administració turística competent.
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de promoure’n un ús respectuós amb el medi ambient
i d’impulsar-ne la creació, la conservació i la millora.
Així mateix, la disposició addicional segona estableix
que el departament competent en matèria de turisme
ha de fer, en el termini d’un any a comptar de la publi-
cació de la Llei en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, un inventari dels recursos turístics que si-
guin declarats essencials.

Cal posar en relleu la incidència d’aquesta Llei en el
planejament urbanístic, per tal com estableix que els
instruments de planejament dels municipis turístics han
d’incloure mesures específiques per a la promoció i la
protecció dels recursos turístics, i que la tramitació de
la primera formulació o de la revisió d’una figura de
planejament urbanístic general requereix un infor-
me del departament competent en matèria de turisme.

La Llei estableix el Pla de turisme de Catalunya, ins-
trument bàsic de planificació turística de la Generali-
tat, que té la consideració de pla territorial sectorial,
amb els objectius de desenvolupar, promocionar i pro-
tegir els recursos turístics; fomentar una oferta turísti-
ca de qualitat, i estimular les actuacions que reforcin
la consideració de Catalunya com a marca turística
global. La formulació i la redacció d’aquest Pla, i tam-
bé les modificacions i les revisions, corresponen al
departament competent en matèria de turisme. L’apro-
vació és competència del Govern. La disposició addi-
cional quarta estableix un termini de dos anys a comptar
de l’entrada en vigor de la Llei perquè aquest Pla sigui
redactat.

És important la distinció que la Llei fa entre els munici-
pis turístics i els municipis, els indrets, els béns, els
serveis, les comarques i els altres àmbits d’interès
turístic. La declaració de municipi turístic, que com-
porta una sèrie de drets i deures que s’especifiquen
en els articles 19 i 20, s’ha de sol·licitar al departa-
ment competent en matèria d’Administració local.
L’adopció, si escau, de l’acord de declaració corres-
pon al Govern. 

Pel que fa als deures, la Llei obliga els municipis turís-
tics a prestar, a més dels serveis mínims establerts
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Presentació

La competència exclusiva que, d’acord amb el que
estableix l’article 9.12 de l’Estatut d’autonomia, té la
Generalitat en matèria de turisme no s’havia concretat
fins ara en una llei general. En l’àmbit normatiu, l’exer-
cici d’aquesta competència s’havia materialitzat en
l’aprovació de diversos decrets de caràcter organitza-
tiu o de regulació i classificació bàsica de les empre-
ses, els establiments i les activitats de caràcter turís-
tic, i havia estat present en l’aprovació de diverses
lleis sectorials, com la Llei 1/1990, del 8 de gener, so-
bre la disciplina del mercat i de defensa dels consu-
midors i dels usuaris; la Llei 3/1993, del 5 de març, de
l’Estatut del consumidor; la Llei 8/1994, del 25 de maig,
d’activitats firals, o la Llei 2/1989, del 16 de febrer,
sobre centres recreatius turístics.

Entre els arguments que la mateixa Llei dóna sobre la
conveniència de la seva aprovació –com ara l’ex-
periència acumulada, la voluntat de disposar d’una
ordenació general del sector amb rang de llei i el de-
sig de continuar impulsant el turisme amb nous ins-
truments–, des d’un punt de vista estrictament jurídic
és determinant la necessitat de satisfer plenament el
principi de reserva de llei en matèria d’inspecció i de
règim sancionador, d’acord amb el que preceptua l’ar-
ticle 25 de la Constitució espanyola.

A fi i efecte de regular l’ordenació i la promoció del
turisme a Catalunya, la Llei es refereix, entre altres as-
pectes, als recursos, els subjectes i les activitats que
integren el sector turístic. Pel que fa al règim general
dels recursos turístics, aquests es classifiquen en
essencials, d’interès local i potencials.

S’hi estableix el deure de tothom de no malmetre els
recursos turístics i l’obligació dels òrgans administra-
tius que en tenen encomanada la gestió o la protecció
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Llei 13/2002, de 21
de juny, de turisme
de Catalunya

PREÀMBUL

I. La situació geogràfica de Catalunya, la diversitat
dels seus recursos i el caràcter obert del poble català
han determinat que el nostre territori hagi estat històri-
cament un lloc de pas visitat per pobles i persones
d’altres països i cultures. És en els inicis del segle
que hem deixat enrere quan es comença a prendre
consciència que molts d’aquests desplaçaments res-
ponen a finalitats de caràcter turístic. Es detecta així
la presència en el nostre territori de persones que hi
arriben per conèixer una realitat diferent de la que els
és pròpia, per ampliar els coneixements, per gaudir
de paisatges, belleses o recursos naturals o, simple-
ment, per trobar un espai de lleure o de repòs. En
aquest marc, el 1908 entra en funcionament a Barcelo-
na la Societat d’Atracció de Forasters, amb el patroci-
ni de l’Ajuntament de la ciutat i amb la cooperació de
moltes entitats culturals i recreatives. És en aquesta
època que es duen a terme els dos primers congres-
sos de turisme a Catalunya, i que comença a ésser
perceptible la influència en els corrents turístics d’in-
fraestructures com el port de Barcelona o les instal·la-
cions aeroportuàries o d’esdeveniments com l’Exposi-
ció Universal o la Fira de Barcelona.

El turisme, però, encara és molt incipient, com ho pro-
va la manca de referències a aquest sector en la dis-
tribució de competències realitzada en l’etapa repu-
blicana a l’empara de la Constitució del 1931 i de
l’Estatut d’autonomia del 1932. No obstant això, és en
aquesta etapa republicana quan el caràcter atent i la
sensibilitat de la societat catalana envers aquest fe-
nomen propicien la primera intervenció de les institu-
cions públiques catalanes en l’àmbit del turisme.
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A partir de la representació conferida pel Patronat Na-
cional de Turisme espanyol, en un moment en què les
autoritats centrals mostraven llur escepticisme envers
les possibilitats del turisme, la Generalitat constitueix
l’Oficina de Turisme de Catalunya, la qual desenvolu-
pa amb molt pocs recursos una tasca d’eficàcia re-
marcable. Amb aquests i altres instruments, la Gene-
ralitat porta a terme una tasca intensa i decidida en
l’àmbit del turisme, estroncada, però, per l’inici de la
Guerra Civil.

Poques dècades després, la necessitat d’obrir i d’afa-
vorir el desenvolupament econòmic de l’Estat des-
cobreix en el turisme un recurs econòmic de primera
magnitud. És l’etapa del turisme massificat, un turisme
que, conjuntament amb els beneficis que genera en
termes de volum de negocis i de llocs de treball, pro-
dueix disfuncions urbanístiques i ambientals, com-
promet els recursos que sustenten l’atractiu turístic del
país i emfatitza l’increment quantitatiu de turistes per
damunt de la qualitat dels serveis que se’ls presta.

II. La nova organització política i territorial que arrenca
amb la Constitució espanyola del 1978 permet canviar
aquest estat de coses. L’article 9.12 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la
competència exclusiva en matèria de turisme, ex-
clusivitat que el Tribunal Constitucional ha reforçat en
nombroses sentències, i amb molt poques excep-
cions, davant de l’actitud i de les iniciatives estatals,
no sempre respectuoses en termes competencials
amb les atribucions constitucionals i estatutàries de la
Generalitat en l’àmbit del turisme. El gran dinamisme i
la qualitat general del sector turístic català han dut la
Generalitat a assumir un paper essencialment subsidiari
o complementari de la iniciativa turística privada, per
la qual cosa ha centrat els seus esforços en el foment
i la promoció dels recursos turístics i de la formació
especialitzada dels professionals del sector, sens
perjudici de la necessària ordenació dels serveis i les
activitats turístiques.

En l’àmbit normatiu, el Govern ha concretat aquesta
tasca en l’aprovació de diversos decrets de caràcter
organitzatiu o de regulació i classificació bàsica de
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les empreses, els establiments i les activitats de caràc-
ter turístic. Aquesta regulació normativa també ha in-
clòs disposicions amb rang de llei, d’importància indub-
table en el sector, com la Llei sobre la disciplina del
mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris,
la Llei de l’estatut del consumidor, la Llei d’activitats
firals o la Llei sobre centres recreatius turístics. Aquest
marc legal ha fet innecessari, fins avui, d’aprovar una
llei de turisme de caràcter general. Tanmateix, l’expe-
riència acumulada, la voluntat de comptar amb una
ordenació general del sector amb rang de llei, el desig
de continuar impulsant el turisme amb nous instru-
ments i la necessitat de satisfer plenament el principi
de reserva de llei en matèria d’inspecció i de règim
sancionador justifiquen i fonamenten aquesta iniciativa.

III. La Llei de turisme de Catalunya respon als nous
valors inspiradors de la promoció i la gestió del turis-
me, tots ells expressats en el Congrés de Turisme de
Catalunya, que tingué lloc a Tarragona el febrer de 2001,
i recull les recomanacions i les directives internacio-
nals i comunitàries en aquesta matèria. La Llei té en
compte la repercussió i les oportunitats econòmiques
que una activitat d’aquest tipus té sobre el progrés i el
desenvolupament social del país, però no defuig la
responsabilitat de preservar els valors naturals, histò-
rics, culturals i ambientals dels recursos que fan pos-
sible aquesta activitat, d’acord amb el principi de des-
envolupament sostenible.

La Llei posa l’accent en els usuaris turístics, o turis-
tes, i emfatitza llurs drets i la necessitat que rebin un
tracte adequat i uns serveis de qualitat. També reco-
neix els drets de les empreses o els subjectes turís-
tics i, en ocupar-se de la necessària col·laboració en-
tre el sector privat i les administracions turístiques,
fixa les possibilitats i els límits de les actuacions res-
pectives.

En aquest sentit, l’ordenació dels títols, capítols i pre-
ceptes de la Llei no és neutral ni respon merament a
solucions contingents de caràcter tècnic. Es fa refe-
rència en primer terme als usuaris turístics, es regulen
tot seguit els drets i els deures dels subjectes turís-
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tics i només en darrer terme apareixen les determina-
cions relatives a les administracions turístiques.

Pel que fa a això, destaca l’atribució de competències
turístiques a les administracions locals. Aquest espe-
rit descentralitzador s’emmarca en la necessitat de
reconèixer els esforços duts a terme en matèria turísti-
ca per totes les institucions i sumar-los per multiplicar-
ne els efectes, i es troba presidit per l’establiment d’un
marc de relacions que ha de fer possible un règim de
responsabilitats compartides i la coordinació, la col·la-
boració i la cooperació entre totes les administracions.

La Llei opta per una promoció decidida del turisme a
partir de previsions com les relatives als recursos tu-
rístics o l’adopció d’instruments de naturalesa diver-
sa, com el Pla de turisme de Catalunya, la declaració
de municipis turístics, la declaració de comarques o
altres àrees d’interès turístic o les denominacions geo-
turístiques. Entre les altres novetats que la Llei incor-
pora, també destaca la voluntat de promoure la reali-
tat de Catalunya com a marca turística o destinació
turística global, i la regulació dels deures dels subjec-
tes turístics, de la inspecció i del règim sancionador,
amb el propòsit d’incrementar la certesa i la seguretat
jurídica dels diversos operadors.

Els continguts de la Llei es troben estructurats en sis
títols. En el títol I s’estableix l’objecte i l’àmbit d’apli-
cació de la Llei, les definicions dels conceptes que
s’hi utilitzen i les finalitats que han de perseguir l’Ad-
ministració i els subjectes turístics en l’activitat que
desenvolupen. El títol II es dedica als recursos turís-
tics, a establir-ne la classificació i a definir mecanis-
mes per a promoure’ls. Els subjectes turístics són
objecte del títol III, que, principalment, en fa la defini-
ció, els classifica i en regula els drets i els deures
essencials. Les competències i l’organització de les
administracions turístiques són tractades en el títol IV,
completat pels títols V i VI pel que fa a l’exercici de
llurs potestats inspectores i sancionadores. Comple-
ten la Llei les disposicions addicionals, transitòries i
finals, indispensables per a assegurar la màxima efi-
càcia de l’articulat.
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TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ DE LA LLEI

1. L’objecte d’aquesta Llei és regular l’ordenació i la
promoció del turisme.

2. Les disposicions d’aquesta Llei s’apliquen al con-
junt dels recursos, els subjectes i les activitats que
integren el sector turístic.

ARTICLE 2. DEFINICIONS

Als efectes de la interpretació i l’aplicació d’aquesta
Llei i de la normativa que la desplegui, s’entén per:

a) Recursos turístics: tots els béns materials i immate-
rials i totes les manifestacions de la realitat física, soci-
al, històrica i cultural que puguin generar o incrementar
els corrents turístics cap a Catalunya o dins el seu terri-
tori, la infraestructura d’establiments i de serveis adre-
çats al turisme i el manteniment d’un nivell adequat
de qualitat en la prestació dels serveis turístics.

b) Subjectes turístics: el conjunt de persones físiques
o jurídiques que, com a prestadores de serveis, promo-
tores del desenvolupament del sector o d’activitats
concretes, treballadores o usuàries, tenen una relació
directa amb el sector turístic.

c) Administracions turístiques: els ens i els òrgans
públics amb competències sobre l’activitat i els ser-
veis turístics, i els organismes que, per raó de llur cre-
ació, adscripció o participació, hi resten vinculats, si-
gui quina sigui llur naturalesa jurídica.

d) Activitat turística: els serveis i les actuacions adre-
çades als usuaris turístics i el conjunt d’actuacions
públiques i privades d’ordenació i promoció del turisme.

e) Serveis turístics: els serveis adreçats a atendre les
demandes dels usuaris turístics, inclosos els béns
mobles i immobles que en fan possible la prestació.
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TÍTOL III

ELS SUBJECTES TURÍSTICS

CAPÍTOL I

USUARIS TURÍSTICS

ARTICLE 29. CONCEPTE

1. Són usuaris turístics, o turistes, les persones físi-
ques o jurídiques que demanen o reben, com a desti-
natàries finals, qualsevol servei turístic.

2. A més dels drets i de les obligacions que els cor-
responen com a usuaris o consumidors de béns i de
serveis, els usuaris turístics tenen els drets i les obli-
gacions que estableix aquesta Llei.

ARTICLE 30. DRETS DELS USUARIS TURÍSTICS

Els usuaris turístics tenen dret a:

a) Rebre informació objectiva, prèvia, exacta i com-
pleta sobre les condicions de prestació dels serveis
que se’ls ofereixen.

b) Rebre les prestacions i els serveis turístics en les
condicions ofertes o pactades amb l’empresa o la
persona prestadora, o en les condicions que corres-
ponguin a la categoria de l’establiment turístic.

c) Obtenir els documents acreditatius dels termes de
la contractació i les factures pels serveis abonats,
emeses d’acord amb la normativa vigent.

d) Tenir garantida llur seguretat i la de llurs béns en els
establiments i els serveis que utilitzin, en els termes
establerts legalment.

e) Tenir garantida la tranquil·litat i la intimitat, d’acord
amb les característiques de l’establiment que utilitzin
i de l’entorn en què es trobin.

f) Formular les reclamacions que considerin pertinents
i obtenir sense dilacions el full oficial per a plantejar-
les i l’orientació adequada per a emplenar-lo.

g) Sol·licitar i obtenir les actuacions dels òrgans arbi-
trals regulades per la legislació aplicable.
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ARTICLE 3. FINALITATS

En llur activitat, les administracions turístiques i els
subjectes turístics han de perseguir les finalitats se-
güents:

a) Protegir i preservar, d’acord amb el principi de sos-
tenibilitat, els recursos turístics, i assegurar el respec-
te als valors culturals, històrics, artístics, territorials,
urbanístics i mediambientals que els són propis.

b) Potenciar la creació, el desenvolupament, la millora
i la promoció dels recursos turístics.

c) Protegir els usuaris turístics i garantir-los el millor
tractament possible quant a la informació i els serveis
que reben i pel que fa a la defensa de llurs drets i inte-
ressos com a usuaris.

d) Incrementar els corrents turístics, tant els interiors
com els exteriors, amb una atenció especial al turisme
de qualitat, i impulsar l’activitat turística com a sector
estratègic de l’economia i de l’ocupació i com a factor
clau per a l’equilibri territorial i la prosperitat de Catalu-
nya.

e) Impulsar el desenvolupament de nous productes,
activitats i àmbits d’interès turístic i potenciar la quali-
tat i la vitalitat de les destinacions, les denominacions
i les marques turístiques.

f) Fomentar el turisme com a mitjà de coneixement, de
comunicació i d’intercanvi entre els pobles i les cultu-
res.

g) Promoure la qualitat i la competitivitat dels serveis
turístics i vetllar perquè siguin prestats d’acord amb
les normes de la lliure concurrència.

h) Promoure la modernització del sector turístic, mit-
jançant els incentius pertinents, per aconseguir distin-
tius, sistemes i normes de qualitat dels serveis que
ofereix.

i) Impulsar la formació, la qualificació i l’especialitza-
ció dels professionals del sector turístic.

j) Potenciar l’ús de les tecnologies de la informació i la
comunicació en la difusió interior i exterior dels recur-

31

2. L’ús dels mitjans de promoció a què es refereix
l’apartat 1 ha d’ésser coherent amb les prioritats fixa-
des pel Pla de turisme de Catalunya i amb la resta de
determinacions dels plans o programes de caràcter
general establerts per la Generalitat.

3. La concessió d’ajuts, subvencions i altres estímuls
econòmics en l’àmbit del turisme es regeix per la Llei
de finances públiques de Catalunya i s’ha de dur a ter-
me d’acord amb els criteris de publicitat, concurrèn-
cia i objectivitat.

4. En l’àmbit territorial de Catalunya, l’Administració
de la Generalitat pot sol·licitar o assumir la repre-
sentació o l’actuació com a delegada d’ens, organis-
mes o instituts de promoció turística.

ARTICLE 28. CATALUNYA COM A MARCA TURÍSTICA

1. En la promoció dels recursos turístics s’ha de fo-
mentar la projecció interior i exterior de Catalunya com
a oferta o marca turística global que integra i respecta
la resta de marques catalanes.

2. El departament competent en matèria de turisme ha
de promocionar la imatge de Catalunya com a oferta o
marca turística en els mercats que consideri adequats.
En aquesta activitat de promoció, hi poden col·laborar
els ens locals i els subjectes turístics interessats i s’hi
ha de reflectir la pluralitat de l’oferta turística del país.

3. En exercici de les funcions de coordinació que li
corresponen, en els termes establerts per la legislació
de règim local, l’Administració de la Generalitat pot
declarar obligatòria la inclusió del nom «Catalunya» i
dels logotips i els eslògans que es determinin en les
campanyes de promoció impulsades per la resta d’ad-
ministracions turístiques de Catalunya.
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sos turístics, en les relacions entre l’Administració
i els subjectes turístics i en la prestació de serveis i
d’informació als usuaris, i vetllar per la qualitat i per la
innovació de dissenys i de continguts en l’aplicació
d’aquestes tecnologies.

k) Promoure la realitat de Catalunya com a marca tu-
rística i garantir-ne un tractament unitari, com a oferta
o destinació turística global, en la difusió dels recur-
sos turístics del país.

l) Vetllar per la segmentació dels serveis turístics i afa-
vorir la desestacionalització del turisme.

TÍTOL II

ELS RECURSOS TURÍSTICS

CAPÍTOL I

RÈGIM GENERAL DELS RECURSOS TURÍSTICS

ARTICLE 4. CONCEPTE I CLASSES

1. Els recursos turístics es classifiquen en recursos
turístics essencials, recursos turístics d’interès local i
recursos turístics potencials.

2. Les funcions administratives de foment, promoció i
protecció del turisme i l’activitat inspectora i sancio-
nadora de les administracions turístiques s’han d’ori-
entar en funció de les característiques pròpies dels
recursos turístics, segons les categories en què els clas-
sifica l’apartat 1.

ARTICLE 5. RECURSOS TURÍSTICS ESSENCIALS

1. Són recursos turístics essencials els recursos turís-
tics que, aïlladament o conjuntament amb altres, te-
nen la capacitat de generar els corrents de turisme
més rellevants i contribueixen a reforçar la realitat de
Catalunya com a marca turística global i a promocio-
nar el país com a destinació turística.

2. D’acord amb l’apartat 1, tenen en tot cas la consi-
deració de recurs turístic essencial els béns culturals
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el règim horari mínim que siguin determinats per re-
glament. Per evitar duplicitats, el consell comarcal i
l’ajuntament del municipi que sigui capital de la co-
marca poden acordar, mitjançant el conveni de col·la-
boració corresponent, que les funcions d’informació
turística que els corresponen siguin exercides conjun-
tament per l’oficina municipal o per l’oficina comarcal;
si les circumstàncies ho aconsellen, el consell comar-
cal pot subscriure també aquest conveni amb l’ajunta-
ment d’un altre municipi de la comarca.

5. Les comarques d’interès turístic han d’ésser objec-
te d’una atenció especial dins les activitats de planifi-
cació i promoció establertes per l’Administració de la
Generalitat.

6. Les comarques d’interès turístic poden exercir les
funcions que els transfereixi, els delegui o els assigni
l’Administració de la Generalitat, i poden assumir tam-
bé l’exercici de funcions turístiques municipals, d’acord
amb la legislació de règim local.

ARTICLE 26. DENOMINACIONS D’ÀMBIT SUPRAMUNICIPAL O INTER-
COMARCAL

1. Mitjançant les denominacions d’àmbit supramunici-
pal o intercomarcal es pot reconèixer l’existència d’àm-
bits territorials que, per llurs característiques, recur-
sos o atractius turístics comuns, exigeixin o recomanin
una promoció turística unitària.

2. Les denominacions especificades per l’apartat 1
poden ésser d’abast municipal, supramunicipal, co-
marcal o intercomarcal.

CAPÍTOL V

PROMOCIÓ DELS RECURSOS TURÍSTICS

ARTICLE 27. MITJANS DE PROMOCIÓ

1. Les administracions turístiques poden emprar els
mitjans de promoció establerts per aquesta Llei i tots
els altres que considerin necessaris per al foment del
turisme i la promoció i la protecció dels recursos tu-
rístics.
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protegits per declaracions d’organismes internacionals,
els béns culturals d’interès nacional, els espais d’inte-
rès natural, els museus nacionals i d’interès nacional,
els centres recreatius turístics i, globalment conside-
rats, el conjunt del litoral, especialment les platges, i
el domini esquiable.

3. Sens perjudici de les disposicions d’aquesta Llei que
els siguin aplicables, els béns esmentats en l’apartat 2
es regeixen per la legislació específica respectiva.

4. La qualificació com a recursos turístics essencials
de recursos altres que els especificats en l’apartat 1
s’ha d’ajustar al procediment establert per aquesta Llei
i per les disposicions reglamentàries que la despleguin.

5. L’activitat turística relacionada amb els recursos tu-
rístics essencials ha de respectar els règims legals
de protecció especial a què es trobin sotmesos i ha
de contribuir a la preservació de llurs valors culturals i
ambientals.

ARTICLE 6. RECURSOS TURÍSTICS D’INTERÈS LOCAL

1. Són recursos turístics d’interès local els recursos
turístics que contribueixen a incrementar els corrents
turístics cap a municipis, comarques o àrees concre-
tes del territori de Catalunya.

2. La declaració i la gestió dels recursos turístics d’in-
terès local correspon als ens locals, d’acord amb el
procediment establert per aquesta Llei.

ARTICLE 7. RECURSOS TURÍSTICS POTENCIALS

1. Són recursos turístics potencials els béns, les ma-
nifestacions o els serveis susceptibles d’esdevenir
nous recursos turístics essencials o d’interès local.

2. Els recursos turístics potencials han de rebre una
consideració preferent de les administracions turísti-
ques en l’activitat de suport a la creació de nous recur-
sos turístics.

ARTICLE 8. DEURE DE PRESERVACIÓ

1. Tothom té el deure de no malmetre els recursos tu-
rístics i de no causar-los perjudicis.

29

ció i promoció establertes per l’Administració de la
Generalitat.

ARTICLE 24. INDRETS, BÉNS I SERVEIS D’INTERÈS TURÍSTIC

1. Tenen la consideració d’indret d’interès turístic les
zones o parts de municipis en què hi ha emplaçat un
recurs turístic essencial l’explotació del qual no impli-
ca tot el municipi. El consell plenari o el ple d’un ajun-
tament, mitjançant el vot favorable de la majoria abso-
luta dels membres de la corporació, pot delimitar zones
o parts del terme municipal amb vista a sol·licitar que
rebin aquesta qualificació.

2. Poden ésser declarats d’interès turístic els béns i
els serveis de qualsevol classe que siguin suscepti-
bles d’incrementar els corrents turístics. La declaració
d’interès turístic es pot fer constar en la informació o
en la retolació relativa al bé o el servei que l’hagi obtin-
guda.

3. El procediment i els efectes de la declaració d’in-
dret, bé o servei d’interès turístic s’han d’establir per
reglament.

ARTICLE 25. COMARQUES D’INTERÈS TURÍSTIC

1. Les comarques poden obtenir la qualificació de co-
marca d’interès turístic en funció dels municipis turís-
tics i dels recursos turístics essencials que llur territori
comprengui.

2. El nombre i les característiques dels municipis tu-
rístics i dels recursos turístics essencials que perme-
ten la declaració de comarca d’interès turístic s’han
de determinar per reglament.

3. La declaració de comarca d’interès turístic es fa a
instància del consell comarcal interessat, d’acord amb
el procediment que sigui establert per reglament.

4. Les comarques que obtinguin la qualificació de co-
marca d’interès turístic han de vetllar per l’existència i
el manteniment d’una senyalització turística comarcal
adequada. També han de disposar d’una oficina co-
marcal d’informació turística, integrada dins la Xarxa
d’Oficines de Turisme de Catalunya, amb els serveis i
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2. Els òrgans administratius que tenen encomanada la
gestió o la protecció dels recursos turístics n’han de
promoure un ús respectuós i tenen l’obligació d’exer-
cir llurs funcions inspectores i sancionadores per a
garantir el compliment d’aquest deure.

3. Les actuacions públiques en matèria de turisme han
d’anar adreçades a promoure i garantir un turisme res-
pectuós amb el medi ambient, especialment pel que
fa a les zones protegides per la normativa ambiental.

ARTICLE 9. PLANIFICACIÓ

1. L’actuació pública de promoció i protecció dels re-
cursos turístics pot ésser objecte de planificació per
les administracions competents en aquesta matèria,
d’acord amb el que estableix aquesta Llei.

2. L’Administració de la Generalitat ha de promoure la
màxima participació dels subjectes públics i privats
del sector turístic en els plans que impulsi o elabori.

3. Les administracions i els subjectes que promoguin
plans turístics propis poden sol·licitar a l’Administra-
ció de la Generalitat la informació i el suport tècnic
que considerin necessaris.

ARTICLE 10. DECLARACIÓ I INVENTARI DELS RECURSOS TURÍSTICS

1. Els recursos turístics que siguin declarats essenci-
als han d’ésser objecte d’inventari, d’acord amb el que
disposen aquesta Llei i les normes reglamentàries que
la despleguen.

2. La declaració d’un bé, una manifestació, una activi-
tat, un establiment o un servei com a recurs turístic
d’interès local o com a recurs turístic potencial com-
porta que se li apliqui el règim jurídic determinat per
aquesta Llei i que pugui accedir a les mesures de pro-
moció i protecció preferents que siguin establertes en
cada cas.

ARTICLE 11. FOMENT DE RECURSOS TURÍSTICS

1. Les administracions turístiques han d’impulsar la
creació, la conservació i la millora dels recursos turís-
tics i han de donar suport a les iniciatives públiques i
privades que persegueixin aquesta mateixa finalitat.
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2. S’han de determinar per reglament el procediment i
els informes necessaris per a l’aprovació de la decla-
ració de municipi turístic, atenint-se al que estableix
l’apartat 1.

ARTICLE 22. PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE MUNICIPI TURÍSTIC

1. La pèrdua de la condició de municipi turístic es pro-
dueix en els supòsits següents:

a) Si ho sol·licita l’ajuntament interessat.

b) Si deixen de donar-se les circumstàncies que van
motivar-la.

c) Si l’ajuntament no presta els serveis mínims inhe-
rents a la condició de municipi turístic.

2. Correspon al Govern de declarar la pèrdua de la
condició de municipi turístic, un cop escoltat, en els
supòsits b i c de l’apartat 1, l’ajuntament afectat.

CAPÍTOL IV

DECLARACIÓ D’INTERÈS TURÍSTIC

ARTICLE 23. MUNICIPIS D’INTERÈS TURÍSTIC

1. Tenen la consideració de municipi d’interès turístic
els municipis dins el terme municipal dels quals hi ha
emplaçat un recurs turístic essencial. També poden
optar a gaudir d’aquesta consideració els municipis
que no hagin sol·licitat la declaració de municipi turís-
tic o no puguin sol·licitar-la i els que, havent gaudit
d’aquesta condició, l’hagin perduda.

2. La declaració de municipi d’interès turístic es fa, a
instància de l’ajuntament interessat, d’acord amb el
procediment que sigui establert per reglament. Per a
fer aquesta declaració s’ha de tenir en compte el nom-
bre i la qualitat dels serveis municipals, l’existència o
no d’una oficina d’informació adherida a la Xarxa d’Ofici-
nes de Turisme de Catalunya i els recursos turístics
del municipi.

3. Els municipis d’interès turístic han d’ésser objecte
d’una atenció especial dins les activitats de planifica-
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2. En el marc d’aquesta Llei, i d’acord amb les dispo-
sicions del Pla de turisme de Catalunya, la promoció
dels recursos turístics es duu a terme principalment
mitjançant la declaració de municipis turístics i d’àre-
es o àmbits d’interès turístic, la creació de denomina-
cions geoturístiques, l’establiment de mesures de fo-
ment econòmic i la projecció de Catalunya i de zones
del país com a marques turístiques, tant en el mercat
interior com en l’exterior.

ARTICLE 12. CONSIDERACIÓ URBANÍSTICA DELS RECURSOS TURÍSTICS

1. L’exercici de les facultats urbanístiques de l’Admi-
nistració ha de respectar les determinacions d’aques-
ta Llei i afavorir la promoció i la protecció dels recur-
sos turístics, d’acord amb l’ordenació territorial i amb
l’objectiu de garantir la utilització racional dels recur-
sos del territori i el desenvolupament sostenible.

2. Els instruments de planejament dels municipis tu-
rístics han d’incloure mesures específiques per a la
promoció i la protecció dels recursos turístics, de con-
formitat amb l’apartat 1 i subjectant-se a les determi-
nacions establertes per la legislació urbanística i la
legislació sectorial que siguin aplicables en matèria
de preservació dels valors del patrimoni cultural, pai-
satgístic i ambiental d’interès especial.

3. La tramitació de la primera formulació o de la revisió
d’una figura de planejament urbanístic general reque-
reix un informe del departament competent en matèria
de turisme. Pel que fa a les modificacions del planeja-
ment urbanístic general i als plans urbanístics derivats,
requereixen el dit informe en el cas que desenvolupin
un dels models turístics definits per aquesta Llei.

CAPÍTOL II

PLA DE TURISME DE CATALUNYA

ARTICLE 13. OBJECTE, CARÀCTER I ÀMBIT D’APLICACIÓ TERRITORIAL

1. El Pla de turisme de Catalunya és l’instrument bàsic
de planificació turística de la Generalitat i té per objec-
te el desenvolupament, la promoció i la protecció dels
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4. Els municipis turístics poden establir convenis amb
l’Administració de la Generalitat, les diputacions i els
consells comarcals per determinar les formes de coo-
peració i de coordinació i les tècniques de descentra-
lització de competències que siguin necessàries per
a prestar adequadament llurs serveis específics i, si
escau, per a establir-los.

5. Els municipis turístics i els subjectes turístics que
hi presten llurs serveis han d’ésser objecte d’atenció
preferent en els àmbits següents:

a) L’elaboració dels plans i programes turístics de les
administracions turístiques supramunicipals.

b) Les línies i mesures de foment econòmic establer-
tes per l’Administració de la Generalitat, les diputaci-
ons provincials o els consells comarcals.

c) La declaració d’àrees o àmbits d’interès turístic en
què quedin inclosos.

d) La declaració de recursos turístics essencials, tret
que es produeixi automàticament en virtut de la perti-
nença del recurs a una de les categories establertes
per l’article 5.2.

e) Les activitats de l’Administració de la Generalitat
adreçades a la promoció interior i exterior del turisme i
al foment de la imatge de Catalunya com a oferta o
marca turística global.

f) Les polítiques d’implantació o millora d’infraestruc-
tures i serveis que incideixin notòriament en el turisme
i siguin impulsades pels diversos departaments de
l’Administració de la Generalitat.

ARTICLE 21. PROCEDIMENT

1. Els municipis interessats a obtenir la declaració de
municipi turístic ho han de sol·licitar al departament
competent en matèria de turisme, que ha de requerir
els informes que consideri necessaris, entre els quals
hi ha d’haver un informe del departament competent
en matèria d’administració local, i sotmetre l’expedi-
ent a la consideració del Govern, al qual correspon
d’acordar la declaració.
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recursos turístics, el foment d’una oferta turística de
qualitat i l’estímul de les actuacions que reforcin la con-
sideració de Catalunya com a marca turística global.

2. El Pla de turisme de Catalunya és un pla territorial
sectorial, a l’empara del que estableix la Llei d’urba-
nisme, i ha de justificar expressament el seu grau d’ade-
quació a les directrius del Pla territorial general de
Catalunya.

3. El Pla de turisme de Catalunya té com a àmbit d’apli-
cació tot el territori de Catalunya. Si no hi concorren
criteris específics que ho desaconsellin, les disposici-
ons i el desenvolupament del Pla s’han d’ajustar als
àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials esta-
blerts per la normativa sobre política territorial.

ARTICLE 14. CONTINGUT

El Pla de turisme de Catalunya ha de contenir:

a) L’estudi de l’oferta turística i dels dèficits principals
que presenta.

b) L’inventari dels recursos turístics essencials.

c) Les característiques bàsiques de tots els recursos
turístics.

d) L’anàlisi de la demanda i les previsions sobre l’evo-
lució que pugui tenir.

e) Els criteris per a avaluar l’impacte del turisme sobre
els recursos que utilitza o visita i les mesures de pro-
tecció d’aquests recursos.

f) L’enumeració dels municipis turístics i de les àrees
o zones d’interès turístic i l’avaluació de llur incidència
en l’oferta turística general.

g) La indicació de les àrees en què cal promoure el
turisme interior o exterior i de les zones turísticament
saturades o sobreexplotades.

h) La definició de les mesures necessàries per a la
millora de la qualitat i la competitivitat turístiques.

i) Qualssevol altres dades o estudis que es considerin
d’interès per a la promoció del turisme o per a la pro-
tecció i la senyalització dels recursos turístics.
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c) La promoció i la protecció dels recursos turístics
del terme municipal.

d) La senyalització turística i d’informació general,
d’acord amb els criteris d’homogeneïtzació que siguin
determinats per reglament.

e) L’atenció i l’orientació als usuaris turístics, mitjan-
çant una oficina d’informació adherida a la Xarxa d’Ofi-
cines de Turisme de Catalunya, amb els serveis i el
règim horari mínim que siguin determinats per regla-
ment.

f) La posada a disposició dels usuaris turístics d’un
servei d’accés a Internet, d’utilització puntual, en l’ofi-
cina d’informació turística o en altres llocs de consulta
oberts al públic.

g) Les funcions ambientals que els corresponguin,
d’acord amb la normativa sectorial.

2. Els municipis turístics han de prestar, a banda dels
que estableix l’apartat 1, els serveis mínims que cor-
responguin al volum de població resultant de sumar el
nombre de residents amb la mitjana ponderada anual
de població turística. També poden establir, d’acord
amb la legislació de règim local, i en funció de llurs
necessitats, altres serveis complementaris, que po-
den prestar temporalment, o amb intensitats diverses,
en funció de l’afluència turística.

ARTICLE 20. ALTRES EFECTES DE LA DECLARACIÓ DE MUNICIPI

TURÍSTIC

1. Els serveis mínims a què es refereix l’article 19 te-
nen la consideració de prioritaris als efectes del Pla
director d’inversions locals, d’acord amb les bases de
selecció.

2. D’acord amb el que sigui establert per la legislació
de finances locals, els municipis turístics poden esta-
blir tributs o recàrrecs específics.

3. Els municipis turístics poden sol·licitar la declaració
d’un recurs com a recurs turístic essencial. També po-
den declarar i inventariar els recursos turístics d’inte-
rès local i gaudir dels beneficis que s’estableixin en
favor de llur promoció i protecció.
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ARTICLE 15. REDACCIÓ I APROVACIÓ

1. La formulació i la redacció del Pla de turisme de Ca-
talunya i de les modificacions o revisions que se’n fa-
cin corresponen al departament competent en matèria
de turisme.

2. L’aprovació del Pla de turisme de Catalunya i de les
modificacions o revisions que se’n facin correspon al
Govern, mitjançant decret. L’aprovació exigeix l’ober-
tura d’un període de consulta institucional, per un ter-
mini màxim de sis mesos, dins el qual s’han de dema-
nar informes als departaments de l’Administració de
la Generalitat que en resultin afectats, a la resta d’ad-
ministracions i organismes públics que hi siguin com-
petents, especialment les administracions locals com-
petents en matèria de turisme, i als sectors afectats,
en les condicions i amb els requisits que siguin esta-
blerts per reglament.

3. El departament competent en matèria de turisme ha
de promoure la màxima participació dels subjectes
turístics, públics i privats, en la formulació i la redac-
ció del Pla de turisme de Catalunya. També ha de faci-
litar, durant el procés d’elaboració del Pla i un cop si-
gui aprovat, l’accés de les persones interessades als
estudis, les dades i les normes que contingui. L’exer-
cici d’aquest dret s’ha de potenciar mitjançant la utilit-
zació de les tecnologies de la informació i de la comu-
nicació, i resta subjecte a la legislació aplicable a
l’accés del públic a la informació administrativa i a l’ús
de mitjans tècnics per l’Administració.

ARTICLE 16. VIGÈNCIA, MODIFICACIÓ I REVISIÓ

El Pla de turisme de Catalunya té vigència indefinida,
sens perjudici que pugui ésser objecte de modificació
o de revisió, si les circumstàncies ho aconsellen o si
es modifiquen les directrius formulades pel Pla territo-
rial general de Catalunya. Els supòsits en què la modi-
ficació o la revisió són procedents, el procediment per
a dur-les a terme i els efectes que produeixen s’han
de regular per reglament.
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ARTICLE 17. ACTUALITZACIÓ

1. El departament competent en matèria de turisme,
en col·laboració i en coordinació amb les adminis-
tracions turístiques de caràcter local, ha d’actualitzar,
per mitjà de la direcció general corresponent, i en la
forma que sigui determinada per reglament, els estu-
dis i les dades continguts en el Pla de turisme de Ca-
talunya.

2. L’actualització a què es refereix l’apartat 1 no té la
consideració de modificació o revisió del Pla.

CAPÍTOL III

MUNICIPIS TURÍSTICS

ARTICLE 18. CONCEPTE

1. Poden tenir la consideració de municipi turístic, als
efectes d’aquesta Llei, els municipis que compleixin
almenys una de les condicions següents:

a) Que la mitjana ponderada anual de població turísti-
ca sigui superior al nombre de veïns i el nombre de
places d’allotjament turístic i de places de segona re-
sidència sigui superior al nombre de veïns.

b) Que el terme municipal inclogui una àrea territorial
que tingui la qualificació de recurs turístic essencial.

2. Les condicions fixades per l’apartat 1 poden ésser
desenvolupades i concretades per mitjà de disposi-
cions reglamentàries.

ARTICLE 19. SERVEIS MÍNIMS I SERVEIS COMPLEMENTARIS

1. Sens perjudici dels serveis mínims establerts amb
caràcter general i de les competències que correspo-
nen a altres administracions públiques, els municipis
turístics han de prestar també els serveis següents:

a) La protecció de la salubritat pública i de la higiene
en tot el terme municipal, incloses les platges i les
costes.

b) La protecció civil i la seguretat ciutadana.
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recursos turístics, el foment d’una oferta turística de
qualitat i l’estímul de les actuacions que reforcin la con-
sideració de Catalunya com a marca turística global.

2. El Pla de turisme de Catalunya és un pla territorial
sectorial, a l’empara del que estableix la Llei d’urba-
nisme, i ha de justificar expressament el seu grau d’ade-
quació a les directrius del Pla territorial general de
Catalunya.

3. El Pla de turisme de Catalunya té com a àmbit d’apli-
cació tot el territori de Catalunya. Si no hi concorren
criteris específics que ho desaconsellin, les disposici-
ons i el desenvolupament del Pla s’han d’ajustar als
àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials esta-
blerts per la normativa sobre política territorial.

ARTICLE 14. CONTINGUT

El Pla de turisme de Catalunya ha de contenir:

a) L’estudi de l’oferta turística i dels dèficits principals
que presenta.

b) L’inventari dels recursos turístics essencials.

c) Les característiques bàsiques de tots els recursos
turístics.

d) L’anàlisi de la demanda i les previsions sobre l’evo-
lució que pugui tenir.

e) Els criteris per a avaluar l’impacte del turisme sobre
els recursos que utilitza o visita i les mesures de pro-
tecció d’aquests recursos.

f) L’enumeració dels municipis turístics i de les àrees
o zones d’interès turístic i l’avaluació de llur incidència
en l’oferta turística general.

g) La indicació de les àrees en què cal promoure el
turisme interior o exterior i de les zones turísticament
saturades o sobreexplotades.

h) La definició de les mesures necessàries per a la
millora de la qualitat i la competitivitat turístiques.

i) Qualssevol altres dades o estudis que es considerin
d’interès per a la promoció del turisme o per a la pro-
tecció i la senyalització dels recursos turístics.
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c) La promoció i la protecció dels recursos turístics
del terme municipal.

d) La senyalització turística i d’informació general,
d’acord amb els criteris d’homogeneïtzació que siguin
determinats per reglament.

e) L’atenció i l’orientació als usuaris turístics, mitjan-
çant una oficina d’informació adherida a la Xarxa d’Ofi-
cines de Turisme de Catalunya, amb els serveis i el
règim horari mínim que siguin determinats per regla-
ment.

f) La posada a disposició dels usuaris turístics d’un
servei d’accés a Internet, d’utilització puntual, en l’ofi-
cina d’informació turística o en altres llocs de consulta
oberts al públic.

g) Les funcions ambientals que els corresponguin,
d’acord amb la normativa sectorial.

2. Els municipis turístics han de prestar, a banda dels
que estableix l’apartat 1, els serveis mínims que cor-
responguin al volum de població resultant de sumar el
nombre de residents amb la mitjana ponderada anual
de població turística. També poden establir, d’acord
amb la legislació de règim local, i en funció de llurs
necessitats, altres serveis complementaris, que po-
den prestar temporalment, o amb intensitats diverses,
en funció de l’afluència turística.

ARTICLE 20. ALTRES EFECTES DE LA DECLARACIÓ DE MUNICIPI

TURÍSTIC

1. Els serveis mínims a què es refereix l’article 19 te-
nen la consideració de prioritaris als efectes del Pla
director d’inversions locals, d’acord amb les bases de
selecció.

2. D’acord amb el que sigui establert per la legislació
de finances locals, els municipis turístics poden esta-
blir tributs o recàrrecs específics.

3. Els municipis turístics poden sol·licitar la declaració
d’un recurs com a recurs turístic essencial. També po-
den declarar i inventariar els recursos turístics d’inte-
rès local i gaudir dels beneficis que s’estableixin en
favor de llur promoció i protecció.
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2. En el marc d’aquesta Llei, i d’acord amb les dispo-
sicions del Pla de turisme de Catalunya, la promoció
dels recursos turístics es duu a terme principalment
mitjançant la declaració de municipis turístics i d’àre-
es o àmbits d’interès turístic, la creació de denomina-
cions geoturístiques, l’establiment de mesures de fo-
ment econòmic i la projecció de Catalunya i de zones
del país com a marques turístiques, tant en el mercat
interior com en l’exterior.

ARTICLE 12. CONSIDERACIÓ URBANÍSTICA DELS RECURSOS TURÍSTICS

1. L’exercici de les facultats urbanístiques de l’Admi-
nistració ha de respectar les determinacions d’aques-
ta Llei i afavorir la promoció i la protecció dels recur-
sos turístics, d’acord amb l’ordenació territorial i amb
l’objectiu de garantir la utilització racional dels recur-
sos del territori i el desenvolupament sostenible.

2. Els instruments de planejament dels municipis tu-
rístics han d’incloure mesures específiques per a la
promoció i la protecció dels recursos turístics, de con-
formitat amb l’apartat 1 i subjectant-se a les determi-
nacions establertes per la legislació urbanística i la
legislació sectorial que siguin aplicables en matèria
de preservació dels valors del patrimoni cultural, pai-
satgístic i ambiental d’interès especial.

3. La tramitació de la primera formulació o de la revisió
d’una figura de planejament urbanístic general reque-
reix un informe del departament competent en matèria
de turisme. Pel que fa a les modificacions del planeja-
ment urbanístic general i als plans urbanístics derivats,
requereixen el dit informe en el cas que desenvolupin
un dels models turístics definits per aquesta Llei.

CAPÍTOL II

PLA DE TURISME DE CATALUNYA

ARTICLE 13. OBJECTE, CARÀCTER I ÀMBIT D’APLICACIÓ TERRITORIAL

1. El Pla de turisme de Catalunya és l’instrument bàsic
de planificació turística de la Generalitat i té per objec-
te el desenvolupament, la promoció i la protecció dels

27

4. Els municipis turístics poden establir convenis amb
l’Administració de la Generalitat, les diputacions i els
consells comarcals per determinar les formes de coo-
peració i de coordinació i les tècniques de descentra-
lització de competències que siguin necessàries per
a prestar adequadament llurs serveis específics i, si
escau, per a establir-los.

5. Els municipis turístics i els subjectes turístics que
hi presten llurs serveis han d’ésser objecte d’atenció
preferent en els àmbits següents:

a) L’elaboració dels plans i programes turístics de les
administracions turístiques supramunicipals.

b) Les línies i mesures de foment econòmic establer-
tes per l’Administració de la Generalitat, les diputaci-
ons provincials o els consells comarcals.

c) La declaració d’àrees o àmbits d’interès turístic en
què quedin inclosos.

d) La declaració de recursos turístics essencials, tret
que es produeixi automàticament en virtut de la perti-
nença del recurs a una de les categories establertes
per l’article 5.2.

e) Les activitats de l’Administració de la Generalitat
adreçades a la promoció interior i exterior del turisme i
al foment de la imatge de Catalunya com a oferta o
marca turística global.

f) Les polítiques d’implantació o millora d’infraestruc-
tures i serveis que incideixin notòriament en el turisme
i siguin impulsades pels diversos departaments de
l’Administració de la Generalitat.

ARTICLE 21. PROCEDIMENT

1. Els municipis interessats a obtenir la declaració de
municipi turístic ho han de sol·licitar al departament
competent en matèria de turisme, que ha de requerir
els informes que consideri necessaris, entre els quals
hi ha d’haver un informe del departament competent
en matèria d’administració local, i sotmetre l’expedi-
ent a la consideració del Govern, al qual correspon
d’acordar la declaració.
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2. Els òrgans administratius que tenen encomanada la
gestió o la protecció dels recursos turístics n’han de
promoure un ús respectuós i tenen l’obligació d’exer-
cir llurs funcions inspectores i sancionadores per a
garantir el compliment d’aquest deure.

3. Les actuacions públiques en matèria de turisme han
d’anar adreçades a promoure i garantir un turisme res-
pectuós amb el medi ambient, especialment pel que
fa a les zones protegides per la normativa ambiental.

ARTICLE 9. PLANIFICACIÓ

1. L’actuació pública de promoció i protecció dels re-
cursos turístics pot ésser objecte de planificació per
les administracions competents en aquesta matèria,
d’acord amb el que estableix aquesta Llei.

2. L’Administració de la Generalitat ha de promoure la
màxima participació dels subjectes públics i privats
del sector turístic en els plans que impulsi o elabori.

3. Les administracions i els subjectes que promoguin
plans turístics propis poden sol·licitar a l’Administra-
ció de la Generalitat la informació i el suport tècnic
que considerin necessaris.

ARTICLE 10. DECLARACIÓ I INVENTARI DELS RECURSOS TURÍSTICS

1. Els recursos turístics que siguin declarats essenci-
als han d’ésser objecte d’inventari, d’acord amb el que
disposen aquesta Llei i les normes reglamentàries que
la despleguen.

2. La declaració d’un bé, una manifestació, una activi-
tat, un establiment o un servei com a recurs turístic
d’interès local o com a recurs turístic potencial com-
porta que se li apliqui el règim jurídic determinat per
aquesta Llei i que pugui accedir a les mesures de pro-
moció i protecció preferents que siguin establertes en
cada cas.

ARTICLE 11. FOMENT DE RECURSOS TURÍSTICS

1. Les administracions turístiques han d’impulsar la
creació, la conservació i la millora dels recursos turís-
tics i han de donar suport a les iniciatives públiques i
privades que persegueixin aquesta mateixa finalitat.
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2. S’han de determinar per reglament el procediment i
els informes necessaris per a l’aprovació de la decla-
ració de municipi turístic, atenint-se al que estableix
l’apartat 1.

ARTICLE 22. PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE MUNICIPI TURÍSTIC

1. La pèrdua de la condició de municipi turístic es pro-
dueix en els supòsits següents:

a) Si ho sol·licita l’ajuntament interessat.

b) Si deixen de donar-se les circumstàncies que van
motivar-la.

c) Si l’ajuntament no presta els serveis mínims inhe-
rents a la condició de municipi turístic.

2. Correspon al Govern de declarar la pèrdua de la
condició de municipi turístic, un cop escoltat, en els
supòsits b i c de l’apartat 1, l’ajuntament afectat.

CAPÍTOL IV

DECLARACIÓ D’INTERÈS TURÍSTIC

ARTICLE 23. MUNICIPIS D’INTERÈS TURÍSTIC

1. Tenen la consideració de municipi d’interès turístic
els municipis dins el terme municipal dels quals hi ha
emplaçat un recurs turístic essencial. També poden
optar a gaudir d’aquesta consideració els municipis
que no hagin sol·licitat la declaració de municipi turís-
tic o no puguin sol·licitar-la i els que, havent gaudit
d’aquesta condició, l’hagin perduda.

2. La declaració de municipi d’interès turístic es fa, a
instància de l’ajuntament interessat, d’acord amb el
procediment que sigui establert per reglament. Per a
fer aquesta declaració s’ha de tenir en compte el nom-
bre i la qualitat dels serveis municipals, l’existència o
no d’una oficina d’informació adherida a la Xarxa d’Ofici-
nes de Turisme de Catalunya i els recursos turístics
del municipi.

3. Els municipis d’interès turístic han d’ésser objecte
d’una atenció especial dins les activitats de planifica-
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protegits per declaracions d’organismes internacionals,
els béns culturals d’interès nacional, els espais d’inte-
rès natural, els museus nacionals i d’interès nacional,
els centres recreatius turístics i, globalment conside-
rats, el conjunt del litoral, especialment les platges, i
el domini esquiable.

3. Sens perjudici de les disposicions d’aquesta Llei que
els siguin aplicables, els béns esmentats en l’apartat 2
es regeixen per la legislació específica respectiva.

4. La qualificació com a recursos turístics essencials
de recursos altres que els especificats en l’apartat 1
s’ha d’ajustar al procediment establert per aquesta Llei
i per les disposicions reglamentàries que la despleguin.

5. L’activitat turística relacionada amb els recursos tu-
rístics essencials ha de respectar els règims legals
de protecció especial a què es trobin sotmesos i ha
de contribuir a la preservació de llurs valors culturals i
ambientals.

ARTICLE 6. RECURSOS TURÍSTICS D’INTERÈS LOCAL

1. Són recursos turístics d’interès local els recursos
turístics que contribueixen a incrementar els corrents
turístics cap a municipis, comarques o àrees concre-
tes del territori de Catalunya.

2. La declaració i la gestió dels recursos turístics d’in-
terès local correspon als ens locals, d’acord amb el
procediment establert per aquesta Llei.

ARTICLE 7. RECURSOS TURÍSTICS POTENCIALS

1. Són recursos turístics potencials els béns, les ma-
nifestacions o els serveis susceptibles d’esdevenir
nous recursos turístics essencials o d’interès local.

2. Els recursos turístics potencials han de rebre una
consideració preferent de les administracions turísti-
ques en l’activitat de suport a la creació de nous recur-
sos turístics.

ARTICLE 8. DEURE DE PRESERVACIÓ

1. Tothom té el deure de no malmetre els recursos tu-
rístics i de no causar-los perjudicis.

29

ció i promoció establertes per l’Administració de la
Generalitat.

ARTICLE 24. INDRETS, BÉNS I SERVEIS D’INTERÈS TURÍSTIC

1. Tenen la consideració d’indret d’interès turístic les
zones o parts de municipis en què hi ha emplaçat un
recurs turístic essencial l’explotació del qual no impli-
ca tot el municipi. El consell plenari o el ple d’un ajun-
tament, mitjançant el vot favorable de la majoria abso-
luta dels membres de la corporació, pot delimitar zones
o parts del terme municipal amb vista a sol·licitar que
rebin aquesta qualificació.

2. Poden ésser declarats d’interès turístic els béns i
els serveis de qualsevol classe que siguin suscepti-
bles d’incrementar els corrents turístics. La declaració
d’interès turístic es pot fer constar en la informació o
en la retolació relativa al bé o el servei que l’hagi obtin-
guda.

3. El procediment i els efectes de la declaració d’in-
dret, bé o servei d’interès turístic s’han d’establir per
reglament.

ARTICLE 25. COMARQUES D’INTERÈS TURÍSTIC

1. Les comarques poden obtenir la qualificació de co-
marca d’interès turístic en funció dels municipis turís-
tics i dels recursos turístics essencials que llur territori
comprengui.

2. El nombre i les característiques dels municipis tu-
rístics i dels recursos turístics essencials que perme-
ten la declaració de comarca d’interès turístic s’han
de determinar per reglament.

3. La declaració de comarca d’interès turístic es fa a
instància del consell comarcal interessat, d’acord amb
el procediment que sigui establert per reglament.

4. Les comarques que obtinguin la qualificació de co-
marca d’interès turístic han de vetllar per l’existència i
el manteniment d’una senyalització turística comarcal
adequada. També han de disposar d’una oficina co-
marcal d’informació turística, integrada dins la Xarxa
d’Oficines de Turisme de Catalunya, amb els serveis i
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sos turístics, en les relacions entre l’Administració
i els subjectes turístics i en la prestació de serveis i
d’informació als usuaris, i vetllar per la qualitat i per la
innovació de dissenys i de continguts en l’aplicació
d’aquestes tecnologies.

k) Promoure la realitat de Catalunya com a marca tu-
rística i garantir-ne un tractament unitari, com a oferta
o destinació turística global, en la difusió dels recur-
sos turístics del país.

l) Vetllar per la segmentació dels serveis turístics i afa-
vorir la desestacionalització del turisme.

TÍTOL II

ELS RECURSOS TURÍSTICS

CAPÍTOL I

RÈGIM GENERAL DELS RECURSOS TURÍSTICS

ARTICLE 4. CONCEPTE I CLASSES

1. Els recursos turístics es classifiquen en recursos
turístics essencials, recursos turístics d’interès local i
recursos turístics potencials.

2. Les funcions administratives de foment, promoció i
protecció del turisme i l’activitat inspectora i sancio-
nadora de les administracions turístiques s’han d’ori-
entar en funció de les característiques pròpies dels
recursos turístics, segons les categories en què els clas-
sifica l’apartat 1.

ARTICLE 5. RECURSOS TURÍSTICS ESSENCIALS

1. Són recursos turístics essencials els recursos turís-
tics que, aïlladament o conjuntament amb altres, te-
nen la capacitat de generar els corrents de turisme
més rellevants i contribueixen a reforçar la realitat de
Catalunya com a marca turística global i a promocio-
nar el país com a destinació turística.

2. D’acord amb l’apartat 1, tenen en tot cas la consi-
deració de recurs turístic essencial els béns culturals
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el règim horari mínim que siguin determinats per re-
glament. Per evitar duplicitats, el consell comarcal i
l’ajuntament del municipi que sigui capital de la co-
marca poden acordar, mitjançant el conveni de col·la-
boració corresponent, que les funcions d’informació
turística que els corresponen siguin exercides conjun-
tament per l’oficina municipal o per l’oficina comarcal;
si les circumstàncies ho aconsellen, el consell comar-
cal pot subscriure també aquest conveni amb l’ajunta-
ment d’un altre municipi de la comarca.

5. Les comarques d’interès turístic han d’ésser objec-
te d’una atenció especial dins les activitats de planifi-
cació i promoció establertes per l’Administració de la
Generalitat.

6. Les comarques d’interès turístic poden exercir les
funcions que els transfereixi, els delegui o els assigni
l’Administració de la Generalitat, i poden assumir tam-
bé l’exercici de funcions turístiques municipals, d’acord
amb la legislació de règim local.

ARTICLE 26. DENOMINACIONS D’ÀMBIT SUPRAMUNICIPAL O INTER-
COMARCAL

1. Mitjançant les denominacions d’àmbit supramunici-
pal o intercomarcal es pot reconèixer l’existència d’àm-
bits territorials que, per llurs característiques, recur-
sos o atractius turístics comuns, exigeixin o recomanin
una promoció turística unitària.

2. Les denominacions especificades per l’apartat 1
poden ésser d’abast municipal, supramunicipal, co-
marcal o intercomarcal.

CAPÍTOL V

PROMOCIÓ DELS RECURSOS TURÍSTICS

ARTICLE 27. MITJANS DE PROMOCIÓ

1. Les administracions turístiques poden emprar els
mitjans de promoció establerts per aquesta Llei i tots
els altres que considerin necessaris per al foment del
turisme i la promoció i la protecció dels recursos tu-
rístics.
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ARTICLE 3. FINALITATS

En llur activitat, les administracions turístiques i els
subjectes turístics han de perseguir les finalitats se-
güents:

a) Protegir i preservar, d’acord amb el principi de sos-
tenibilitat, els recursos turístics, i assegurar el respec-
te als valors culturals, històrics, artístics, territorials,
urbanístics i mediambientals que els són propis.

b) Potenciar la creació, el desenvolupament, la millora
i la promoció dels recursos turístics.

c) Protegir els usuaris turístics i garantir-los el millor
tractament possible quant a la informació i els serveis
que reben i pel que fa a la defensa de llurs drets i inte-
ressos com a usuaris.

d) Incrementar els corrents turístics, tant els interiors
com els exteriors, amb una atenció especial al turisme
de qualitat, i impulsar l’activitat turística com a sector
estratègic de l’economia i de l’ocupació i com a factor
clau per a l’equilibri territorial i la prosperitat de Catalu-
nya.

e) Impulsar el desenvolupament de nous productes,
activitats i àmbits d’interès turístic i potenciar la quali-
tat i la vitalitat de les destinacions, les denominacions
i les marques turístiques.

f) Fomentar el turisme com a mitjà de coneixement, de
comunicació i d’intercanvi entre els pobles i les cultu-
res.

g) Promoure la qualitat i la competitivitat dels serveis
turístics i vetllar perquè siguin prestats d’acord amb
les normes de la lliure concurrència.

h) Promoure la modernització del sector turístic, mit-
jançant els incentius pertinents, per aconseguir distin-
tius, sistemes i normes de qualitat dels serveis que
ofereix.

i) Impulsar la formació, la qualificació i l’especialitza-
ció dels professionals del sector turístic.

j) Potenciar l’ús de les tecnologies de la informació i la
comunicació en la difusió interior i exterior dels recur-
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2. L’ús dels mitjans de promoció a què es refereix
l’apartat 1 ha d’ésser coherent amb les prioritats fixa-
des pel Pla de turisme de Catalunya i amb la resta de
determinacions dels plans o programes de caràcter
general establerts per la Generalitat.

3. La concessió d’ajuts, subvencions i altres estímuls
econòmics en l’àmbit del turisme es regeix per la Llei
de finances públiques de Catalunya i s’ha de dur a ter-
me d’acord amb els criteris de publicitat, concurrèn-
cia i objectivitat.

4. En l’àmbit territorial de Catalunya, l’Administració
de la Generalitat pot sol·licitar o assumir la repre-
sentació o l’actuació com a delegada d’ens, organis-
mes o instituts de promoció turística.

ARTICLE 28. CATALUNYA COM A MARCA TURÍSTICA

1. En la promoció dels recursos turístics s’ha de fo-
mentar la projecció interior i exterior de Catalunya com
a oferta o marca turística global que integra i respecta
la resta de marques catalanes.

2. El departament competent en matèria de turisme ha
de promocionar la imatge de Catalunya com a oferta o
marca turística en els mercats que consideri adequats.
En aquesta activitat de promoció, hi poden col·laborar
els ens locals i els subjectes turístics interessats i s’hi
ha de reflectir la pluralitat de l’oferta turística del país.

3. En exercici de les funcions de coordinació que li
corresponen, en els termes establerts per la legislació
de règim local, l’Administració de la Generalitat pot
declarar obligatòria la inclusió del nom «Catalunya» i
dels logotips i els eslògans que es determinin en les
campanyes de promoció impulsades per la resta d’ad-
ministracions turístiques de Catalunya.
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TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ DE LA LLEI

1. L’objecte d’aquesta Llei és regular l’ordenació i la
promoció del turisme.

2. Les disposicions d’aquesta Llei s’apliquen al con-
junt dels recursos, els subjectes i les activitats que
integren el sector turístic.

ARTICLE 2. DEFINICIONS

Als efectes de la interpretació i l’aplicació d’aquesta
Llei i de la normativa que la desplegui, s’entén per:

a) Recursos turístics: tots els béns materials i immate-
rials i totes les manifestacions de la realitat física, soci-
al, històrica i cultural que puguin generar o incrementar
els corrents turístics cap a Catalunya o dins el seu terri-
tori, la infraestructura d’establiments i de serveis adre-
çats al turisme i el manteniment d’un nivell adequat
de qualitat en la prestació dels serveis turístics.

b) Subjectes turístics: el conjunt de persones físiques
o jurídiques que, com a prestadores de serveis, promo-
tores del desenvolupament del sector o d’activitats
concretes, treballadores o usuàries, tenen una relació
directa amb el sector turístic.

c) Administracions turístiques: els ens i els òrgans
públics amb competències sobre l’activitat i els ser-
veis turístics, i els organismes que, per raó de llur cre-
ació, adscripció o participació, hi resten vinculats, si-
gui quina sigui llur naturalesa jurídica.

d) Activitat turística: els serveis i les actuacions adre-
çades als usuaris turístics i el conjunt d’actuacions
públiques i privades d’ordenació i promoció del turisme.

e) Serveis turístics: els serveis adreçats a atendre les
demandes dels usuaris turístics, inclosos els béns
mobles i immobles que en fan possible la prestació.
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TÍTOL III

ELS SUBJECTES TURÍSTICS

CAPÍTOL I

USUARIS TURÍSTICS

ARTICLE 29. CONCEPTE

1. Són usuaris turístics, o turistes, les persones físi-
ques o jurídiques que demanen o reben, com a desti-
natàries finals, qualsevol servei turístic.

2. A més dels drets i de les obligacions que els cor-
responen com a usuaris o consumidors de béns i de
serveis, els usuaris turístics tenen els drets i les obli-
gacions que estableix aquesta Llei.

ARTICLE 30. DRETS DELS USUARIS TURÍSTICS

Els usuaris turístics tenen dret a:

a) Rebre informació objectiva, prèvia, exacta i com-
pleta sobre les condicions de prestació dels serveis
que se’ls ofereixen.

b) Rebre les prestacions i els serveis turístics en les
condicions ofertes o pactades amb l’empresa o la
persona prestadora, o en les condicions que corres-
ponguin a la categoria de l’establiment turístic.

c) Obtenir els documents acreditatius dels termes de
la contractació i les factures pels serveis abonats,
emeses d’acord amb la normativa vigent.

d) Tenir garantida llur seguretat i la de llurs béns en els
establiments i els serveis que utilitzin, en els termes
establerts legalment.

e) Tenir garantida la tranquil·litat i la intimitat, d’acord
amb les característiques de l’establiment que utilitzin
i de l’entorn en què es trobin.

f) Formular les reclamacions que considerin pertinents
i obtenir sense dilacions el full oficial per a plantejar-
les i l’orientació adequada per a emplenar-lo.

g) Sol·licitar i obtenir les actuacions dels òrgans arbi-
trals regulades per la legislació aplicable.
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h) Sol·licitar i rebre l’auxili de les administracions turís-
tiques, quan sigui necessari per a la defensa de llurs
drets com a usuaris turístics, amb independència de
llur origen i de llur destinació i sens perjudici de les
competències d’altres òrgans i autoritats.

i) Sol·licitar i rebre una informació turística de qualitat
en els establiments que utilitzin i en les oficines de
turisme.

ARTICLE 31. DEURES DELS USUARIS TURÍSTICS

Els usuaris turístics tenen el deure de:

a) Complir les condicions pactades en els termes de
la contractació amb els titulars de les empreses o els
establiments turístics.

b) Pagar el preu dels serveis turístics en el lloc, la
forma i el temps convinguts.

c) Respectar els reglaments d’ús o de règim interior,
sempre que no siguin contraris al que estableixen
aquesta Llei i les disposicions que la desenvolupen, i
les normes generals de convivència i d’higiene.

d) Respectar els establiments, les instal·lacions, els
béns i els serveis que les empreses turístiques posin
a llur disposició.

c) Respectar els valors ambientals, culturals o d’altra
classe dels recursos turístics que utilitzin o visitin.

ARTICLE 32. MITJANS ALTERNATIUS DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

1. Les administracions turístiques han de fomentar la
resolució dels conflictes que es produeixin entre les
empreses i els usuaris dels serveis turístics per mitjà
de l’arbitratge de consum.

2. L’Administració de la Generalitat i el departament
competent en matèria de turisme poden crear me-
canismes de mediació o conciliació altres que l’arbi-
tratge de consum, amb l’objectiu que les empreses
turístiques els puguin utilitzar voluntàriament per a la
resolució ràpida i eficaç dels conflictes que els afectin.
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TÍTOL IV

LES ADMINISTRACIONS TURÍSTIQUES

CAPÍTOL I

COMPETÈNCIES

ARTICLE 66. ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES COMPETENTS EN MATÈRIA

DE TURISME

1. Als efectes d’aquesta Llei, es consideren adminis-
tracions competents en matèria de turisme:

a) L’Administració de la Generalitat.

b) Els ajuntaments.

c) Les administracions locals territorials altres que els
ajuntaments.

d) Els organismes autònoms i les entitats de dret pú-
blic que siguin constituïts per qualsevol de les admi-
nistracions especificades en les lletres a, b i c, o hi
restin adscrits, per a l’exercici de llurs competències
turístiques.

2. Les competències de les administracions turístiques
esmentades en l’apartat 1, sempre que no impliquin
l’exercici d’autoritat pública, es poden exercir per mit-
jà d’empreses públiques o recorrent a altres fórmules
de dret privat, d’acord amb el que sigui establert per
la legislació aplicable en cada cas.

ARTICLE 67. COMPETÈNCIES DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENE-
RALITAT

1. Corresponen a l’Administració de la Generalitat, entre
altres, les atribucions següents:

a) El desplegament i l’execució de les mesures d’or-
denació i promoció del turisme determinades per
aquesta Llei.

b) La protecció i la preservació dels recursos turístics
existents i el foment de la creació, o la creació directa,
de nous recursos turístics.

c) La promoció i la protecció de la imatge de Catalu-
nya com a marca turística, i la coordinació de les acti-
vitats públiques i privades que hi tinguin relació.
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CAPÍTOL II

RÈGIM GENERAL DE LES EMPRESES I ELS ESTABLIMENTS TURÍSTICS

ARTICLE 33. CONCEPTE

1. Són empreses turístiques les que es dediquen pro-
fessionalment a la prestació de serveis turístics retri-
buïts d’allotjament, restauració o mediació, i les que
ofereixen qualssevol altres serveis turístics.

2. Tenen la consideració d’establiment turístic els lo-
cals i les instal·lacions oberts al públic, amb caràcter
temporal o permanent, emprats per les empreses tu-
rístiques per a la prestació de llurs serveis.

3. Les empreses i els establiments turístics han de
complir les condicions fixades per aquesta Llei i per la
normativa que la desplegui per a la prestació de ser-
veis turístics.

ARTICLE 34. CLASSIFICACIÓ DE LES EMPRESES TURÍSTIQUES

Als efectes d’aquesta Llei, les empreses turístiques
es classifiquen en:

a) Empreses turístiques d’allotjament.

b) Empreses turístiques de restauració.

c) Empreses turístiques de mediació.

d) Empreses turístiques de serveis complementaris.

ARTICLE 35. DRETS DE LES EMPRESES TURÍSTIQUES

Les empreses turístiques tenen dret a:

a) Exercir lliurement llur activitat, de conformitat amb
el que estableixen aquesta Llei i la normativa que els
sigui aplicable.

b) Ésser incloses, amb especificació del nom, les ca-
racterístiques i l’oferta específica, en els catàlegs, els
directoris, les guies i els altres serveis d’informació fa-
cilitats per les administracions turístiques.

c) Participar en la planificació, la programació i l’adop-
ció de les decisions de les administracions turístiques,
directament o per mitjà de les associacions o organit-
zacions en què s’integrin, d’acord amb la legislació
vigent.
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2. Tenen la consideració d’altres activitats d’interès
turístic totes les que, essent ofertes o dutes a terme
per empreses turístiques, amb caràcter professional i
mitjançant preu, contribueixen a dinamitzar el sector
turístic, com és el cas, d’una manera indicativa, dels
esports d’aventura, les estacions d’esquí, els ports
nàutics, els camps de golf o les activitats d’animació
turística, i també qualsevol altra activitat que afavorei-
xi el moviment i l’estada d’usuaris turístics.

CAPÍTOL VII

PROFESSIONS TURÍSTIQUES

ARTICLE 63. FORMACIÓ PROFESSIONAL REGLADA I OCUPACIONAL

1. El Govern ha de promoure l’homogeneïtat de criteris
en els programes i estudis de formació professional
reglada i ocupacional en matèria de turisme, per fer-ne
possible l’equiparació.

2. Els requisits de l’equiparació a què es refereix l’apar-
tat 1 s’han d’establir per via reglamentària, partint de
la identitat dels programes i dels elements d’ambdós
ensenyaments, sens perjudici de la competència atri-
buïda a l’Estat per l’article 149.1.30 de la Constitució
espanyola.

ARTICLE 64. ACTIVITATS INFORMATIVES TURÍSTIQUES

Tenen la consideració d’activitat informativa turística
les activitats encaminades a la prestació, de manera
habitual i retribuïda, de serveis d’informació als usua-
ris turístics.

ARTICLE 65. GUIES DE TURISME

1. Per poder prestar els serveis d’informació turística
en els recintes de museus, monuments i conjunts his-
tòrics que hagin estat declarats béns culturals d’inte-
rès nacional cal estar en possessió de l’habilitació de
guia de turisme atorgada per l’administració turística
competent.

2. Les condicions d’accés, l’àmbit d’actuació i la resta
de requisits relatius a l’exercici de la professió de guia
de turisme s’han de determinar per reglament.
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d) Sol·licitar els ajuts, les subvencions i els incentius
econòmics que atorguin les administracions turístiques
i participar en els programes de promoció turística.

e) Accedir, en els termes establerts per la legislació
vigent, a la informació en poder de les administraci-
ons turístiques.

f) Ésser protegides per l’Administració competent con-
tra la competència deslleial i l’intrusisme en el sector.

ARTICLE 36. DEURES DE LES EMPRESES TURÍSTIQUES

Les empreses turístiques tenen el deure de:

a) Disposar de les autoritzacions i les inscripcions que
siguin necessàries per a l’inici i el desenvolupament
de llur activitat, i comunicar a l’Administració els can-
vis que es produeixin en les dades facilitades.

b) Complir la normativa turística general i la normativa
específica reguladora de llur activitat.

c) Informar els usuaris sobre les condicions de presta-
ció dels serveis que ofereixin, prèviament a la presta-
ció, i donar la màxima publicitat al preu d’aquests ser-
veis.

d) Prestar els serveis que ofereixin amb la màxima
qualitat, en els termes contractats i d’acord amb la
categoria de l’establiment turístic.

e) Facturar els serveis prestats d’acord amb els preus
establerts.

f) Tenir cura del bon funcionament de totes les instal·la-
cions i tots els serveis de l’establiment i fer-ne el man-
teniment corresponent.

g) Tenir cura de la seguretat, la comoditat, la tranquil·li-
tat i la intimitat dels usuaris i assegurar que rebin un
bon tracte de tot el personal de l’empresa.

h) Facilitar als usuaris la informació turística que sol·li-
citin o, si escau, indicar-los on poden obtenir-ne de qua-
slitat.

i) Facilitar als usuaris, sense cap mena de dilació, la
documentació preceptiva per a formular reclamacions.
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als usuaris turístics per mitjà d’un suport global a llur
estada i els faciliten informació i prestacions relacio-
nades amb l’allotjament, el transport, els serveis, els
espectacles i la resta d’activitats relacionades amb la
cultura i el lleure.

2. Les oficines de turisme s’han d’inscriure en el Re-
gistre de Turisme de Catalunya.

3. L’Administració de la Generalitat ha de fomentar l’ad-
hesió de les oficines de turisme a la Xarxa d’Oficines
de Turisme de Catalunya, i ha de vetllar també perquè
disposin de la informació turística general editada per
la Generalitat i dels materials de promoció de Catalu-
nya com a marca turística.

ARTICLE 60. CENTRES RECREATIUS TURÍSTICS

Tenen la consideració de centre recreatiu turístic les
àrees de gran extensió en què s’emplacen, d’una ma-
nera integrada, les activitats pròpies dels parcs temà-
tics d’atraccions de caràcter recreatiu, cultural i d’es-
barjo i els usos complementaris esportius, comercials,
hotelers i residencials, amb els serveis corresponents,
si compleixen els requisits i tenen les característiques
que estableix la Llei reguladora d’aquests centres.

ARTICLE 61. PARCS AQUÀTICS

1. Tenen la consideració de parc aquàtic els recintes
tancats que tenen per objecte principal diverses atrac-
cions recreatives la utilització de les quals comporta
el contacte dels usuaris amb l’aigua.

2. Els parcs aquàtics s’han d’inscriure en el Registre
de Turisme de Catalunya i han d’adoptar totes les me-
sures de seguretat fixades per la legislació general i
pels reglaments que els siguin aplicables.

ARTICLE 62. ALTRES SERVEIS I ACTIVITATS D’INTERÈS TURÍSTIC

1. Els serveis i les activitats turístics complementaris
altres que els especificats en els articles 59, 60 i 61
s’han d’inscriure en el Registre de Turisme de Catalu-
nya sota la qualificació d’altres activitats d’interès tu-
rístic.
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j) Facilitar a l’administració turística competent la infor-
mació i la documentació preceptives per a l’exercici
correcte de les atribucions legals que li corresponen,
prestar-li la col·laboració necessària en cas d’inspec-
ció o d’incoació d’un expedient sancionador i, així
mateix, aportar les dades no confidencials que siguin
necessàries per a l’elaboració dels estudis que du-
guin a terme les administracions turístiques, tant per a
l’elaboració del Pla de turisme de Catalunya com per
a altres estudis o treballs estadístics que dugui a ter-
me l’Administració de la Generalitat.

k) Vetllar per la formació del personal que tinguin con-
tractat.

l) Prestar els serveis que ofereixin d’acord amb el prin-
cipi de sostenibilitat i vetllar per la preservació dels
recursos turístics que siguin objecte de llur activitat.

ARTICLE 37. DRET D’ACCÉS ALS ESTABLIMENTS TURÍSTICS

1. Els establiments turístics tenen la consideració de
local públic.

2. L’accés i la permanència en els establiments turís-
tics són lliures per als usuaris que n’hagin contractat
els serveis i no es poden restringir per raó de raça,
sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o cir-
cumstància personal o social.

3. L’accés i la permanència en els establiments turís-
tics es poden condicionar al compliment de reglaments
d’ús o de règim interior. Aquests reglaments no poden
contenir disposicions contràries a aquesta Llei o a la
normativa que la desplegui i s’han d’anunciar de ma-
nera ben visible en els punts d’accés a l’establiment.

4. Els titulars de les empreses turístiques poden im-
pedir la permanència en llurs establiments dels usua-
ris que incompleixin algun dels deures que estableix
l’article 31.

5. Els titulars de les empreses turístiques poden sol·li-
citar l’auxili dels agents de l’autoritat per a desallotjar
d’un establiment turístic les persones que incomplei-
xin les regles usuals de convivència social i les que
pretenguin entrar-hi amb finalitats diferents a la del
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h) Noliejament d’avions, vaixells, autobusos, trens i
altres mitjans de transport per a la prestació de ser-
veis turístics propis de llur activitat.

i) Organització de congressos, fires, convencions i
reunions.

j) Qualsevol altre servei o producte turístic que sigui
determinat per reglament.

2. La contractació de les empreses turístiques de
mediació amb les empreses de transport, els establi-
ments d’allotjament turístic i les altres empreses turís-
tiques s’ha d’ajustar en cada cas a la legislació espe-
cífica.

3. Per poder fer de guia de turisme en les visites als
recintes dels monuments i conjunts històrics decla-
rats béns culturals d’interès nacional i dels museus
inscrits en el Registre de Museus de Catalunya cal
disposar de l’habilitació professional corresponent.

ARTICLE 56. CLASSIFICACIÓ

Les agències de viatges es classifiquen en grups,
d’acord amb el que sigui determinat per reglament.

ARTICLE 57. ALTRES EMPRESES TURÍSTIQUES DE MEDIACIÓ

Es poden regular per reglament empreses turístiques
de mediació altres que les agències de viatge, i tam-
bé atribuir activitats complementàries de mediació a
altres empreses turístiques.

ARTICLE 58. FIANCES

Les empreses turístiques de mediació estan obliga-
des a constituir la fiança i a complir els altres requisits
que siguin establerts per reglament.

CAPÍTOL VI

EMPRESES TURÍSTIQUES DE SERVEIS COMPLEMENTARIS

ARTICLE 59. OFICINES DE TURISME

1. Tenen la consideració d’oficina de turisme les de-
pendències obertes al públic que ofereixen orientació
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gaudi pacífic del servei que s’hi presta o de l’activitat
que s’hi desenvolupa.

6. El règim d’admissió d’animals domèstics en un
establiment turístic ha de constar en llocs visibles de
l’establiment i en la informació de promoció. En tot
cas, de conformitat amb el que estableix la normativa
sectorial, les persones amb disminució visual, total o
parcial, hi han de poder accedir acompanyades de
gossos pigall.

CAPÍTOL III

EMPRESES TURÍSTIQUES D’ALLOTJAMENT

SECCIÓ PRIMERA

ESTABLIMENTS D’ALLOTJAMENT TURÍSTIC

ARTICLE 38. CONCEPTE

Tenen la consideració d’establiment d’allotjament tu-
rístic els que, d’una manera habitual i amb caràcter
professional, ofereixen als usuaris turístics, mitjançant
preu, allotjament temporal que no constitueixi un can-
vi de residència per a la persona allotjada, d’acord
amb les condicions i les característiques que siguin
establertes per reglament.

ARTICLE 39. MODALITATS

1. Els establiments d’allotjament turístic es classifi-
quen en les modalitats següents:

a) Establiments hotelers.

b) Apartaments turístics.

c) Càmpings.

d) Establiments de turisme rural.

e) Qualsevol altra que s’estableixi per reglament.

2. Els establiments d’allotjament turístic han d’exhibir
les plaques identificatives de llur modalitat i, si s’es-
cau, de llur categoria.
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entela, a un preu global establert i sense incloure tots
els elements propis del viatge combinat.

d) L’organització de reunions, convencions i congres-
sos que portin implícita la contractació o la prestació
de qualsevol dels serveis turístics recollits en els apar-
tats a, b i c.

e) L’actuació com a representants d’altres agències,
estatals o estrangeres, per a la prestació en nom seu
i a la seva clientela de qualsevol dels serveis enume-
rats en aquest article.

2. L’exercici de les activitats a què fa referència l’apar-
tat 1 és reservat en exclusiva a les agències de viatges,
sens perjudici de la facultat conferida per la legisla-
ció vigent a les empreses de transport, els establiments
d’allotjament turístic i les altres empreses turístiques
per a contractar amb llur clientela o amb els usuaris la
prestació de llurs serveis.

ARTICLE 55. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE LES EMPRESES

TURÍSTIQUES DE MEDIACIÓ

1. Les empreses turístiques de mediació, d’acord amb
la legislació aplicable en cada cas, poden prestar a
llur clientela els serveis següents:

a) Informació turística i difusió i venda de material de
propaganda.

b) Canvi de divises i venda i canvi de xecs de viatge.

c) Expedició i transferència d’equipatges per qualse-
vol mitjà de transport.

d) Formalització de pòlisses d’assegurances turísti-
ques relatives a l’equipatge o a la cobertura d’altres
riscs derivats del viatge.

e) Lloguer de vehicles, amb servei de conducció o
sense.

f) Reserva, adquisició i venda de bitllets o entrades
per a tot tipus d’activitats, espectacles, museus i
monuments.

g) Lloguer d’estris i d’equips destinats a la pràctica
del turisme esportiu.
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3. La classificació d’un establiment d’allotjament turís-
tic pot ésser revisada o revocada en qualsevol mo-
ment, d’ofici o a instància de la persona interessada,
mitjançant l’expedient corresponent.

SECCIÓ SEGONA

ESTABLIMENTS HOTELERS

ARTICLE 40. CONCEPTE

1. Els establiments hotelers són establiments que pres-
ten servei d’allotjament als usuaris turístics d’una ma-
nera habitual i mitjançant preu, com a establiment únic
o com a unitat empresarial d’explotació, tant si dispo-
sen de serveis complementaris com si no en disposen.

2. Les condicions de prestació del servei d’allotjament
a què es refereix l’apartat 1, que ha d’incloure en tot
cas la neteja diària de totes les unitats d’allotjament i
la inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya,
s’han de determinar per reglament.

ARTICLE 41. CLASSIFICACIÓ

1. Els establiments hotelers es classifiquen en els
grups següents:

a) Grup d’hotels.

b) Grup d’hostals o pensions.

2. Els establiments del grup d’hotels es classifiquen
en les modalitats següents:

a) Hotels.

b) Hotels apartament.

c) Balnearis.

3. L’adscripció d’un establiment hoteler al grup i la
modalitat que escaiguin és de caràcter obligatori.

4. Els hotels, els hotels apartament i els balnearis són
establiments hotelers que presten el servei d’allotja-
ment en habitacions en règim de lloguer i que, tant si
disposen de serveis complementaris com si no en dis-
posen, resten oberts les vint-i-quatre hores del dia.
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tics, incloses les que empren mitjans propis per a la
prestació d’aquests serveis.

3. Les agències de viatges s’han d’inscriure en el Re-
gistre de Turisme de Catalunya i resten subjectes a
les disposicions reglamentàries que es dictin en des-
plegament d’aquesta Llei.

4. La denominació i la condició legal d’agència de vi-
atges queden reservades exclusivament a les empre-
ses turístiques de mediació a què es refereix aquest
article. Aquestes empreses són les úniques que po-
den emprar el terme «viatge», o «viatges», en la reto-
lació de llurs activitats.

ARTICLE 54. MEDIACIÓ TURÍSTICA

1. Les agències de viatges tenen com a objecte les
activitats següents:

a) La mediació en la venda de bitllets o la reserva de
places en tota mena de mitjans de transport, i també
en la reserva d’habitacions i de serveis de les empre-
ses turístiques d’allotjament i, particularment, dels
establiments hotelers i de la resta d’allotjaments turís-
tics.

b) L’organització i la venda de viatges combinats o
forfets. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per viatge
combinat o forfet la combinació prèvia d’almenys dos
dels elements següents, venuts o oferts a la venda
per un preu global, sempre que la prestació ultrapassi
les vint-i-quatre hores o inclogui una nit d’estada i sens
perjudici que es puguin facturar per separat els dife-
rents elements d’un mateix forfet:

Primer: El transport, sens perjudici del que estableix
la normativa del transport de viatgers per carretera,
mitjançant vehicles de motor.

Segon: L’allotjament.

Tercer: Altres serveis turístics no accessoris del trans-
port o de l’allotjament que representin una part signifi-
cativa del viatge combinat.

c) L’organització i la venda d’excursions d’un dia, ofer-
tes per l’agència o projectades a sol·licitud de la cli-



39

5. Els hostals i les pensions són establiments hotelers
que presten el servei d’allotjament en habitacions en
règim de lloguer i que, per la dimensió, l’estructura o
les característiques de l’establiment o per la tipologia
dels serveis, no assoleixen els nivells exigits als ho-
tels, els hotels apartament i els balnearis.

6. La classificació dels establiments hotelers regula-
da per aquest article es pot concretar per reglament,
que pot adaptar-ne els grups i les modalitats a l’evolu-
ció del sector turístic i, si cal, incrementar-los.

ARTICLE 42. CATEGORIES, ESPECIALITATS I TIPOLOGIES

1. Els establiments hotelers s’ordenen per categories.
La categoria de cada establiment s’ha d’identificar
mitjançant els símbols, les lletres o les icones que si-
guin establerts per reglament o convenció o per la
normativa d’àmbit internacional o europeu que sigui
aplicable.

2. Els establiments hotelers poden obtenir de l’Admi-
nistració, independentment del grup i la categoria que
els corresponguin, el reconeixement d’una especiali-
tat o una tipologia concreta, i han d’exhibir en aquest
cas el distintiu corresponent.

SECCIÓ TERCERA

APARTAMENTS TURÍSTICS

ARTICLE 43. CONCEPTE

Els apartaments turístics són edificis o conjunts d’ha-
bitatges que s’ofereixen, amb els serveis turístics cor-
responents, en condicions de disponibilitat immedia-
ta i mitjançant preu, a usuaris que desitgen fer-hi una
estada de dies, setmanes o mesos, per motius turís-
tics o de vacances.

ARTICLE 44. SERVEIS

Els apartaments turístics tenen la consideració d’habi-
tatge i han de disposar de les infraestructures, les
instal·lacions i els equipaments necessaris, d’acord
amb la normativa bàsica de l’edificació, les condici-
ons mínimes d’habitabilitat i les ordenances munici-
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CAPÍTOL IV

EMPRESES TURÍSTIQUES DE RESTAURACIÓ

ARTICLE 51. CONCEPTE

1. Tenen la consideració d’empresa turística de res-
tauració les empreses que exploten locals o espais
on, amb caràcter principal o complementari, s’oferei-
xen menjars i begudes, mitjançant preu, perquè hi si-
guin consumits.

2. Les empreses turístiques de restauració s’han d’ins-
criure en el Registre de Turisme de Catalunya i s’han
d’ajustar a les determinacions que siguin establertes
per reglament.

ARTICLE 52. CLASSIFICACIÓ

1. Sens perjudici de llur denominació comercial, les
empreses turístiques de restauració es classifiquen
en els grups següents:

a) Restaurant.

b) Bar.

c) Restaurant bar.

2. S’han d’establir per reglament les característiques,
els requisits i les condicions de funcionament de les
instal·lacions i dels serveis en els restaurants, els bars
i els restaurants bar.

CAPÍTOL V

EMPRESES TURÍSTIQUES DE MEDIACIÓ

ARTICLE 53. AGÈNCIES DE VIATGES

1. Tenen la consideració d’empresa turística de medi-
ació les agències de viatges.

2. Les agències de viatges són les empreses que,
estant en possessió de la llicència corresponent, es
dediquen d’una manera exclusiva i amb caràcter pro-
fessional a exercir activitats d’assessorament, de
mediació i d’organització en matèria de serveis turís-
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pals que els siguin aplicables. En qualsevol cas, han
de disposar de tots els serveis urbanístics obligato-
ris, dels serveis de recollida i tractament d’escombra-
ries i de tractament d’aigües residuals i de tots els
altres serveis que es considerin imprescindibles per a
poder ésser objecte d’utilització turística.

ARTICLE 45. PRINCIPI D’UNITAT D’EXPLOTACIÓ

1. L’explotació turística dels edificis o dels conjunts
d’apartaments turístics de propietat múltiple s’ha de
dur a terme per mitjà d’una única persona física o jurí-
dica titular.

2. La persona a què es refereix l’apartat 1 ha d’obtenir
un títol jurídic dels propietaris que l’habiliti suficient-
ment per a l’explotació turística de l’immoble, amb l’ob-
jecte de garantir les responsabilitats que en derivin.
La inscripció de les empreses explotadores d’aparta-
ments turístics en el Registre de Turisme de Catalu-
nya requereix la presentació del títol esmentat.

SECCIÓ QUARTA

CÀMPINGS

ARTICLE 46. CONCEPTE

Tenen la consideració de càmping els espais d’ús
públic degudament delimitats destinats a la convivèn-
cia agrupada de persones a l’aire lliure, mitjançant ten-
des de campanya, caravanes, autocaravanes i altres
albergs mòbils o mitjançant bungalous, segons les
modalitats que siguin establertes per reglament.

ARTICLE 47. SERVEIS

Els càmpings han de disposar de les instal·lacions i els
serveis que siguin determinats per reglament i han d’és-
ser inscrits en el Registre de Turisme de Catalunya.

ARTICLE 48. CLASSIFICACIÓ

S’han d’establir per reglament les categories dels
càmpings, i els distintius corresponents, en funció de
les característiques de les instal·lacions i del nombre i
la qualitat dels serveis que s’hi presten.
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SECCIÓ CINQUENA

ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL

ARTICLE 49. CONCEPTE

1. Tenen la consideració d’establiment de turisme ru-
ral els establiments que presten allotjament als usua-
ris turístics en habitacions o habitatges rurals, d’una
manera habitual i mitjançant preu.

2. Els establiments de turisme rural han de satisfer els
requisits que siguin establerts per reglament i s’han
d’inscriure en el Registre de Turisme de Catalunya.

ARTICLE 50. CLASSIFICACIÓ

1. Els establiments de turisme rural es classifiquen en
els dos grups següents:

a) Cases de pagès.

b) Allotjaments rurals.

2. S’han d’establir per reglament les característiques
pròpies de cada un dels grups a què es refereix l’apartat
1 i els requisits que han de complir els establiments
que s’hi vulguin incloure. En qualsevol cas, els titulars
de les cases de pagès han d’obtenir rendes de l’acti-
vitat agrària, ramadera o forestal.

3. Dins cada un dels grups a què es refereix l’apartat
1 es poden establir categories o modalitats, en aten-
ció a característiques com l’emplaçament en zones
determinades, la tipologia arquitectònica, l’antiguitat
de l’edificació originària, l’obligació de la persona titu-
lar de residir a la mateixa explotació agrària o a la
comarca, el nombre màxim d’habitants del nucli de
població, tenint-ne en compte el caràcter rural, l’activi-
tat agroturística, o altres d’anàlogues.

4. No poden ésser qualificades en cap cas com a es-
tabliments de turisme rural les empreses que presten
llurs serveis d’allotjament en pisos, considerats com a
habitatges independents en un edifici de diverses plan-
tes, en règim de propietat horitzontal.
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5. Els hostals i les pensions són establiments hotelers
que presten el servei d’allotjament en habitacions en
règim de lloguer i que, per la dimensió, l’estructura o
les característiques de l’establiment o per la tipologia
dels serveis, no assoleixen els nivells exigits als ho-
tels, els hotels apartament i els balnearis.

6. La classificació dels establiments hotelers regula-
da per aquest article es pot concretar per reglament,
que pot adaptar-ne els grups i les modalitats a l’evolu-
ció del sector turístic i, si cal, incrementar-los.

ARTICLE 42. CATEGORIES, ESPECIALITATS I TIPOLOGIES

1. Els establiments hotelers s’ordenen per categories.
La categoria de cada establiment s’ha d’identificar
mitjançant els símbols, les lletres o les icones que si-
guin establerts per reglament o convenció o per la
normativa d’àmbit internacional o europeu que sigui
aplicable.

2. Els establiments hotelers poden obtenir de l’Admi-
nistració, independentment del grup i la categoria que
els corresponguin, el reconeixement d’una especiali-
tat o una tipologia concreta, i han d’exhibir en aquest
cas el distintiu corresponent.

SECCIÓ TERCERA

APARTAMENTS TURÍSTICS

ARTICLE 43. CONCEPTE

Els apartaments turístics són edificis o conjunts d’ha-
bitatges que s’ofereixen, amb els serveis turístics cor-
responents, en condicions de disponibilitat immedia-
ta i mitjançant preu, a usuaris que desitgen fer-hi una
estada de dies, setmanes o mesos, per motius turís-
tics o de vacances.

ARTICLE 44. SERVEIS

Els apartaments turístics tenen la consideració d’habi-
tatge i han de disposar de les infraestructures, les
instal·lacions i els equipaments necessaris, d’acord
amb la normativa bàsica de l’edificació, les condici-
ons mínimes d’habitabilitat i les ordenances munici-
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CAPÍTOL IV

EMPRESES TURÍSTIQUES DE RESTAURACIÓ

ARTICLE 51. CONCEPTE

1. Tenen la consideració d’empresa turística de res-
tauració les empreses que exploten locals o espais
on, amb caràcter principal o complementari, s’oferei-
xen menjars i begudes, mitjançant preu, perquè hi si-
guin consumits.

2. Les empreses turístiques de restauració s’han d’ins-
criure en el Registre de Turisme de Catalunya i s’han
d’ajustar a les determinacions que siguin establertes
per reglament.

ARTICLE 52. CLASSIFICACIÓ

1. Sens perjudici de llur denominació comercial, les
empreses turístiques de restauració es classifiquen
en els grups següents:

a) Restaurant.

b) Bar.

c) Restaurant bar.

2. S’han d’establir per reglament les característiques,
els requisits i les condicions de funcionament de les
instal·lacions i dels serveis en els restaurants, els bars
i els restaurants bar.

CAPÍTOL V

EMPRESES TURÍSTIQUES DE MEDIACIÓ

ARTICLE 53. AGÈNCIES DE VIATGES

1. Tenen la consideració d’empresa turística de medi-
ació les agències de viatges.

2. Les agències de viatges són les empreses que,
estant en possessió de la llicència corresponent, es
dediquen d’una manera exclusiva i amb caràcter pro-
fessional a exercir activitats d’assessorament, de
mediació i d’organització en matèria de serveis turís-
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3. La classificació d’un establiment d’allotjament turís-
tic pot ésser revisada o revocada en qualsevol mo-
ment, d’ofici o a instància de la persona interessada,
mitjançant l’expedient corresponent.

SECCIÓ SEGONA

ESTABLIMENTS HOTELERS

ARTICLE 40. CONCEPTE

1. Els establiments hotelers són establiments que pres-
ten servei d’allotjament als usuaris turístics d’una ma-
nera habitual i mitjançant preu, com a establiment únic
o com a unitat empresarial d’explotació, tant si dispo-
sen de serveis complementaris com si no en disposen.

2. Les condicions de prestació del servei d’allotjament
a què es refereix l’apartat 1, que ha d’incloure en tot
cas la neteja diària de totes les unitats d’allotjament i
la inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya,
s’han de determinar per reglament.

ARTICLE 41. CLASSIFICACIÓ

1. Els establiments hotelers es classifiquen en els
grups següents:

a) Grup d’hotels.

b) Grup d’hostals o pensions.

2. Els establiments del grup d’hotels es classifiquen
en les modalitats següents:

a) Hotels.

b) Hotels apartament.

c) Balnearis.

3. L’adscripció d’un establiment hoteler al grup i la
modalitat que escaiguin és de caràcter obligatori.

4. Els hotels, els hotels apartament i els balnearis són
establiments hotelers que presten el servei d’allotja-
ment en habitacions en règim de lloguer i que, tant si
disposen de serveis complementaris com si no en dis-
posen, resten oberts les vint-i-quatre hores del dia.
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tics, incloses les que empren mitjans propis per a la
prestació d’aquests serveis.

3. Les agències de viatges s’han d’inscriure en el Re-
gistre de Turisme de Catalunya i resten subjectes a
les disposicions reglamentàries que es dictin en des-
plegament d’aquesta Llei.

4. La denominació i la condició legal d’agència de vi-
atges queden reservades exclusivament a les empre-
ses turístiques de mediació a què es refereix aquest
article. Aquestes empreses són les úniques que po-
den emprar el terme «viatge», o «viatges», en la reto-
lació de llurs activitats.

ARTICLE 54. MEDIACIÓ TURÍSTICA

1. Les agències de viatges tenen com a objecte les
activitats següents:

a) La mediació en la venda de bitllets o la reserva de
places en tota mena de mitjans de transport, i també
en la reserva d’habitacions i de serveis de les empre-
ses turístiques d’allotjament i, particularment, dels
establiments hotelers i de la resta d’allotjaments turís-
tics.

b) L’organització i la venda de viatges combinats o
forfets. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per viatge
combinat o forfet la combinació prèvia d’almenys dos
dels elements següents, venuts o oferts a la venda
per un preu global, sempre que la prestació ultrapassi
les vint-i-quatre hores o inclogui una nit d’estada i sens
perjudici que es puguin facturar per separat els dife-
rents elements d’un mateix forfet:

Primer: El transport, sens perjudici del que estableix
la normativa del transport de viatgers per carretera,
mitjançant vehicles de motor.

Segon: L’allotjament.

Tercer: Altres serveis turístics no accessoris del trans-
port o de l’allotjament que representin una part signifi-
cativa del viatge combinat.

c) L’organització i la venda d’excursions d’un dia, ofer-
tes per l’agència o projectades a sol·licitud de la cli-
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gaudi pacífic del servei que s’hi presta o de l’activitat
que s’hi desenvolupa.

6. El règim d’admissió d’animals domèstics en un
establiment turístic ha de constar en llocs visibles de
l’establiment i en la informació de promoció. En tot
cas, de conformitat amb el que estableix la normativa
sectorial, les persones amb disminució visual, total o
parcial, hi han de poder accedir acompanyades de
gossos pigall.

CAPÍTOL III

EMPRESES TURÍSTIQUES D’ALLOTJAMENT

SECCIÓ PRIMERA

ESTABLIMENTS D’ALLOTJAMENT TURÍSTIC

ARTICLE 38. CONCEPTE

Tenen la consideració d’establiment d’allotjament tu-
rístic els que, d’una manera habitual i amb caràcter
professional, ofereixen als usuaris turístics, mitjançant
preu, allotjament temporal que no constitueixi un can-
vi de residència per a la persona allotjada, d’acord
amb les condicions i les característiques que siguin
establertes per reglament.

ARTICLE 39. MODALITATS

1. Els establiments d’allotjament turístic es classifi-
quen en les modalitats següents:

a) Establiments hotelers.

b) Apartaments turístics.

c) Càmpings.

d) Establiments de turisme rural.

e) Qualsevol altra que s’estableixi per reglament.

2. Els establiments d’allotjament turístic han d’exhibir
les plaques identificatives de llur modalitat i, si s’es-
cau, de llur categoria.
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entela, a un preu global establert i sense incloure tots
els elements propis del viatge combinat.

d) L’organització de reunions, convencions i congres-
sos que portin implícita la contractació o la prestació
de qualsevol dels serveis turístics recollits en els apar-
tats a, b i c.

e) L’actuació com a representants d’altres agències,
estatals o estrangeres, per a la prestació en nom seu
i a la seva clientela de qualsevol dels serveis enume-
rats en aquest article.

2. L’exercici de les activitats a què fa referència l’apar-
tat 1 és reservat en exclusiva a les agències de viatges,
sens perjudici de la facultat conferida per la legisla-
ció vigent a les empreses de transport, els establiments
d’allotjament turístic i les altres empreses turístiques
per a contractar amb llur clientela o amb els usuaris la
prestació de llurs serveis.

ARTICLE 55. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE LES EMPRESES

TURÍSTIQUES DE MEDIACIÓ

1. Les empreses turístiques de mediació, d’acord amb
la legislació aplicable en cada cas, poden prestar a
llur clientela els serveis següents:

a) Informació turística i difusió i venda de material de
propaganda.

b) Canvi de divises i venda i canvi de xecs de viatge.

c) Expedició i transferència d’equipatges per qualse-
vol mitjà de transport.

d) Formalització de pòlisses d’assegurances turísti-
ques relatives a l’equipatge o a la cobertura d’altres
riscs derivats del viatge.

e) Lloguer de vehicles, amb servei de conducció o
sense.

f) Reserva, adquisició i venda de bitllets o entrades
per a tot tipus d’activitats, espectacles, museus i
monuments.

g) Lloguer d’estris i d’equips destinats a la pràctica
del turisme esportiu.
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j) Facilitar a l’administració turística competent la infor-
mació i la documentació preceptives per a l’exercici
correcte de les atribucions legals que li corresponen,
prestar-li la col·laboració necessària en cas d’inspec-
ció o d’incoació d’un expedient sancionador i, així
mateix, aportar les dades no confidencials que siguin
necessàries per a l’elaboració dels estudis que du-
guin a terme les administracions turístiques, tant per a
l’elaboració del Pla de turisme de Catalunya com per
a altres estudis o treballs estadístics que dugui a ter-
me l’Administració de la Generalitat.

k) Vetllar per la formació del personal que tinguin con-
tractat.

l) Prestar els serveis que ofereixin d’acord amb el prin-
cipi de sostenibilitat i vetllar per la preservació dels
recursos turístics que siguin objecte de llur activitat.

ARTICLE 37. DRET D’ACCÉS ALS ESTABLIMENTS TURÍSTICS

1. Els establiments turístics tenen la consideració de
local públic.

2. L’accés i la permanència en els establiments turís-
tics són lliures per als usuaris que n’hagin contractat
els serveis i no es poden restringir per raó de raça,
sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o cir-
cumstància personal o social.

3. L’accés i la permanència en els establiments turís-
tics es poden condicionar al compliment de reglaments
d’ús o de règim interior. Aquests reglaments no poden
contenir disposicions contràries a aquesta Llei o a la
normativa que la desplegui i s’han d’anunciar de ma-
nera ben visible en els punts d’accés a l’establiment.

4. Els titulars de les empreses turístiques poden im-
pedir la permanència en llurs establiments dels usua-
ris que incompleixin algun dels deures que estableix
l’article 31.

5. Els titulars de les empreses turístiques poden sol·li-
citar l’auxili dels agents de l’autoritat per a desallotjar
d’un establiment turístic les persones que incomplei-
xin les regles usuals de convivència social i les que
pretenguin entrar-hi amb finalitats diferents a la del
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h) Noliejament d’avions, vaixells, autobusos, trens i
altres mitjans de transport per a la prestació de ser-
veis turístics propis de llur activitat.

i) Organització de congressos, fires, convencions i
reunions.

j) Qualsevol altre servei o producte turístic que sigui
determinat per reglament.

2. La contractació de les empreses turístiques de
mediació amb les empreses de transport, els establi-
ments d’allotjament turístic i les altres empreses turís-
tiques s’ha d’ajustar en cada cas a la legislació espe-
cífica.

3. Per poder fer de guia de turisme en les visites als
recintes dels monuments i conjunts històrics decla-
rats béns culturals d’interès nacional i dels museus
inscrits en el Registre de Museus de Catalunya cal
disposar de l’habilitació professional corresponent.

ARTICLE 56. CLASSIFICACIÓ

Les agències de viatges es classifiquen en grups,
d’acord amb el que sigui determinat per reglament.

ARTICLE 57. ALTRES EMPRESES TURÍSTIQUES DE MEDIACIÓ

Es poden regular per reglament empreses turístiques
de mediació altres que les agències de viatge, i tam-
bé atribuir activitats complementàries de mediació a
altres empreses turístiques.

ARTICLE 58. FIANCES

Les empreses turístiques de mediació estan obliga-
des a constituir la fiança i a complir els altres requisits
que siguin establerts per reglament.

CAPÍTOL VI

EMPRESES TURÍSTIQUES DE SERVEIS COMPLEMENTARIS

ARTICLE 59. OFICINES DE TURISME

1. Tenen la consideració d’oficina de turisme les de-
pendències obertes al públic que ofereixen orientació
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d) Sol·licitar els ajuts, les subvencions i els incentius
econòmics que atorguin les administracions turístiques
i participar en els programes de promoció turística.

e) Accedir, en els termes establerts per la legislació
vigent, a la informació en poder de les administraci-
ons turístiques.

f) Ésser protegides per l’Administració competent con-
tra la competència deslleial i l’intrusisme en el sector.

ARTICLE 36. DEURES DE LES EMPRESES TURÍSTIQUES

Les empreses turístiques tenen el deure de:

a) Disposar de les autoritzacions i les inscripcions que
siguin necessàries per a l’inici i el desenvolupament
de llur activitat, i comunicar a l’Administració els can-
vis que es produeixin en les dades facilitades.

b) Complir la normativa turística general i la normativa
específica reguladora de llur activitat.

c) Informar els usuaris sobre les condicions de presta-
ció dels serveis que ofereixin, prèviament a la presta-
ció, i donar la màxima publicitat al preu d’aquests ser-
veis.

d) Prestar els serveis que ofereixin amb la màxima
qualitat, en els termes contractats i d’acord amb la
categoria de l’establiment turístic.

e) Facturar els serveis prestats d’acord amb els preus
establerts.

f) Tenir cura del bon funcionament de totes les instal·la-
cions i tots els serveis de l’establiment i fer-ne el man-
teniment corresponent.

g) Tenir cura de la seguretat, la comoditat, la tranquil·li-
tat i la intimitat dels usuaris i assegurar que rebin un
bon tracte de tot el personal de l’empresa.

h) Facilitar als usuaris la informació turística que sol·li-
citin o, si escau, indicar-los on poden obtenir-ne de qua-
slitat.

i) Facilitar als usuaris, sense cap mena de dilació, la
documentació preceptiva per a formular reclamacions.
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als usuaris turístics per mitjà d’un suport global a llur
estada i els faciliten informació i prestacions relacio-
nades amb l’allotjament, el transport, els serveis, els
espectacles i la resta d’activitats relacionades amb la
cultura i el lleure.

2. Les oficines de turisme s’han d’inscriure en el Re-
gistre de Turisme de Catalunya.

3. L’Administració de la Generalitat ha de fomentar l’ad-
hesió de les oficines de turisme a la Xarxa d’Oficines
de Turisme de Catalunya, i ha de vetllar també perquè
disposin de la informació turística general editada per
la Generalitat i dels materials de promoció de Catalu-
nya com a marca turística.

ARTICLE 60. CENTRES RECREATIUS TURÍSTICS

Tenen la consideració de centre recreatiu turístic les
àrees de gran extensió en què s’emplacen, d’una ma-
nera integrada, les activitats pròpies dels parcs temà-
tics d’atraccions de caràcter recreatiu, cultural i d’es-
barjo i els usos complementaris esportius, comercials,
hotelers i residencials, amb els serveis corresponents,
si compleixen els requisits i tenen les característiques
que estableix la Llei reguladora d’aquests centres.

ARTICLE 61. PARCS AQUÀTICS

1. Tenen la consideració de parc aquàtic els recintes
tancats que tenen per objecte principal diverses atrac-
cions recreatives la utilització de les quals comporta
el contacte dels usuaris amb l’aigua.

2. Els parcs aquàtics s’han d’inscriure en el Registre
de Turisme de Catalunya i han d’adoptar totes les me-
sures de seguretat fixades per la legislació general i
pels reglaments que els siguin aplicables.

ARTICLE 62. ALTRES SERVEIS I ACTIVITATS D’INTERÈS TURÍSTIC

1. Els serveis i les activitats turístics complementaris
altres que els especificats en els articles 59, 60 i 61
s’han d’inscriure en el Registre de Turisme de Catalu-
nya sota la qualificació d’altres activitats d’interès tu-
rístic.
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CAPÍTOL II

RÈGIM GENERAL DE LES EMPRESES I ELS ESTABLIMENTS TURÍSTICS

ARTICLE 33. CONCEPTE

1. Són empreses turístiques les que es dediquen pro-
fessionalment a la prestació de serveis turístics retri-
buïts d’allotjament, restauració o mediació, i les que
ofereixen qualssevol altres serveis turístics.

2. Tenen la consideració d’establiment turístic els lo-
cals i les instal·lacions oberts al públic, amb caràcter
temporal o permanent, emprats per les empreses tu-
rístiques per a la prestació de llurs serveis.

3. Les empreses i els establiments turístics han de
complir les condicions fixades per aquesta Llei i per la
normativa que la desplegui per a la prestació de ser-
veis turístics.

ARTICLE 34. CLASSIFICACIÓ DE LES EMPRESES TURÍSTIQUES

Als efectes d’aquesta Llei, les empreses turístiques
es classifiquen en:

a) Empreses turístiques d’allotjament.

b) Empreses turístiques de restauració.

c) Empreses turístiques de mediació.

d) Empreses turístiques de serveis complementaris.

ARTICLE 35. DRETS DE LES EMPRESES TURÍSTIQUES

Les empreses turístiques tenen dret a:

a) Exercir lliurement llur activitat, de conformitat amb
el que estableixen aquesta Llei i la normativa que els
sigui aplicable.

b) Ésser incloses, amb especificació del nom, les ca-
racterístiques i l’oferta específica, en els catàlegs, els
directoris, les guies i els altres serveis d’informació fa-
cilitats per les administracions turístiques.

c) Participar en la planificació, la programació i l’adop-
ció de les decisions de les administracions turístiques,
directament o per mitjà de les associacions o organit-
zacions en què s’integrin, d’acord amb la legislació
vigent.
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2. Tenen la consideració d’altres activitats d’interès
turístic totes les que, essent ofertes o dutes a terme
per empreses turístiques, amb caràcter professional i
mitjançant preu, contribueixen a dinamitzar el sector
turístic, com és el cas, d’una manera indicativa, dels
esports d’aventura, les estacions d’esquí, els ports
nàutics, els camps de golf o les activitats d’animació
turística, i també qualsevol altra activitat que afavorei-
xi el moviment i l’estada d’usuaris turístics.

CAPÍTOL VII

PROFESSIONS TURÍSTIQUES

ARTICLE 63. FORMACIÓ PROFESSIONAL REGLADA I OCUPACIONAL

1. El Govern ha de promoure l’homogeneïtat de criteris
en els programes i estudis de formació professional
reglada i ocupacional en matèria de turisme, per fer-ne
possible l’equiparació.

2. Els requisits de l’equiparació a què es refereix l’apar-
tat 1 s’han d’establir per via reglamentària, partint de
la identitat dels programes i dels elements d’ambdós
ensenyaments, sens perjudici de la competència atri-
buïda a l’Estat per l’article 149.1.30 de la Constitució
espanyola.

ARTICLE 64. ACTIVITATS INFORMATIVES TURÍSTIQUES

Tenen la consideració d’activitat informativa turística
les activitats encaminades a la prestació, de manera
habitual i retribuïda, de serveis d’informació als usua-
ris turístics.

ARTICLE 65. GUIES DE TURISME

1. Per poder prestar els serveis d’informació turística
en els recintes de museus, monuments i conjunts his-
tòrics que hagin estat declarats béns culturals d’inte-
rès nacional cal estar en possessió de l’habilitació de
guia de turisme atorgada per l’administració turística
competent.

2. Les condicions d’accés, l’àmbit d’actuació i la resta
de requisits relatius a l’exercici de la professió de guia
de turisme s’han de determinar per reglament.
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h) Sol·licitar i rebre l’auxili de les administracions turís-
tiques, quan sigui necessari per a la defensa de llurs
drets com a usuaris turístics, amb independència de
llur origen i de llur destinació i sens perjudici de les
competències d’altres òrgans i autoritats.

i) Sol·licitar i rebre una informació turística de qualitat
en els establiments que utilitzin i en les oficines de
turisme.

ARTICLE 31. DEURES DELS USUARIS TURÍSTICS

Els usuaris turístics tenen el deure de:

a) Complir les condicions pactades en els termes de
la contractació amb els titulars de les empreses o els
establiments turístics.

b) Pagar el preu dels serveis turístics en el lloc, la
forma i el temps convinguts.

c) Respectar els reglaments d’ús o de règim interior,
sempre que no siguin contraris al que estableixen
aquesta Llei i les disposicions que la desenvolupen, i
les normes generals de convivència i d’higiene.

d) Respectar els establiments, les instal·lacions, els
béns i els serveis que les empreses turístiques posin
a llur disposició.

c) Respectar els valors ambientals, culturals o d’altra
classe dels recursos turístics que utilitzin o visitin.

ARTICLE 32. MITJANS ALTERNATIUS DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

1. Les administracions turístiques han de fomentar la
resolució dels conflictes que es produeixin entre les
empreses i els usuaris dels serveis turístics per mitjà
de l’arbitratge de consum.

2. L’Administració de la Generalitat i el departament
competent en matèria de turisme poden crear me-
canismes de mediació o conciliació altres que l’arbi-
tratge de consum, amb l’objectiu que les empreses
turístiques els puguin utilitzar voluntàriament per a la
resolució ràpida i eficaç dels conflictes que els afectin.
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TÍTOL IV

LES ADMINISTRACIONS TURÍSTIQUES

CAPÍTOL I

COMPETÈNCIES

ARTICLE 66. ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES COMPETENTS EN MATÈRIA

DE TURISME

1. Als efectes d’aquesta Llei, es consideren adminis-
tracions competents en matèria de turisme:

a) L’Administració de la Generalitat.

b) Els ajuntaments.

c) Les administracions locals territorials altres que els
ajuntaments.

d) Els organismes autònoms i les entitats de dret pú-
blic que siguin constituïts per qualsevol de les admi-
nistracions especificades en les lletres a, b i c, o hi
restin adscrits, per a l’exercici de llurs competències
turístiques.

2. Les competències de les administracions turístiques
esmentades en l’apartat 1, sempre que no impliquin
l’exercici d’autoritat pública, es poden exercir per mit-
jà d’empreses públiques o recorrent a altres fórmules
de dret privat, d’acord amb el que sigui establert per
la legislació aplicable en cada cas.

ARTICLE 67. COMPETÈNCIES DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENE-
RALITAT

1. Corresponen a l’Administració de la Generalitat, entre
altres, les atribucions següents:

a) El desplegament i l’execució de les mesures d’or-
denació i promoció del turisme determinades per
aquesta Llei.

b) La protecció i la preservació dels recursos turístics
existents i el foment de la creació, o la creació directa,
de nous recursos turístics.

c) La promoció i la protecció de la imatge de Catalu-
nya com a marca turística, i la coordinació de les acti-
vitats públiques i privades que hi tinguin relació.
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d) L’elaboració del Pla de turisme de Catalunya.

e) La declaració dels recursos turístics essencials, la
declaració dels municipis turístics, la declaració d’àre-
es, béns o serveis d’interès turístic i la creació i la defi-
nició de les denominacions geoturístiques.

f) La potenciació dels ensenyaments de turisme i de
la formació i el perfeccionament dels professionals del
sector.

g) L’exercici de les potestats administratives de plani-
ficació, programació, foment, inspecció i sanció regu-
lades per aquesta Llei, d’una manera exclusiva o en
col·laboració amb altres administracions.

h) El sosteniment i la gestió del Registre de Turisme
de Catalunya i l’elaboració d’estadístiques turístiques.

i) L’exercici de les potestats administratives vincula-
des a la protecció de les empreses turístiques legal-
ment constituïdes i a la defensa de llur activitat en-
front de l’intrusisme.

2. Les atribucions especificades en l’apartat 1 són
exercides pel departament competent en cada cas,
sota la direcció i la coordinació del Govern.

ARTICLE 68. COMPETÈNCIES MUNICIPALS

Corresponen als ajuntaments, sens perjudici de les
competències establertes per la legislació de règim
local, les atribucions següents:

a) La promoció i la protecció dels recursos turístics
d’interès municipal.

b) La declaració dels recursos turístics d’interès local
i, si escau, la iniciativa perquè siguin declarats recur-
sos turístics essencials.

c) L’atorgament de les autoritzacions, les llicències i
els permisos que els pertoca d’aprovar d’acord amb
la legislació vigent.

d) L’elaboració dels instruments de planejament que
tenen atribuïts d’acord amb la legislació vigent.

e) L’exercici de la funció inspectora sobre les activi-
tats turístiques que es duguin a terme dins llur terme
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a) En les infraccions comeses en la prestació de ser-
veis, se’n considera responsable l’empresa o la raó
social legalment o contractualment obligada a la dita
prestació.

b) En les infraccions comeses per persones que pres-
ten llurs serveis en establiments turístics, se’n consi-
deren responsables les persones físiques o jurídiques
titulars d’aquests establiments.

c) Les persones titulars de les empreses, els serveis
o les activitats de caràcter turístic són responsables
subsidiàries dels danys causats als recursos turístics
pels usuaris respectius, si les persones titulars es-
mentades incompleixen el deure de prevenir la comis-
sió de la infracció, sens perjudici de les accions de
rescabalament que siguin procedents.

CAPÍTOL II

SANCIONS

ARTICLE 92. CLASSES DE SANCIONS

1. Les infraccions establertes per aquesta Llei i per
les disposicions turístiques complementàries poden
ésser sancionades mitjançant advertiment, multa, sus-
pensió de l’activitat o tancament temporal o definitiu
de l’establiment.

2. En el supòsit d’infraccions greus o molt greus, i
com a complement de les sancions principals esta-
blertes per l’apartat 1, també es pot acordar la imposi-
ció de les sancions accessòries següents:

a) Revocació del títol, l’autorització, la inscripció o l’ha-
bilitació corresponent.

b) Suspensió o retirada dels ajuts de caràcter financer
obtinguts pel subjecte infractor i inhabilitació per a
sol·licitar-ne de nous, per un període no superior a dos
anys.

ARTICLE 93. CRITERIS PER A LA GRADUACIÓ DE LES SANCIONS

Les sancions s’imposen tenint en compte les circums-
tàncies concurrents i, en particular:
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municipal i l’exercici de la potestat sancionadora, en
els supòsits i amb els límits establerts per aquesta
Llei i per les disposicions que la despleguin, en coor-
dinació, en ambdós casos, amb l’Administració de la
Generalitat.

f) La promoció de l’atorgament de denominacions geo-
turístiques als àmbits territorials en què es troben in-
closos i la promoció de la declaració d’interès turístic
d’indrets, béns o serveis localitzats dins llur terme
municipal.

g) La prestació, en el cas dels municipis turístics, dels
serveis mínims que estableix l’article 19.

h) La participació en el procés d’elaboració del Pla de
turisme de Catalunya.

i) L’exercici de les competències turístiques que els
delega o els assigna l’Administració de la Generalitat,
d’acord amb el que estableix la legislació de règim
local.

ARTICLE 69. COMPETÈNCIES DEL CONSELL GENERAL D’ARAN

Correspon al Consell General d’Aran d’exercir les compe-
tències que li hagin estat transferides per la Generali-
tat en matèria de turisme, d’acord amb la Llei 16/1990,
del 13 de juliol, sobre el règim especial de la Vall d’Aran,
i amb els decrets de traspàs corresponents.

ARTICLE 70. COMPETÈNCIES COMARCALS

1. Corresponen als consells comarcals, sens perjudici
de les competències establertes per la legislació de
règim local, les atribucions següents:

a) La declaració de recursos turístics d’interès comar-
cal, la protecció i el foment d’aquests recursos i, si
escau, la iniciativa perquè siguin declarats recursos
turístics essencials.

b) La coordinació dels municipis de la comarca, si obté
la declaració de comarca d’interès turístic o si més
d’un dels municipis que la integren obté la de munici-
pi turístic, en els termes establerts per la legislació de
règim local.
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v) Qualsevol infracció classificada com a molt greu
que, en atenció a la seva naturalesa o a les circums-
tàncies concurrents, no mereixi aquesta qualificació.

ARTICLE 89. INFRACCIONS MOLT GREUS

Es considera infracció molt greu, als efectes d’aques-
ta Llei:

a) Prestar o exercir activitats i serveis turístics sense
disposar dels requisits o de les condicions legalment
establertes per a obtenir l’habilitació corresponent.

b) Cometre infraccions de la normativa turística que
comportin un perjudici greu per als recursos turístics
essencials de Catalunya.

c) Haver sobrecontractat places o reserves, si l’em-
presa infractora no facilita allotjament a les persones
afectades en les condicions que determinen els arti-
cles 87.j i 88.l.

d) Negar-se a allotjar clientela provinent d’una empre-
sa intermediària, amb reserva feta i acceptada, o efec-
tuada d’acord amb les condicions prèviament pacta-
des, independentment del sistema i els terminis
acordats per a la liquidació.

e) Incomplir obligacions contractuals o legals, si s’oca-
sionen perjudicis molt greus als usuaris turístics.

ARTICLE 90. REINCIDÈNCIA

1. Es produeix reincidència si la persona responsable
d’una infracció en comet una altra de la mateixa natu-
ralesa en el termini d’un any, comptat a partir de la
data en què s’havia comès la infracció, sempre que
s’hagi declarat per resolució ferma en la via adminis-
trativa.

2. En cas de reincidència, la infracció es pot conside-
rar inclosa dins la classe immediatament superior.

ARTICLE 91. RESPONSABILITAT

Són responsables de les infraccions en matèria de tu-
risme les persones físiques i jurídiques, públiques o
privades, que facin les accions o les omissions tipifi-
cades com a tals per aquesta Llei, amb les particula-
ritats següents:
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c) La col·laboració en les iniciatives empreses per l’Ad-
ministració de la Generalitat per promoure la imatge
de Catalunya com a marca turística.

d) La promoció dels recursos turístics de la comarca.

e) La iniciativa per a obtenir la qualificació de comarca
d’interès turístic o les denominacions geoturístiques
que coincideixin amb llur àmbit territorial.

f) La creació i el sosteniment de l’oficina comarcal d’in-
formació turística corresponent, que tenen caràcter
obligatori en el cas que la comarca sigui declarada
d’interès turístic, i potestatiu en la resta de casos.

g) L’emissió d’informes en relació amb les sol·licituds
presentades pels municipis de llur àmbit territorial per
a esdevenir municipis turístics.

h) La participació en el procés d’elaboració del Pla de
turisme de Catalunya.

i) L’exercici de les competències turístiques que els
delega o els assigna l’Administració de la Generalitat,
d’acord amb el que estableix la legislació de règim
local.

2. Correspon també als consells comarcals, en relació
amb les activitats i els serveis turístics de competèn-
cia municipal:

a) Establir i prestar els serveis mínims inherents a la
condició de municipi turístic, en cas de dispensa o en
els supòsits especials establerts per la legislació de
règim local.

b) Exercir, per delegació o per conveni, competències
municipals.

c) Establir i prestar serveis o dur a terme obres, amb
caràcter complementari dels serveis i les obres muni-
cipals.

ARTICLE 71. RÈGIM DE LES COMPETÈNCIES PROVINCIALS

1. Corresponen a les diputacions provincials, sens
perjudici de les competències establertes per la legis-
lació de règim local, les atribucions següents:

a) La promoció de les marques turístiques de llur àmbit
territorial.
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k) Emprar, en la prestació de serveis turístics, elements,
persones o béns que no comptin amb l’habilitació cor-
responent.

l) Haver sobrecontractat places o reserves, si l’empre-
sa infractora facilita allotjament en condicions similars
a les persones afectades, en establiments d’una cate-
goria igual o superior situats en una altra localitat de la
mateixa zona.

m) Resistir-se a facilitar l’actuació dels serveis d’ins-
pecció turística.

n) Incomplir els terminis concedits per l’Administració
per a esmenar deficiències detectades pels inspec-
tors turístics.

o) Incórrer en deficiències manifestes i generalitzades
en la prestació dels serveis, en el manteniment i la
higiene dels establiments i en els serveis de neteja i
reparació dels locals, les instal·lacions, el mobiliari
i els estris.

p) No disposar de fulls de reclamació, o resistir-se o
negar-se a facilitar-los en el moment d’ésser sol·licitats,
fins i tot si la reclamació es fonamenta en la denega-
ció d’accés al local o de prestació del servei sol·licitat.

q) No lliurar als usuaris turístics els documents a què
tenen dret d’acord amb aquesta Llei i amb la normati-
va complementària.

r) No constituir el capital social o les fiances i assegu-
rances a què obliga la normativa turística, o no mante-
nir-ne la vigència.

s) Destinar les subvencions, els ajuts, els fons o els
beneficis concedits per les administracions turístiques
a finalitats diferents a l’establerta, o incomplir greu-
ment la resta de normes reguladores d’aquestes línies
de foment.

t) Obstruir l’actuació inspectora de l’Administració,
oposar-s’hi per qualsevol mitjà o aportar-hi informació
o documentació falsa.

u) Vendre les unitats d’allotjament, o posar-les a dis-
posició dels clients, per qualsevol mitjà no permès
per la normativa turística.
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b) La promoció dels recursos turístics de llur àmbit
territorial, en coordinació amb tots els ens locals con-
cernits.

c) L’assessorament i el suport tècnic als ens locals de
llur àmbit territorial en qualsevol aspecte que en millori
la competitivitat turística.

d) L’articulació, la coordinació i el foment de les estra-
tègies de promoció derivades de l’àmbit privat del sec-
tor turístic.

e) La participació en la formulació de les eines de pla-
nificació turística del conjunt del país.

2. Les diputacions provincials han d’exercir llurs com-
petències turístiques en coordinació amb el departa-
ment competent en matèria de turisme i amb les altres
administracions turístiques de llur àmbit territorial.

3. Als efectes de l’adequada coordinació entre les di-
putacions provincials i l’Administració de la Generali-
tat, s’han d’establir les fórmules de participació recí-
proca que es considerin necessàries en les entitats i
els organismes especialitzats que en depenguin.

CAPÍTOL II

ALTRES DISPOSICIONS SOBRE LES ADMINISTRACIONS TURÍSTIQUES

ARTICLE 72. XARXA D’OFICINES DE TURISME DE CATALUNYA

1. La Xarxa d’Oficines de Turisme de Catalunya cons-
titueix un sistema integrat i coordinat d’informació i
atenció als usuaris turístics. Les oficines que s’hi
integrin han de promoure la imatge de Catalunya com
a marca turística i han de disposar d’un nivell d’in-
formació, de serveis i de materials que tingui un mínim
d’homogeneïtat i sigui suficient per a atendre els
usuaris turístics.

2. La Xarxa d’Oficines de Turisme de Catalunya és
integrada per les oficines de turisme de l’Administració
de la Generalitat, de les comarques d’interès turístic i
dels municipis turístics i per totes les oficines turís-
tiques, públiques o privades, que s’hi adhereixin volun-
tàriament.
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k) Qualsevol infracció classificada com a greu que, en
atenció a la seva naturalesa o a les circumstàncies
concurrents, no mereixi aquesta qualificació.

ARTICLE 88. INFRACCIONS GREUS

Es considera infracció greu, als efectes d’aquesta Llei:

a) Incomplir o alterar els requisits o les condicions dels
títols preceptius per a l’exercici o la classificació de
l’activitat turística corresponent.

b) Emprar denominacions, rètols o distintius diferents
dels que pertoquen a la classificació de l’establiment
o de l’activitat.

c) Dur a terme reformes estructurals no autoritzades
prèviament per l’Administració, si es modifiquen els
requisits bàsics essencials per a l’exercici de l’activi-
tat, es disminueix la qualitat reconeguda a l’establi-
ment o en resulta afectada la classificació, la catego-
ria o la capacitat d’allotjament.

d) Incomplir obligacions contractuals o legals, si s’oca-
sionen perjudicis greus als usuaris turístics.

e) Faltar greument al respecte i la consideració deguts
als usuaris turístics, o tractar-los d’una manera ofensiva.

f) Prohibir als usuaris d’accedir lliurement als establi-
ments, expulsar-los-en o privar-los de fer ús dels ser-
veis, si no és per causa justificada.

g) Percebre preus superiors als anunciats.

h) Fer publicitat que sigui enganyosa o que pugui afa-
vorir la confusió sobre els elements essencials dels
serveis i sobre els preus oferts.

i) Dur a terme activitats que produeixin danys greus
als recursos turístics o comportin un menyscabament
substancial de llurs valors inherents i en minvin la ca-
pacitat d’atracció d’usuaris turístics.

j) Apropiar-se indegudament o fer un ús no autoritzat
de noms, dissenys o materials directament relacionats
amb la promoció de Catalunya com a marca turística,
o de les declaracions i denominacions turístiques re-
conegudes legalment.
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3. S’han d’establir per reglament les funcions, els ser-
veis, el règim horari mínim i la resta de requisits que
han de complir les oficines integrades a la Xarxa d’Ofi-
cines de Turisme de Catalunya i els avantatges o les
prestacions de l’Administració de la Generalitat a què
poden accedir, i també el procediment per a sol·licitar
l’adhesió voluntària a la Xarxa.

4. Les oficines integrades a la Xarxa d’Oficines de
Turisme de Catalunya que siguin creades i regides per
una administració pública poden en qualsevol cas fer
reserves d’allotjament i de serveis turístics, a sol·licitud
dels usuaris turístics.

ARTICLE 73. REGISTRE DE TURISME DE CATALUNYA

1. El Registre de Turisme de Catalunya és un òrgan de
naturalesa administrativa que té per objecte l’exercici
de la funció registral relacionada amb l’ordenació i el
control del sector turístic. També li correspon de dur a
terme activitats informatives, estadístiques, de certifi-
cació i de suport als òrgans amb competències relaci-
onades amb l’estudi i la recerca en matèria turística.

2. El Registre de Turisme de Catalunya és adscrit a
l’Administració de la Generalitat, per mitjà de la direc-
ció general competent en matèria de turisme.

3. Tots els subjectes que duguin a terme activitats
turístiques s’han d’inscriure o han d’ésser inscrits,
d’acord amb el que disposen aquesta Llei i les disposi-
cions reglamentàries que la completin o la desenvolu-
pin, en el Registre de Turisme de Catalunya, que ha de
comptar, amb aquesta finalitat, amb les seccions i les
subseccions que siguin determinades per reglament.

ARTICLE 74. COORDINACIÓ INTERDEPARTAMENTAL

El Govern ha de vetllar, mitjançant els mecanismes
adequats, per la coordinació de les polítiques i les
accions dels diversos departaments que tinguin inci-
dència sobre el turisme.

ARTICLE 75. RELACIONS INTERADMINISTRATIVES

1. Les administracions turístiques han d’ajustar llurs
interrelacions als principis de coordinació, col·labo-
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ARTICLE 86. CLASSES D’INFRACCIONS

Les infraccions administratives en matèria de turisme
es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

ARTICLE 87. INFRACCIONS LLEUS

Es considera infracció lleu, als efectes d’aquesta Llei,
la simple inobservança de les disposicions que hi són
contingudes i de la normativa que la completa o la
desenvolupa, si no té transcendència econòmica di-
recta ni comporta perjudicis greus per als usuaris tu-
rístics. En qualsevol cas, es considera infracció lleu:

a) No posseir, no exhibir o exhibir defectuosament els
distintius, els anuncis, els senyals o la informació d’ex-
hibició obligatòria.

b) Incomplir el termini o les condicions establerts per
a fer les comunicacions o notificacions preceptives al
departament competent en matèria de turisme, si no
hi ha hagut un requeriment previ de l’Administració.

c) Faltar al respecte i la consideració deguts als usua-
ris turístics.

d) Fer una utilització negligent dels recursos turístics
que els produeixi desperfectes lleus o comporti un
menyscabament lleu de llurs valors ambientals, cultu-
rals, històrics o econòmics.

e) Incórrer en deficiències lleus en la prestació dels
serveis amb relació a la categoria de l’establiment i a
les condicions anunciades o pactades.

f) Incórrer en deficiències en el manteniment i la higie-
ne dels establiments i en els serveis de neteja i repa-
ració dels locals, les instal·lacions, el mobiliari i els
estris.

g) Incomplir les obligacions establertes per la norma-
tiva turística relatives a facturació, informació, llibres,
registres i altres documents.

h) No exhibir permanentment al públic el rètol que anun-
cia la disponibilitat dels fulls de reclamació.

i) Incomplir les normes sobre la publicitat de les pres-
tacions, dels serveis i dels preus.
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ració, cooperació, informació mútua i ple respecte als
àmbits competencials respectius. Amb aquesta finali-
tat, poden emprar tots els mecanismes establerts per
la legislació vigent i, en particular, establir convenis i
consorcis.

2. L’Administració de la Generalitat pot coordinar l’exer-
cici de les competències turístiques que aquesta Llei
atribueix als ens locals, en els termes establerts per la
legislació de règim local.

3. L’Administració de la Generalitat ha d’exercir les
facultats coordinadores a què es refereix l’apartat 2
només en el supòsit que no sigui possible o conveni-
ent d’aplicar les tècniques de col·laboració o coopera-
ció interadministrativa, que tenen caràcter preferent, i
en tot cas amb ple respecte a l’autonomia local.

ARTICLE 76. COMUNITATS CATALANES DE L’EXTERIOR

1. Les entitats representatives de les comunitats cata-
lanes de l’exterior tenen la consideració de vehicle re-
gular i marc preferent de relació entre els membres
d’aquestes comunitats i les administracions turístiques
de Catalunya.

2. El Govern ha de garantir a les entitats catalanes de
l’exterior, i a les federacions i confederacions que les
agrupen, l’accés a la informació sobre les disposici-
ons i l’activitat dels seus òrgans en matèria de turis-
me, i també els ha de garantir la possibilitat de signar
convenis de col·laboració amb l’Administració de la
Generalitat per a exercir-ne la representació i prestar
els serveis o complir les funcions que els delegui en
l’àmbit de la promoció turística de Catalunya.

3. Les entitats catalanes de l’exterior poden percebre
els ajuts que la Generalitat acordi d’establir per al com-
pliment dels objectius d’aquesta Llei, sempre que la
naturalesa i les finalitats d’aquests ajuts permetin d’in-
cloure-les entre les possibles entitats destinatàries,
sens perjudici del suport que el Govern pugui oferir a
les activitats de promoció turística de Catalunya que
duguin a terme.

4. La participació de representants de les entitats ca-
talanes de l’exterior en els ens i els òrgans turístics de
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TÍTOL VI

EL RÈGIM SANCIONADOR

CAPÍTOL I

INFRACCIONS

ARTICLE 84. CONCEPTE

1. Constitueixen infraccions administratives en matè-
ria de turisme les accions i les omissions tipificades
com a tals per aquesta Llei, a les quals s’aplica el
règim sancionador que s’hi estableix.

2. Amb l’objectiu de millorar la identificació de les con-
ductes infractores o la determinació de les sancions
que els corresponen, es poden concretar per regla-
ment l’especificació o la gradació de les infraccions i
les sancions establertes per aquesta Llei, sense alte-
rar-ne la naturalesa o els límits ni establir-ne de noves.

ARTICLE 85. INFRACCIONS CONSTITUTIVES DE DELICTE O FALTA

1. Si l’òrgan competent per a incoar un procediment
sancionador en matèria de turisme considera que les
infraccions poden ésser constitutives de delicte o fal-
ta, ho ha de comunicar al Ministeri Fiscal i, si escau,
acordar la suspensió del procediment fins que la reso-
lució judicial sigui ferma. Aquesta suspensió no s’es-
tén a l’executivitat de les mesures cautelars adopta-
des per restablir l’ordre jurídic presumptament vulnerat,
tret que hi hagi una resolució judicial en sentit contrari.

2. Si una infracció en matèria de turisme dóna lloc a la
instrucció d’una causa penal davant els tribunals de
justícia, aquesta suspèn la tramitació del procediment
sancionador que s’hagi iniciat pels mateixos fets i, si
escau, l’execució dels actes administratius relacionats
amb la imposició de la sanció. Si l’autoritat judicial
acorda l’arxivament de les actuacions o dicta una in-
terlocutòria de sobreseïment o una sentència absolu-
tòria, el procediment sancionador reprèn la tramitació.

3. En el supòsit de coincidència d’una causa penal i
d’un procediment sancionador administratiu, la sanció
penal exclou la imposició de la sanció administrativa,
si hi ha identitat de subjectes, fets i fonament.



55

l’Administració de la Generalitat es fa, d’acord amb el
que sigui establert per reglament, mitjançant els re-
presentants escollits com a membres del Consell As-
sessor de les Comunitats Catalanes de l’Exterior, o de
l’òrgan que el substitueixi.

TÍTOL V

LA INSPECCIÓ TURÍSTICA

ARTICLE 77. TITULARITAT DE LA POTESTAT INSPECTORA

Les activitats de control i de verificació del compli-
ment d’aquesta Llei i de les disposicions que la com-
pletin o la desenvolupin correspon a l’administració
turística competent, la qual les exerceix per mitjà dels
serveis d’inspecció turística.

ARTICLE 78. FUNCIONS DELS SERVEIS D’INSPECCIÓ

Corresponen als serveis d’inspecció turística les fun-
cions següents:

a) Assessorar i informar els subjectes turístics sobre
els requisits relatius a la infraestructura i a la prestació
dels serveis turístics, de manera que l’actuació ins-
pectora es pugui orientar preferentment als aspectes
preventius.

b) Controlar i verificar el compliment de les obligaci-
ons legals pels subjectes turístics i perseguir les ac-
tuacions d’intrusisme empresarial i professional en el
sector turístic.

c) Vetllar perquè siguin respectats els drets dels usu-
aris turístics i comprovar els fets que siguin objecte
de llurs queixes, reclamacions o denúncies.

d) Comprovar que els béns que tenen la consideració
legal de recursos turístics són utilitzats o visitats amb
ple respecte a les normes dictades per a preservar-los.

e) Fer el control i el seguiment de les inversions que
hagin estat objecte de subvenció o finançament públic.

f) Emetre els informes tècnics que els sol·licitin les
administracions turístiques en matèries de la seva
competència.
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2. Les actes d’inspecció han d’ésser signades pels
inspectors actuants i per la persona titular de l’empre-
sa, l’activitat o el servei turístic sotmesos a inspecció.
En absència dels titulars, ha de signar l’acta la perso-
na que en tingui la representació, o la que es trobi al
capdavant de l’empresa, el servei o l’activitat en el mo-
ment de la inspecció.

3. La signatura de l’acta d’inspecció n’acredita el co-
neixement, però no implica en cap cas l’acceptació
del contingut. La negativa a signar l’acta, i els motius
que s’addueixin, s’han de fer constar en l’acta mitjan-
çant la diligència corresponent.

4. Les persones que signin les actes d’inspecció en
representació de l’empresa, el servei o l’activitat sot-
mesos a inspecció hi poden fer constar els aclariments
que considerin convenients.

5. Un cop aixecada l’acta d’inspecció, els inspectors
actuants n’han de lliurar una còpia als compareixents.

6. Si una acta d’inspecció reflecteix fets que puguin
constituir infraccions administratives altres que les re-
gulades pel títol VI, l’òrgan competent els ha de posar
en coneixement dels òrgans o les administracions cor-
responents.

7. Les actes d’inspecció aixecades i signades pels
inspectors de turisme, d’acord amb els requisits esta-
blerts per aquest article, gaudeixen de la presumpció
de certesa i tenen valor probatori, sens perjudici de
les proves que els interessats puguin aportar o asse-
nyalar en defensa de llurs drets o interessos.

ARTICLE 83. OBLIGACIONS DELS INTERESSATS

Els titulars de les empreses, els serveis o les activi-
tats sotmesos a inspecció, llurs representants legals i
els encarregats de l’empresa, l’activitat o el servei te-
nen l’obligació de col·laborar amb els inspectors i de
permetre’ls i facilitar-los l’accés a la informació que
sol·licitin, l’accés a tots els espais i les dependències
de l’establiment o l’indret i el control dels serveis que
s’hi presten.
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g) Intervenir en la clausura d’establiments turístics,
participant-hi o duent-la a terme directament, en els
supòsits regulats per la normativa turística, d’acord
amb la resolució prèvia de l’autoritat competent.

h) Complir les altres funcions que els siguin atribuïdes
per reglament o pels òrgans competents de l’adminis-
tració turística corresponent.

ARTICLE 79. ACREDITACIÓ I HABILITACIÓ

1. Els funcionaris adscrits als serveis d’inspecció tu-
rística han de disposar d’un títol que n’acrediti la con-
dició, i estan obligats a exhibir-lo en l’exercici de llurs
funcions.

2. El departament competent en matèria de turisme
pot habilitar per a complir funcions inspectores perso-
nal funcionari propi o d’altres administracions, el qual
també ha de disposar de l’acreditació a què es refe-
reix l’apartat 1 i, en l’exercici de les seves funcions,
exhibir-la.

3. L’Administració de la Generalitat pot coordinar, en
els termes establerts per la legislació de règim local,
l’exercici de les funcions inspectores atribuïdes als ens
locals, i ha de col·laborar i cooperar amb aquests per-
què puguin complir-les adequadament.

ARTICLE 80. FACULTATS

1. Els inspectors de turisme, en l’exercici de llurs fun-
cions, tenen el caràcter d’agents de l’autoritat i tenen
atribuïdes les facultats següents:

a) Sol·licitar la col·laboració de les forces i els cossos
de seguretat i la cooperació de funcionaris i autoritats
d’altres administracions públiques.

b) Accedir als locals, els establiments i els espais on
es duen a terme activitats turístiques i requerir la infor-
mació que considerin necessària per al compliment de
llurs funcions, sigui quin sigui el suport en què es trobi.

c) Requerir motivadament la compareixença dels inte-
ressats, amb l’objecte que es faci constar expressa-
ment en la citació, i d’acord amb la legislació regula-
dora del procediment administratiu.
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d) Documentar llurs actuacions mitjançant les actes
d’inspecció, els informes, les diligències i les comuni-
cacions corresponents.

e) Complir les altres funcions que els siguin atribuïdes
per reglament o pels òrgans competents de l’adminis-
tració turística corresponent.

2. En l’exercici de llurs funcions, els inspectors turís-
tics disposen d’independència total, sens perjudici de
la dependència orgànica i funcional respecte a les
autoritats administratives corresponents.

ARTICLE 81. DEURES

Els inspectors de turisme, en l’exercici de llurs funci-
ons, tenen els deures següents:

a) Exhibir el títol que n’acredita la condició, a iniciativa
pròpia, en iniciar llur actuació inspectora, i també a
requeriment dels interessats.

b) Mantenir la confidencialitat de l’actuació inspectora.

c) Actuar amb objectivitat total, amb ple respecte als
principis de contradicció i de proporcionalitat i de la
manera que resulti menys onerosa per als interessats
i per als serveis que presten.

d) Servar el respecte i la consideració deguts als inte-
ressats i, a sol·licitud d’aquests, informar-los de llurs
drets i obligacions en relació amb l’actuació inspectora.

e) Aixecar les actes d’inspecció en els supòsits deter-
minats legalment, comunicar als òrgans competents
la necessitat d’adoptar mesures cautelars en atenció
als riscos imminents que hagin constatat i proposar
que els fets que es puguin considerar constitutius de
falta o infracció penal siguin comunicats a la jurisdic-
ció competent.

ARTICLE 82. ACTES D’INSPECCIÓ

1. Les actes d’inspecció han de contenir les dades
que permetin identificar l’empresa, l’activitat o el ser-
vei objecte de la inspecció, la data i l’hora de la visita,
el nom dels inspectors, els fets constatats i, si escau,
els fets que puguin ésser constitutius d’infracció.
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g) Intervenir en la clausura d’establiments turístics,
participant-hi o duent-la a terme directament, en els
supòsits regulats per la normativa turística, d’acord
amb la resolució prèvia de l’autoritat competent.

h) Complir les altres funcions que els siguin atribuïdes
per reglament o pels òrgans competents de l’adminis-
tració turística corresponent.

ARTICLE 79. ACREDITACIÓ I HABILITACIÓ

1. Els funcionaris adscrits als serveis d’inspecció tu-
rística han de disposar d’un títol que n’acrediti la con-
dició, i estan obligats a exhibir-lo en l’exercici de llurs
funcions.

2. El departament competent en matèria de turisme
pot habilitar per a complir funcions inspectores perso-
nal funcionari propi o d’altres administracions, el qual
també ha de disposar de l’acreditació a què es refe-
reix l’apartat 1 i, en l’exercici de les seves funcions,
exhibir-la.

3. L’Administració de la Generalitat pot coordinar, en
els termes establerts per la legislació de règim local,
l’exercici de les funcions inspectores atribuïdes als ens
locals, i ha de col·laborar i cooperar amb aquests per-
què puguin complir-les adequadament.

ARTICLE 80. FACULTATS

1. Els inspectors de turisme, en l’exercici de llurs fun-
cions, tenen el caràcter d’agents de l’autoritat i tenen
atribuïdes les facultats següents:

a) Sol·licitar la col·laboració de les forces i els cossos
de seguretat i la cooperació de funcionaris i autoritats
d’altres administracions públiques.

b) Accedir als locals, els establiments i els espais on
es duen a terme activitats turístiques i requerir la infor-
mació que considerin necessària per al compliment de
llurs funcions, sigui quin sigui el suport en què es trobi.

c) Requerir motivadament la compareixença dels inte-
ressats, amb l’objecte que es faci constar expressa-
ment en la citació, i d’acord amb la legislació regula-
dora del procediment administratiu.
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d) Documentar llurs actuacions mitjançant les actes
d’inspecció, els informes, les diligències i les comuni-
cacions corresponents.

e) Complir les altres funcions que els siguin atribuïdes
per reglament o pels òrgans competents de l’adminis-
tració turística corresponent.

2. En l’exercici de llurs funcions, els inspectors turís-
tics disposen d’independència total, sens perjudici de
la dependència orgànica i funcional respecte a les
autoritats administratives corresponents.

ARTICLE 81. DEURES

Els inspectors de turisme, en l’exercici de llurs funci-
ons, tenen els deures següents:

a) Exhibir el títol que n’acredita la condició, a iniciativa
pròpia, en iniciar llur actuació inspectora, i també a
requeriment dels interessats.

b) Mantenir la confidencialitat de l’actuació inspectora.

c) Actuar amb objectivitat total, amb ple respecte als
principis de contradicció i de proporcionalitat i de la
manera que resulti menys onerosa per als interessats
i per als serveis que presten.

d) Servar el respecte i la consideració deguts als inte-
ressats i, a sol·licitud d’aquests, informar-los de llurs
drets i obligacions en relació amb l’actuació inspectora.

e) Aixecar les actes d’inspecció en els supòsits deter-
minats legalment, comunicar als òrgans competents
la necessitat d’adoptar mesures cautelars en atenció
als riscos imminents que hagin constatat i proposar
que els fets que es puguin considerar constitutius de
falta o infracció penal siguin comunicats a la jurisdic-
ció competent.

ARTICLE 82. ACTES D’INSPECCIÓ

1. Les actes d’inspecció han de contenir les dades
que permetin identificar l’empresa, l’activitat o el ser-
vei objecte de la inspecció, la data i l’hora de la visita,
el nom dels inspectors, els fets constatats i, si escau,
els fets que puguin ésser constitutius d’infracció.
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l’Administració de la Generalitat es fa, d’acord amb el
que sigui establert per reglament, mitjançant els re-
presentants escollits com a membres del Consell As-
sessor de les Comunitats Catalanes de l’Exterior, o de
l’òrgan que el substitueixi.

TÍTOL V

LA INSPECCIÓ TURÍSTICA

ARTICLE 77. TITULARITAT DE LA POTESTAT INSPECTORA

Les activitats de control i de verificació del compli-
ment d’aquesta Llei i de les disposicions que la com-
pletin o la desenvolupin correspon a l’administració
turística competent, la qual les exerceix per mitjà dels
serveis d’inspecció turística.

ARTICLE 78. FUNCIONS DELS SERVEIS D’INSPECCIÓ

Corresponen als serveis d’inspecció turística les fun-
cions següents:

a) Assessorar i informar els subjectes turístics sobre
els requisits relatius a la infraestructura i a la prestació
dels serveis turístics, de manera que l’actuació ins-
pectora es pugui orientar preferentment als aspectes
preventius.

b) Controlar i verificar el compliment de les obligaci-
ons legals pels subjectes turístics i perseguir les ac-
tuacions d’intrusisme empresarial i professional en el
sector turístic.

c) Vetllar perquè siguin respectats els drets dels usu-
aris turístics i comprovar els fets que siguin objecte
de llurs queixes, reclamacions o denúncies.

d) Comprovar que els béns que tenen la consideració
legal de recursos turístics són utilitzats o visitats amb
ple respecte a les normes dictades per a preservar-los.

e) Fer el control i el seguiment de les inversions que
hagin estat objecte de subvenció o finançament públic.

f) Emetre els informes tècnics que els sol·licitin les
administracions turístiques en matèries de la seva
competència.
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2. Les actes d’inspecció han d’ésser signades pels
inspectors actuants i per la persona titular de l’empre-
sa, l’activitat o el servei turístic sotmesos a inspecció.
En absència dels titulars, ha de signar l’acta la perso-
na que en tingui la representació, o la que es trobi al
capdavant de l’empresa, el servei o l’activitat en el mo-
ment de la inspecció.

3. La signatura de l’acta d’inspecció n’acredita el co-
neixement, però no implica en cap cas l’acceptació
del contingut. La negativa a signar l’acta, i els motius
que s’addueixin, s’han de fer constar en l’acta mitjan-
çant la diligència corresponent.

4. Les persones que signin les actes d’inspecció en
representació de l’empresa, el servei o l’activitat sot-
mesos a inspecció hi poden fer constar els aclariments
que considerin convenients.

5. Un cop aixecada l’acta d’inspecció, els inspectors
actuants n’han de lliurar una còpia als compareixents.

6. Si una acta d’inspecció reflecteix fets que puguin
constituir infraccions administratives altres que les re-
gulades pel títol VI, l’òrgan competent els ha de posar
en coneixement dels òrgans o les administracions cor-
responents.

7. Les actes d’inspecció aixecades i signades pels
inspectors de turisme, d’acord amb els requisits esta-
blerts per aquest article, gaudeixen de la presumpció
de certesa i tenen valor probatori, sens perjudici de
les proves que els interessats puguin aportar o asse-
nyalar en defensa de llurs drets o interessos.

ARTICLE 83. OBLIGACIONS DELS INTERESSATS

Els titulars de les empreses, els serveis o les activi-
tats sotmesos a inspecció, llurs representants legals i
els encarregats de l’empresa, l’activitat o el servei te-
nen l’obligació de col·laborar amb els inspectors i de
permetre’ls i facilitar-los l’accés a la informació que
sol·licitin, l’accés a tots els espais i les dependències
de l’establiment o l’indret i el control dels serveis que
s’hi presten.
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ració, cooperació, informació mútua i ple respecte als
àmbits competencials respectius. Amb aquesta finali-
tat, poden emprar tots els mecanismes establerts per
la legislació vigent i, en particular, establir convenis i
consorcis.

2. L’Administració de la Generalitat pot coordinar l’exer-
cici de les competències turístiques que aquesta Llei
atribueix als ens locals, en els termes establerts per la
legislació de règim local.

3. L’Administració de la Generalitat ha d’exercir les
facultats coordinadores a què es refereix l’apartat 2
només en el supòsit que no sigui possible o conveni-
ent d’aplicar les tècniques de col·laboració o coopera-
ció interadministrativa, que tenen caràcter preferent, i
en tot cas amb ple respecte a l’autonomia local.

ARTICLE 76. COMUNITATS CATALANES DE L’EXTERIOR

1. Les entitats representatives de les comunitats cata-
lanes de l’exterior tenen la consideració de vehicle re-
gular i marc preferent de relació entre els membres
d’aquestes comunitats i les administracions turístiques
de Catalunya.

2. El Govern ha de garantir a les entitats catalanes de
l’exterior, i a les federacions i confederacions que les
agrupen, l’accés a la informació sobre les disposici-
ons i l’activitat dels seus òrgans en matèria de turis-
me, i també els ha de garantir la possibilitat de signar
convenis de col·laboració amb l’Administració de la
Generalitat per a exercir-ne la representació i prestar
els serveis o complir les funcions que els delegui en
l’àmbit de la promoció turística de Catalunya.

3. Les entitats catalanes de l’exterior poden percebre
els ajuts que la Generalitat acordi d’establir per al com-
pliment dels objectius d’aquesta Llei, sempre que la
naturalesa i les finalitats d’aquests ajuts permetin d’in-
cloure-les entre les possibles entitats destinatàries,
sens perjudici del suport que el Govern pugui oferir a
les activitats de promoció turística de Catalunya que
duguin a terme.

4. La participació de representants de les entitats ca-
talanes de l’exterior en els ens i els òrgans turístics de
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TÍTOL VI

EL RÈGIM SANCIONADOR

CAPÍTOL I

INFRACCIONS

ARTICLE 84. CONCEPTE

1. Constitueixen infraccions administratives en matè-
ria de turisme les accions i les omissions tipificades
com a tals per aquesta Llei, a les quals s’aplica el
règim sancionador que s’hi estableix.

2. Amb l’objectiu de millorar la identificació de les con-
ductes infractores o la determinació de les sancions
que els corresponen, es poden concretar per regla-
ment l’especificació o la gradació de les infraccions i
les sancions establertes per aquesta Llei, sense alte-
rar-ne la naturalesa o els límits ni establir-ne de noves.

ARTICLE 85. INFRACCIONS CONSTITUTIVES DE DELICTE O FALTA

1. Si l’òrgan competent per a incoar un procediment
sancionador en matèria de turisme considera que les
infraccions poden ésser constitutives de delicte o fal-
ta, ho ha de comunicar al Ministeri Fiscal i, si escau,
acordar la suspensió del procediment fins que la reso-
lució judicial sigui ferma. Aquesta suspensió no s’es-
tén a l’executivitat de les mesures cautelars adopta-
des per restablir l’ordre jurídic presumptament vulnerat,
tret que hi hagi una resolució judicial en sentit contrari.

2. Si una infracció en matèria de turisme dóna lloc a la
instrucció d’una causa penal davant els tribunals de
justícia, aquesta suspèn la tramitació del procediment
sancionador que s’hagi iniciat pels mateixos fets i, si
escau, l’execució dels actes administratius relacionats
amb la imposició de la sanció. Si l’autoritat judicial
acorda l’arxivament de les actuacions o dicta una in-
terlocutòria de sobreseïment o una sentència absolu-
tòria, el procediment sancionador reprèn la tramitació.

3. En el supòsit de coincidència d’una causa penal i
d’un procediment sancionador administratiu, la sanció
penal exclou la imposició de la sanció administrativa,
si hi ha identitat de subjectes, fets i fonament.
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3. S’han d’establir per reglament les funcions, els ser-
veis, el règim horari mínim i la resta de requisits que
han de complir les oficines integrades a la Xarxa d’Ofi-
cines de Turisme de Catalunya i els avantatges o les
prestacions de l’Administració de la Generalitat a què
poden accedir, i també el procediment per a sol·licitar
l’adhesió voluntària a la Xarxa.

4. Les oficines integrades a la Xarxa d’Oficines de
Turisme de Catalunya que siguin creades i regides per
una administració pública poden en qualsevol cas fer
reserves d’allotjament i de serveis turístics, a sol·licitud
dels usuaris turístics.

ARTICLE 73. REGISTRE DE TURISME DE CATALUNYA

1. El Registre de Turisme de Catalunya és un òrgan de
naturalesa administrativa que té per objecte l’exercici
de la funció registral relacionada amb l’ordenació i el
control del sector turístic. També li correspon de dur a
terme activitats informatives, estadístiques, de certifi-
cació i de suport als òrgans amb competències relaci-
onades amb l’estudi i la recerca en matèria turística.

2. El Registre de Turisme de Catalunya és adscrit a
l’Administració de la Generalitat, per mitjà de la direc-
ció general competent en matèria de turisme.

3. Tots els subjectes que duguin a terme activitats
turístiques s’han d’inscriure o han d’ésser inscrits,
d’acord amb el que disposen aquesta Llei i les disposi-
cions reglamentàries que la completin o la desenvolu-
pin, en el Registre de Turisme de Catalunya, que ha de
comptar, amb aquesta finalitat, amb les seccions i les
subseccions que siguin determinades per reglament.

ARTICLE 74. COORDINACIÓ INTERDEPARTAMENTAL

El Govern ha de vetllar, mitjançant els mecanismes
adequats, per la coordinació de les polítiques i les
accions dels diversos departaments que tinguin inci-
dència sobre el turisme.

ARTICLE 75. RELACIONS INTERADMINISTRATIVES

1. Les administracions turístiques han d’ajustar llurs
interrelacions als principis de coordinació, col·labo-
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ARTICLE 86. CLASSES D’INFRACCIONS

Les infraccions administratives en matèria de turisme
es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

ARTICLE 87. INFRACCIONS LLEUS

Es considera infracció lleu, als efectes d’aquesta Llei,
la simple inobservança de les disposicions que hi són
contingudes i de la normativa que la completa o la
desenvolupa, si no té transcendència econòmica di-
recta ni comporta perjudicis greus per als usuaris tu-
rístics. En qualsevol cas, es considera infracció lleu:

a) No posseir, no exhibir o exhibir defectuosament els
distintius, els anuncis, els senyals o la informació d’ex-
hibició obligatòria.

b) Incomplir el termini o les condicions establerts per
a fer les comunicacions o notificacions preceptives al
departament competent en matèria de turisme, si no
hi ha hagut un requeriment previ de l’Administració.

c) Faltar al respecte i la consideració deguts als usua-
ris turístics.

d) Fer una utilització negligent dels recursos turístics
que els produeixi desperfectes lleus o comporti un
menyscabament lleu de llurs valors ambientals, cultu-
rals, històrics o econòmics.

e) Incórrer en deficiències lleus en la prestació dels
serveis amb relació a la categoria de l’establiment i a
les condicions anunciades o pactades.

f) Incórrer en deficiències en el manteniment i la higie-
ne dels establiments i en els serveis de neteja i repa-
ració dels locals, les instal·lacions, el mobiliari i els
estris.

g) Incomplir les obligacions establertes per la norma-
tiva turística relatives a facturació, informació, llibres,
registres i altres documents.

h) No exhibir permanentment al públic el rètol que anun-
cia la disponibilitat dels fulls de reclamació.

i) Incomplir les normes sobre la publicitat de les pres-
tacions, dels serveis i dels preus.
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b) La promoció dels recursos turístics de llur àmbit
territorial, en coordinació amb tots els ens locals con-
cernits.

c) L’assessorament i el suport tècnic als ens locals de
llur àmbit territorial en qualsevol aspecte que en millori
la competitivitat turística.

d) L’articulació, la coordinació i el foment de les estra-
tègies de promoció derivades de l’àmbit privat del sec-
tor turístic.

e) La participació en la formulació de les eines de pla-
nificació turística del conjunt del país.

2. Les diputacions provincials han d’exercir llurs com-
petències turístiques en coordinació amb el departa-
ment competent en matèria de turisme i amb les altres
administracions turístiques de llur àmbit territorial.

3. Als efectes de l’adequada coordinació entre les di-
putacions provincials i l’Administració de la Generali-
tat, s’han d’establir les fórmules de participació recí-
proca que es considerin necessàries en les entitats i
els organismes especialitzats que en depenguin.

CAPÍTOL II

ALTRES DISPOSICIONS SOBRE LES ADMINISTRACIONS TURÍSTIQUES

ARTICLE 72. XARXA D’OFICINES DE TURISME DE CATALUNYA

1. La Xarxa d’Oficines de Turisme de Catalunya cons-
titueix un sistema integrat i coordinat d’informació i
atenció als usuaris turístics. Les oficines que s’hi
integrin han de promoure la imatge de Catalunya com
a marca turística i han de disposar d’un nivell d’in-
formació, de serveis i de materials que tingui un mínim
d’homogeneïtat i sigui suficient per a atendre els
usuaris turístics.

2. La Xarxa d’Oficines de Turisme de Catalunya és
integrada per les oficines de turisme de l’Administració
de la Generalitat, de les comarques d’interès turístic i
dels municipis turístics i per totes les oficines turís-
tiques, públiques o privades, que s’hi adhereixin volun-
tàriament.
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k) Qualsevol infracció classificada com a greu que, en
atenció a la seva naturalesa o a les circumstàncies
concurrents, no mereixi aquesta qualificació.

ARTICLE 88. INFRACCIONS GREUS

Es considera infracció greu, als efectes d’aquesta Llei:

a) Incomplir o alterar els requisits o les condicions dels
títols preceptius per a l’exercici o la classificació de
l’activitat turística corresponent.

b) Emprar denominacions, rètols o distintius diferents
dels que pertoquen a la classificació de l’establiment
o de l’activitat.

c) Dur a terme reformes estructurals no autoritzades
prèviament per l’Administració, si es modifiquen els
requisits bàsics essencials per a l’exercici de l’activi-
tat, es disminueix la qualitat reconeguda a l’establi-
ment o en resulta afectada la classificació, la catego-
ria o la capacitat d’allotjament.

d) Incomplir obligacions contractuals o legals, si s’oca-
sionen perjudicis greus als usuaris turístics.

e) Faltar greument al respecte i la consideració deguts
als usuaris turístics, o tractar-los d’una manera ofensiva.

f) Prohibir als usuaris d’accedir lliurement als establi-
ments, expulsar-los-en o privar-los de fer ús dels ser-
veis, si no és per causa justificada.

g) Percebre preus superiors als anunciats.

h) Fer publicitat que sigui enganyosa o que pugui afa-
vorir la confusió sobre els elements essencials dels
serveis i sobre els preus oferts.

i) Dur a terme activitats que produeixin danys greus
als recursos turístics o comportin un menyscabament
substancial de llurs valors inherents i en minvin la ca-
pacitat d’atracció d’usuaris turístics.

j) Apropiar-se indegudament o fer un ús no autoritzat
de noms, dissenys o materials directament relacionats
amb la promoció de Catalunya com a marca turística,
o de les declaracions i denominacions turístiques re-
conegudes legalment.
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c) La col·laboració en les iniciatives empreses per l’Ad-
ministració de la Generalitat per promoure la imatge
de Catalunya com a marca turística.

d) La promoció dels recursos turístics de la comarca.

e) La iniciativa per a obtenir la qualificació de comarca
d’interès turístic o les denominacions geoturístiques
que coincideixin amb llur àmbit territorial.

f) La creació i el sosteniment de l’oficina comarcal d’in-
formació turística corresponent, que tenen caràcter
obligatori en el cas que la comarca sigui declarada
d’interès turístic, i potestatiu en la resta de casos.

g) L’emissió d’informes en relació amb les sol·licituds
presentades pels municipis de llur àmbit territorial per
a esdevenir municipis turístics.

h) La participació en el procés d’elaboració del Pla de
turisme de Catalunya.

i) L’exercici de les competències turístiques que els
delega o els assigna l’Administració de la Generalitat,
d’acord amb el que estableix la legislació de règim
local.

2. Correspon també als consells comarcals, en relació
amb les activitats i els serveis turístics de competèn-
cia municipal:

a) Establir i prestar els serveis mínims inherents a la
condició de municipi turístic, en cas de dispensa o en
els supòsits especials establerts per la legislació de
règim local.

b) Exercir, per delegació o per conveni, competències
municipals.

c) Establir i prestar serveis o dur a terme obres, amb
caràcter complementari dels serveis i les obres muni-
cipals.

ARTICLE 71. RÈGIM DE LES COMPETÈNCIES PROVINCIALS

1. Corresponen a les diputacions provincials, sens
perjudici de les competències establertes per la legis-
lació de règim local, les atribucions següents:

a) La promoció de les marques turístiques de llur àmbit
territorial.
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k) Emprar, en la prestació de serveis turístics, elements,
persones o béns que no comptin amb l’habilitació cor-
responent.

l) Haver sobrecontractat places o reserves, si l’empre-
sa infractora facilita allotjament en condicions similars
a les persones afectades, en establiments d’una cate-
goria igual o superior situats en una altra localitat de la
mateixa zona.

m) Resistir-se a facilitar l’actuació dels serveis d’ins-
pecció turística.

n) Incomplir els terminis concedits per l’Administració
per a esmenar deficiències detectades pels inspec-
tors turístics.

o) Incórrer en deficiències manifestes i generalitzades
en la prestació dels serveis, en el manteniment i la
higiene dels establiments i en els serveis de neteja i
reparació dels locals, les instal·lacions, el mobiliari
i els estris.

p) No disposar de fulls de reclamació, o resistir-se o
negar-se a facilitar-los en el moment d’ésser sol·licitats,
fins i tot si la reclamació es fonamenta en la denega-
ció d’accés al local o de prestació del servei sol·licitat.

q) No lliurar als usuaris turístics els documents a què
tenen dret d’acord amb aquesta Llei i amb la normati-
va complementària.

r) No constituir el capital social o les fiances i assegu-
rances a què obliga la normativa turística, o no mante-
nir-ne la vigència.

s) Destinar les subvencions, els ajuts, els fons o els
beneficis concedits per les administracions turístiques
a finalitats diferents a l’establerta, o incomplir greu-
ment la resta de normes reguladores d’aquestes línies
de foment.

t) Obstruir l’actuació inspectora de l’Administració,
oposar-s’hi per qualsevol mitjà o aportar-hi informació
o documentació falsa.

u) Vendre les unitats d’allotjament, o posar-les a dis-
posició dels clients, per qualsevol mitjà no permès
per la normativa turística.
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municipal i l’exercici de la potestat sancionadora, en
els supòsits i amb els límits establerts per aquesta
Llei i per les disposicions que la despleguin, en coor-
dinació, en ambdós casos, amb l’Administració de la
Generalitat.

f) La promoció de l’atorgament de denominacions geo-
turístiques als àmbits territorials en què es troben in-
closos i la promoció de la declaració d’interès turístic
d’indrets, béns o serveis localitzats dins llur terme
municipal.

g) La prestació, en el cas dels municipis turístics, dels
serveis mínims que estableix l’article 19.

h) La participació en el procés d’elaboració del Pla de
turisme de Catalunya.

i) L’exercici de les competències turístiques que els
delega o els assigna l’Administració de la Generalitat,
d’acord amb el que estableix la legislació de règim
local.

ARTICLE 69. COMPETÈNCIES DEL CONSELL GENERAL D’ARAN

Correspon al Consell General d’Aran d’exercir les compe-
tències que li hagin estat transferides per la Generali-
tat en matèria de turisme, d’acord amb la Llei 16/1990,
del 13 de juliol, sobre el règim especial de la Vall d’Aran,
i amb els decrets de traspàs corresponents.

ARTICLE 70. COMPETÈNCIES COMARCALS

1. Corresponen als consells comarcals, sens perjudici
de les competències establertes per la legislació de
règim local, les atribucions següents:

a) La declaració de recursos turístics d’interès comar-
cal, la protecció i el foment d’aquests recursos i, si
escau, la iniciativa perquè siguin declarats recursos
turístics essencials.

b) La coordinació dels municipis de la comarca, si obté
la declaració de comarca d’interès turístic o si més
d’un dels municipis que la integren obté la de munici-
pi turístic, en els termes establerts per la legislació de
règim local.
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v) Qualsevol infracció classificada com a molt greu
que, en atenció a la seva naturalesa o a les circums-
tàncies concurrents, no mereixi aquesta qualificació.

ARTICLE 89. INFRACCIONS MOLT GREUS

Es considera infracció molt greu, als efectes d’aques-
ta Llei:

a) Prestar o exercir activitats i serveis turístics sense
disposar dels requisits o de les condicions legalment
establertes per a obtenir l’habilitació corresponent.

b) Cometre infraccions de la normativa turística que
comportin un perjudici greu per als recursos turístics
essencials de Catalunya.

c) Haver sobrecontractat places o reserves, si l’em-
presa infractora no facilita allotjament a les persones
afectades en les condicions que determinen els arti-
cles 87.j i 88.l.

d) Negar-se a allotjar clientela provinent d’una empre-
sa intermediària, amb reserva feta i acceptada, o efec-
tuada d’acord amb les condicions prèviament pacta-
des, independentment del sistema i els terminis
acordats per a la liquidació.

e) Incomplir obligacions contractuals o legals, si s’oca-
sionen perjudicis molt greus als usuaris turístics.

ARTICLE 90. REINCIDÈNCIA

1. Es produeix reincidència si la persona responsable
d’una infracció en comet una altra de la mateixa natu-
ralesa en el termini d’un any, comptat a partir de la
data en què s’havia comès la infracció, sempre que
s’hagi declarat per resolució ferma en la via adminis-
trativa.

2. En cas de reincidència, la infracció es pot conside-
rar inclosa dins la classe immediatament superior.

ARTICLE 91. RESPONSABILITAT

Són responsables de les infraccions en matèria de tu-
risme les persones físiques i jurídiques, públiques o
privades, que facin les accions o les omissions tipifi-
cades com a tals per aquesta Llei, amb les particula-
ritats següents:
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d) L’elaboració del Pla de turisme de Catalunya.

e) La declaració dels recursos turístics essencials, la
declaració dels municipis turístics, la declaració d’àre-
es, béns o serveis d’interès turístic i la creació i la defi-
nició de les denominacions geoturístiques.

f) La potenciació dels ensenyaments de turisme i de
la formació i el perfeccionament dels professionals del
sector.

g) L’exercici de les potestats administratives de plani-
ficació, programació, foment, inspecció i sanció regu-
lades per aquesta Llei, d’una manera exclusiva o en
col·laboració amb altres administracions.

h) El sosteniment i la gestió del Registre de Turisme
de Catalunya i l’elaboració d’estadístiques turístiques.

i) L’exercici de les potestats administratives vincula-
des a la protecció de les empreses turístiques legal-
ment constituïdes i a la defensa de llur activitat en-
front de l’intrusisme.

2. Les atribucions especificades en l’apartat 1 són
exercides pel departament competent en cada cas,
sota la direcció i la coordinació del Govern.

ARTICLE 68. COMPETÈNCIES MUNICIPALS

Corresponen als ajuntaments, sens perjudici de les
competències establertes per la legislació de règim
local, les atribucions següents:

a) La promoció i la protecció dels recursos turístics
d’interès municipal.

b) La declaració dels recursos turístics d’interès local
i, si escau, la iniciativa perquè siguin declarats recur-
sos turístics essencials.

c) L’atorgament de les autoritzacions, les llicències i
els permisos que els pertoca d’aprovar d’acord amb
la legislació vigent.

d) L’elaboració dels instruments de planejament que
tenen atribuïts d’acord amb la legislació vigent.

e) L’exercici de la funció inspectora sobre les activi-
tats turístiques que es duguin a terme dins llur terme
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a) En les infraccions comeses en la prestació de ser-
veis, se’n considera responsable l’empresa o la raó
social legalment o contractualment obligada a la dita
prestació.

b) En les infraccions comeses per persones que pres-
ten llurs serveis en establiments turístics, se’n consi-
deren responsables les persones físiques o jurídiques
titulars d’aquests establiments.

c) Les persones titulars de les empreses, els serveis
o les activitats de caràcter turístic són responsables
subsidiàries dels danys causats als recursos turístics
pels usuaris respectius, si les persones titulars es-
mentades incompleixen el deure de prevenir la comis-
sió de la infracció, sens perjudici de les accions de
rescabalament que siguin procedents.

CAPÍTOL II

SANCIONS

ARTICLE 92. CLASSES DE SANCIONS

1. Les infraccions establertes per aquesta Llei i per
les disposicions turístiques complementàries poden
ésser sancionades mitjançant advertiment, multa, sus-
pensió de l’activitat o tancament temporal o definitiu
de l’establiment.

2. En el supòsit d’infraccions greus o molt greus, i
com a complement de les sancions principals esta-
blertes per l’apartat 1, també es pot acordar la imposi-
ció de les sancions accessòries següents:

a) Revocació del títol, l’autorització, la inscripció o l’ha-
bilitació corresponent.

b) Suspensió o retirada dels ajuts de caràcter financer
obtinguts pel subjecte infractor i inhabilitació per a
sol·licitar-ne de nous, per un període no superior a dos
anys.

ARTICLE 93. CRITERIS PER A LA GRADUACIÓ DE LES SANCIONS

Les sancions s’imposen tenint en compte les circums-
tàncies concurrents i, en particular:
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a) Els perjudicis causats als usuaris turístics i el nom-
bre d’afectats.

b) El benefici il·lícit obtingut.

c) El volum econòmic i la situació financera del sub-
jecte turístic.

d) La categoria de l’establiment i les característiques
del servei o l’activitat.

e) La reincidència o la reiteració en les conductes in-
fractores.

f) La reparació total o parcial, durant la tramitació de
l’expedient sancionador, de les anomalies o els perju-
dicis que n’han originat la incoació.

g) L’existència i el grau d’intencionalitat.

h) La transcendència social de l’actuació infractora.

ARTICLE 94. GRADUACIÓ DE LES SANCIONS

1. Les infraccions d’aquesta Llei són sancionades mit-
jançant l’aplicació de les mesures següents:

a) Les infraccions lleus, amb un advertiment o amb
una multa de fins a 3.000 euros.

b) Les infraccions greus, amb una multa d’entre 3.001
i 30.000 euros o, si el caràcter i la gravetat de la infrac-
ció ho fan recomanable, amb la suspensió de l’activi-
tat o el tancament temporal de l’establiment, per un
temps màxim d’un any.

c) Les infraccions molt greus, amb una multa d’sentre
30.001 i 600.000 euros o, si el caràcter i la gravetat de
la infracció ho fan recomanable, amb la suspensió de
l’activitat o el tancament temporal de l’establiment, per
un temps màxim de dos anys, o amb el tancament
definitiu de l’establiment.

2. En l’aplicació de les sancions, cal assegurar en
qualsevol cas que la sanció imposada no resulti més
beneficiosa per als infractors que el compliment de
les normes infringides.

ARTICLE 95. CONSTÀNCIA I PUBLICITAT DE LES SANCIONS

1. En cas d’imposició de sancions per infraccions greus
o molt greus d’aquesta Llei, l’òrgan sancionador ha de
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comunicar al Registre de Turisme de Catalunya la re-
solució ferma corresponent, en el termini de deu dies
d’haver estat notificada. Les persones interessades
poden sol·licitar la cancel·lació de la inscripció de la
sanció imposada, un cop transcorreguts dos anys des
de l’anotació, sens perjudici que el mateix Registre
pugui efectuar d’ofici l’esmentada cancel·lació.

2. En cas d’infraccions molt greus d’aquesta Llei, l’au-
toritat que ha resolt l’expedient pot acordar la publica-
ció de la sanció, un cop esdevinguda ferma en la via
administrativa, en previsió de futures conductes in-
fractores.

3. Si, com a conseqüència de la incoació d’un expedi-
ent administratiu, se sanciona la infracció d’aquesta
Llei en matèria de publicitat, l’òrgan competent pot
exigir als infractors la publicació d’un comunicat en
què es rectifiqui la publicitat efectuada, publicació que
s’ha de fer en condicions i amb mitjans iguals o simi-
lars a aquells en què es va produir l’actuació sancio-
nada.

ARTICLE 96. DEVOLUCIÓ DE QUANTITATS PERCEBUDES INDEGU-
DAMENT

Amb independència de les sancions a què fa referèn-
cia aquesta Llei, l’òrgan sancionador ha d’imposar al
subjecte infractor l’obligació de restituir immediatament
les quantitats que hagi percebut indegudament.

ARTICLE 97. TANCAMENT D’EMPRESES I D’ESTABLIMENTS PER IN-
COMPLIMENT DELS REQUISITS ESTABLERTS

Mitjançant la incoació de l’expedient corresponent, i
sense que tingui caràcter de sanció, l’òrgan compe-
tent pot acordar el tancament de les empreses o els
establiments que no comptin amb les autoritzacions o
les inscripcions preceptives, o pot ordenar que se’n
suspengui el funcionament fins que es rectifiquin els
defectes observats o es compleixin els requisits le-
galment establerts.

ARTICLE 98. MULTES COERCITIVES

1. Els òrgans competents poden imposar multes coer-
citives, un cop fet el requeriment d’execució dels ac-
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tes i les resolucions de caràcter administratiu desti-
nats al compliment del que determinen aquesta Llei i
les altres disposicions relatives al sector turístic.

2. El requeriment a què es refereix l’apartat 1 ha d’ad-
vertir la persona interessada del termini de què dispo-
sa per a complir-lo i de la quantia de la multa que, en
cas d’incompliment, li pot ésser imposada. En qual-
sevol cas, el termini assenyalat ha d’ésser suficient
per al compliment de l’obligació de què es tracti, i la
multa no pot excedir els 600 euros.

3. L’incompliment del requeriment a què es refereix
l’apartat 1 pot donar lloc, un cop comprovat per l’Ad-
ministració, a la reiteració de les multes, per períodes
de temps que siguin suficients per al compliment i
que en tot cas no poden ésser inferiors a l’assenyalat
en el primer requeriment.

4. Les multes coercitives són independents de les que
es puguin imposar en concepte de sanció, i hi són
compatibles.

ARTICLE 99. ÒRGANS COMPETENTS

1. S’han de determinar per reglament els òrgans com-
petents per a instruir i resoldre els expedients que s’in-
coïn per les infraccions d’aquesta Llei, d’acord amb el
caràcter de les infraccions i la quantia o la naturalesa
de les sancions.

2. El reglament a què es refereix l’apartat 1 ha de reco-
llir les competències transferides al Consell General
d’Aran, ha d’atribuir competències específiques als
municipis en aquesta matèria i ha de fer possible la
separació entre els òrgans instructors i els òrgans san-
cionadors. En tot cas, la potestat sancionadora que
aquesta Llei atribueix en matèria turística als ens lo-
cals ha d’ésser exercida d’acord amb el que estableix
la legislació de règim local.
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CAPÍTOL III

PRESCRIPCIÓ I CADUCITAT

ARTICLE 100. PRESCRIPCIÓ

1. Les infraccions i les sancions regulades per aques-
ta Llei prescriuen en el termini d’un any, les infraccions
lleus; de dos anys, les greus, i de tres anys, les molt
greus.

2. El termini de prescripció de les infraccions es com-
puta des del dia en què s’hagin comès, i el de les san-
cions comença a comptar l’endemà del dia en què
esdevingui ferma la resolució per la qual s’imposa la
sanció. El termini queda interromput per la incoació
del procediment sancionador i pels altres fets que le-
galment en comportin la suspensió.

3. Les infraccions consistents en l’incompliment d’una
obligació de caràcter permanent no prescriuen.

ARTICLE 101. CADUCITAT

Si transcorre un any des de la incoació de l’expedient
sancionador i l’òrgan competent no ha dictat i notificat
resolució expressa, s’entén que el procediment ha
caducat i que s’han d’arxivar les actuacions, amb el
benentès que cal excloure del còmput les paralitzaci-
ons no imputables a l’Administració i les suspensions
o les ampliacions de terminis que s’acordin de confor-
mitat amb la legislació reguladora del procediment
administratiu.

CAPÍTOL IV

PROCEDIMENT SANCIONADOR

ARTICLE 102. INICIACIÓ

1. El procediment sancionador és iniciat d’ofici per l’òr-
gan competent:

a) Per iniciativa pròpia.

b) Com a conseqüència de les actes aixecades pels
serveis d’inspecció.
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c) En virtut de les queixes, les denúncies o les recla-
macions presentades pels usuaris turístics o per les
associacions que els representen.

d) Si les autoritats o els òrgans administratius compe-
tents li comuniquen que han tingut coneixement de
fets que puguin ésser constitutius d’infracció.

2. Amb caràcter previ a la incoació d’un procediment
sancionador, es pot ordenar un tràmit d’informació per
a l’aclariment dels fets. A la vista de les actuacions, i
un cop examinats els fets, cal determinar l’existència
o la inexistència d’indicis d’infracció i, si n’hi ha, iniciar
el procediment sancionador, d’acord amb els princi-
pis i els límits establerts per la legislació reguladora
del procediment administratiu.

ARTICLE 103. REPARACIÓ

1. Amb caràcter previ o simultani a la tramitació d’un
expedient sancionador, es pot oferir a l’empresa o la
persona presumptament infractora la possibilitat de
reparar els perjudicis causats, o de normalitzar les ir-
regularitats administratives en què hagi pogut incórrer.

2. La conciliació voluntària per a la reparació dels per-
judicis causats als consumidors o als usuaris per les
empreses prestadores dels serveis turístics es pot
intentar únicament en les reclamacions en què hi hagi
un interès particular i aquest sigui quantificable.

3. Per a poder accedir a la reparació de les irregulari-
tats administratives, d’acord amb l’apartat 1, s’ha de
tenir en compte l’entitat de la infracció i del perjudici
que en derivi.

4. La reparació dels perjudicis causats, en virtut del
que disposen els apartats 1 i 2, pot comportar l’arxi-
vament de les actuacions, o bé l’atenuació en la qua-
lificació de les infraccions o en la modalitat, la quanti-
ficació o la intensitat de les sancions.

ARTICLE 104. MESURES CAUTELARS

1. Abans de la iniciació d’un procediment sanciona-
dor, l’òrgan administratiu competent per a iniciar-lo pot
adoptar, d’ofici o a instància de part interessada, al-
guna o algunes de les mesures cautelars que esta-
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bleix l’apartat 3, si ho justifica la necessitat de preve-
nir riscos per a la seguretat o els interessos econò-
mics dels usuaris o de preservar els recursos turís-
tics. L’acord d’iniciació del procediment s’ha d’adoptar
necessàriament abans que transcorrin quinze dies des
de l’adopció de les esmentades mesures, i n’ha de
dictar la confirmació o l’aixecament.

2. L’òrgan competent per a resoldre el procediment a
què es refereix l’apartat 1 pot acordar igualment en
qualsevol moment del procediment, d’ofici o a instàn-
cia de part interessada, i amb la finalitat de garantir
l’eficàcia de la resolució que finalment es dicti, l’adop-
ció de qualsevol de les mesures cautelars que esta-
bleix l’apartat 3.

3. Als efectes del que estableix aquest article, l’òrgan
competent pot adoptar, mitjançant resolució motiva-
da, un cop concedida audiència a la persona interes-
sada, alguna de les mesures cautelars següents:

a) El tancament provisional de l’establiment, total o
parcial, per un temps màxim de sis mesos.

b) La suspensió de l’autorització que habilita per a
exercir l’activitat empresarial turística, per un temps
màxim de sis mesos.

ARTICLE 105. INSTRUCCIÓ I CLOENDA

1. Si un procediment sancionador s’ha iniciat com a
conseqüència d’una presumpta infracció en un àmbit
regulat per una normativa sectorial específica, l’òrgan
sancionador ha de posar els fets en coneixement de
l’Administració, els departaments o els òrgans afec-
tats, amb la finalitat que puguin actuar d’acord amb
llurs atribucions o emetre, si escau, l’informe corres-
ponent.

2. Els òrgans de l’Administració de la Generalitat les
competències dels quals poden concórrer en l’àmbit
d’aplicació d’aquesta Llei resten obligats en qualse-
vol cas a actuar sota els principis de coordinació i de
col·laboració.

3. En el curs de la instrucció d’un procediment sancio-
nador, la persona interessada pot proposar les proves
que consideri necessàries per a la defensa dels seus
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drets, i l’òrgan encarregat de la instrucció ha d’orde-
nar les que estimi pertinents. En qualsevol cas,
l’Adminis-tració ha de considerar la prova inclosa en
l’expedient sancionador, i n’ha de valorar el resultat en
conjunt.

4. Els procediments sancionadors iniciats de conformi-
tat amb aquesta Llei es clouen per les causes i mitjan-
çant les formes determinades per la legislació regula-
dora del procediment administratiu sancionador, i també
en el supòsit de caducitat regulat per aquesta Llei.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA. PARADORS DE TURISME DE CATALUNYA

1. D’acord amb el que estableix l’article 53 de l’Estatut
d’autonomia, el Govern pot proposar la participació
de la Generalitat en els ens, els òrgans, els instituts o
les societats estatals responsables de la direcció i la
gestió dels paradors de turisme.

2. Els paradors de turisme situats a Catalunya tenen
la consideració de recursos turístics essencials.

SEGONA. INVENTARI DELS RECURSOS TURÍSTICS ESSENCIALS

1. El departament competent en matèria de turisme ha
d’inventariar els recursos turístics essencials definits
per l’article 5 en el termini d’un any a comptar de la
publicació d’aquesta Llei en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya. Si els departaments compe-
tents per raó de la matèria mantenen catàlegs o inven-
taris de classes específiques d’aquests recursos,
s’entén que l’obligació d’inventariar-los del departament
competent en matèria de turisme queda satisfeta amb
la remissió expressa als catàlegs o inventaris indicats.

2. L’inventari dels recursos turístics essencials ha d’es-
tablir les categories en què queden agrupats aquests
recursos i llurs característiques principals. En particu-
lar, hi ha de constar la localització, la titularitat, la indi-
cació de la normativa bàsica que els és aplicable, el
motiu que en fonamenta la inclusió en l’inventari i, si
escau, els avantatges de caràcter econòmic o financer
establerts en llur favor per qualsevol institució pública.
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TERCERA. MUNICIPIS TURÍSTICS I DECLARACIONS TURÍSTIQUES

1. El departament competent en matèria de turisme ha
de determinar els municipis que, en aplicació d’aques-
ta Llei, tenen la consideració de municipis turístics.

2. En el termini de dos anys a comptar de l’entrada en
vigor d’aquesta Llei, el departament competent en
matèria de turisme ha d’elaborar un mapa turístic de
Catalunya, en el qual han de constar els municipis, les
comarques i les altres àrees territorials de caràcter tu-
rístic. El mapa s’ha d’incloure dins el Pla de turisme
de Catalunya.

3. El Govern pot aprovar, amb la participació prèvia
de les entitats de municipis més representatives, un
reglament tipus per als municipis turístics, que poden
adoptar-lo íntegrament o bé adequar-lo a llurs peculia-
ritats i necessitats.

QUARTA. PLA DE TURISME DE CATALUNYA

El Pla de turisme de Catalunya s’ha de redactar en el
termini de dos anys a comptar de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei.

CINQUENA. ACTUALITZACIÓ DE SANCIONS

La quantia de les sancions establertes per aquesta
Llei es pot actualitzar per mitjà d’una norma amb rang
de llei, i especialment per mitjà de la llei de mesures
fiscals i administratives complementària de la llei de
pressupostos.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

PRIMERA. CONSORCIS CONSTITUÏTS

La Generalitat ha de promoure l’adaptació de les dis-
posicions estatutàries dels consorcis i les entitats tu-
rístiques en què participa a les determinacions
d’aquesta Llei.

SEGONA. PROCEDIMENTS SANCIONADORS

El règim sancionador regulat pel títol VI s’aplica a la tra-
mitació i la resolució dels procediments sancionadors
que s’iniciïn després de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
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DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA. CREACIÓ I REGULACIÓ DE L’AGÈNCIA CATALUNYA TURISME

En el termini màxim d’un mes des de l’entrada en vi-
gor d’aquesta Llei, el Govern ha de presentar un pro-
jecte de llei de creació i regulació de l’agència Catalu-
nya Turisme.

SEGONA. HABILITACIÓ PER A DESENVOLUPAR I APLICAR LA LLEI

Es faculten el Govern i el conseller o consellera com-
petent en matèria de turisme perquè dictin les dispo-
sicions necessàries per a desenvolupar i aplicar aques-
ta Llei.

TERCERA. DEROGACIÓ DE NORMES DE RANG IGUAL O INFERIOR

1. Queda derogat l’article 72 de la Llei 8/1987, del 15
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, relatiu
als municipis turístics.

2. Queden derogades totes les normes que s’oposin a
aquesta Llei o la contradiguin.

QUARTA. ENTRADA EN VIGOR

Aquesta Llei entra en vigor al cap de sis mesos d’ha-
ver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
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bleix l’apartat 3, si ho justifica la necessitat de preve-
nir riscos per a la seguretat o els interessos econò-
mics dels usuaris o de preservar els recursos turís-
tics. L’acord d’iniciació del procediment s’ha d’adoptar
necessàriament abans que transcorrin quinze dies des
de l’adopció de les esmentades mesures, i n’ha de
dictar la confirmació o l’aixecament.

2. L’òrgan competent per a resoldre el procediment a
què es refereix l’apartat 1 pot acordar igualment en
qualsevol moment del procediment, d’ofici o a instàn-
cia de part interessada, i amb la finalitat de garantir
l’eficàcia de la resolució que finalment es dicti, l’adop-
ció de qualsevol de les mesures cautelars que esta-
bleix l’apartat 3.

3. Als efectes del que estableix aquest article, l’òrgan
competent pot adoptar, mitjançant resolució motiva-
da, un cop concedida audiència a la persona interes-
sada, alguna de les mesures cautelars següents:

a) El tancament provisional de l’establiment, total o
parcial, per un temps màxim de sis mesos.

b) La suspensió de l’autorització que habilita per a
exercir l’activitat empresarial turística, per un temps
màxim de sis mesos.

ARTICLE 105. INSTRUCCIÓ I CLOENDA

1. Si un procediment sancionador s’ha iniciat com a
conseqüència d’una presumpta infracció en un àmbit
regulat per una normativa sectorial específica, l’òrgan
sancionador ha de posar els fets en coneixement de
l’Administració, els departaments o els òrgans afec-
tats, amb la finalitat que puguin actuar d’acord amb
llurs atribucions o emetre, si escau, l’informe corres-
ponent.

2. Els òrgans de l’Administració de la Generalitat les
competències dels quals poden concórrer en l’àmbit
d’aplicació d’aquesta Llei resten obligats en qualse-
vol cas a actuar sota els principis de coordinació i de
col·laboració.

3. En el curs de la instrucció d’un procediment sancio-
nador, la persona interessada pot proposar les proves
que consideri necessàries per a la defensa dels seus
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c) En virtut de les queixes, les denúncies o les recla-
macions presentades pels usuaris turístics o per les
associacions que els representen.

d) Si les autoritats o els òrgans administratius compe-
tents li comuniquen que han tingut coneixement de
fets que puguin ésser constitutius d’infracció.

2. Amb caràcter previ a la incoació d’un procediment
sancionador, es pot ordenar un tràmit d’informació per
a l’aclariment dels fets. A la vista de les actuacions, i
un cop examinats els fets, cal determinar l’existència
o la inexistència d’indicis d’infracció i, si n’hi ha, iniciar
el procediment sancionador, d’acord amb els princi-
pis i els límits establerts per la legislació reguladora
del procediment administratiu.

ARTICLE 103. REPARACIÓ

1. Amb caràcter previ o simultani a la tramitació d’un
expedient sancionador, es pot oferir a l’empresa o la
persona presumptament infractora la possibilitat de
reparar els perjudicis causats, o de normalitzar les ir-
regularitats administratives en què hagi pogut incórrer.

2. La conciliació voluntària per a la reparació dels per-
judicis causats als consumidors o als usuaris per les
empreses prestadores dels serveis turístics es pot
intentar únicament en les reclamacions en què hi hagi
un interès particular i aquest sigui quantificable.

3. Per a poder accedir a la reparació de les irregulari-
tats administratives, d’acord amb l’apartat 1, s’ha de
tenir en compte l’entitat de la infracció i del perjudici
que en derivi.

4. La reparació dels perjudicis causats, en virtut del
que disposen els apartats 1 i 2, pot comportar l’arxi-
vament de les actuacions, o bé l’atenuació en la qua-
lificació de les infraccions o en la modalitat, la quanti-
ficació o la intensitat de les sancions.

ARTICLE 104. MESURES CAUTELARS

1. Abans de la iniciació d’un procediment sanciona-
dor, l’òrgan administratiu competent per a iniciar-lo pot
adoptar, d’ofici o a instància de part interessada, al-
guna o algunes de les mesures cautelars que esta-
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CAPÍTOL III

PRESCRIPCIÓ I CADUCITAT

ARTICLE 100. PRESCRIPCIÓ

1. Les infraccions i les sancions regulades per aques-
ta Llei prescriuen en el termini d’un any, les infraccions
lleus; de dos anys, les greus, i de tres anys, les molt
greus.

2. El termini de prescripció de les infraccions es com-
puta des del dia en què s’hagin comès, i el de les san-
cions comença a comptar l’endemà del dia en què
esdevingui ferma la resolució per la qual s’imposa la
sanció. El termini queda interromput per la incoació
del procediment sancionador i pels altres fets que le-
galment en comportin la suspensió.

3. Les infraccions consistents en l’incompliment d’una
obligació de caràcter permanent no prescriuen.

ARTICLE 101. CADUCITAT

Si transcorre un any des de la incoació de l’expedient
sancionador i l’òrgan competent no ha dictat i notificat
resolució expressa, s’entén que el procediment ha
caducat i que s’han d’arxivar les actuacions, amb el
benentès que cal excloure del còmput les paralitzaci-
ons no imputables a l’Administració i les suspensions
o les ampliacions de terminis que s’acordin de confor-
mitat amb la legislació reguladora del procediment
administratiu.

CAPÍTOL IV

PROCEDIMENT SANCIONADOR

ARTICLE 102. INICIACIÓ

1. El procediment sancionador és iniciat d’ofici per l’òr-
gan competent:

a) Per iniciativa pròpia.

b) Com a conseqüència de les actes aixecades pels
serveis d’inspecció.
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tes i les resolucions de caràcter administratiu desti-
nats al compliment del que determinen aquesta Llei i
les altres disposicions relatives al sector turístic.

2. El requeriment a què es refereix l’apartat 1 ha d’ad-
vertir la persona interessada del termini de què dispo-
sa per a complir-lo i de la quantia de la multa que, en
cas d’incompliment, li pot ésser imposada. En qual-
sevol cas, el termini assenyalat ha d’ésser suficient
per al compliment de l’obligació de què es tracti, i la
multa no pot excedir els 600 euros.

3. L’incompliment del requeriment a què es refereix
l’apartat 1 pot donar lloc, un cop comprovat per l’Ad-
ministració, a la reiteració de les multes, per períodes
de temps que siguin suficients per al compliment i
que en tot cas no poden ésser inferiors a l’assenyalat
en el primer requeriment.

4. Les multes coercitives són independents de les que
es puguin imposar en concepte de sanció, i hi són
compatibles.

ARTICLE 99. ÒRGANS COMPETENTS

1. S’han de determinar per reglament els òrgans com-
petents per a instruir i resoldre els expedients que s’in-
coïn per les infraccions d’aquesta Llei, d’acord amb el
caràcter de les infraccions i la quantia o la naturalesa
de les sancions.

2. El reglament a què es refereix l’apartat 1 ha de reco-
llir les competències transferides al Consell General
d’Aran, ha d’atribuir competències específiques als
municipis en aquesta matèria i ha de fer possible la
separació entre els òrgans instructors i els òrgans san-
cionadors. En tot cas, la potestat sancionadora que
aquesta Llei atribueix en matèria turística als ens lo-
cals ha d’ésser exercida d’acord amb el que estableix
la legislació de règim local.
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comunicar al Registre de Turisme de Catalunya la re-
solució ferma corresponent, en el termini de deu dies
d’haver estat notificada. Les persones interessades
poden sol·licitar la cancel·lació de la inscripció de la
sanció imposada, un cop transcorreguts dos anys des
de l’anotació, sens perjudici que el mateix Registre
pugui efectuar d’ofici l’esmentada cancel·lació.

2. En cas d’infraccions molt greus d’aquesta Llei, l’au-
toritat que ha resolt l’expedient pot acordar la publica-
ció de la sanció, un cop esdevinguda ferma en la via
administrativa, en previsió de futures conductes in-
fractores.

3. Si, com a conseqüència de la incoació d’un expedi-
ent administratiu, se sanciona la infracció d’aquesta
Llei en matèria de publicitat, l’òrgan competent pot
exigir als infractors la publicació d’un comunicat en
què es rectifiqui la publicitat efectuada, publicació que
s’ha de fer en condicions i amb mitjans iguals o simi-
lars a aquells en què es va produir l’actuació sancio-
nada.

ARTICLE 96. DEVOLUCIÓ DE QUANTITATS PERCEBUDES INDEGU-
DAMENT

Amb independència de les sancions a què fa referèn-
cia aquesta Llei, l’òrgan sancionador ha d’imposar al
subjecte infractor l’obligació de restituir immediatament
les quantitats que hagi percebut indegudament.

ARTICLE 97. TANCAMENT D’EMPRESES I D’ESTABLIMENTS PER IN-
COMPLIMENT DELS REQUISITS ESTABLERTS

Mitjançant la incoació de l’expedient corresponent, i
sense que tingui caràcter de sanció, l’òrgan compe-
tent pot acordar el tancament de les empreses o els
establiments que no comptin amb les autoritzacions o
les inscripcions preceptives, o pot ordenar que se’n
suspengui el funcionament fins que es rectifiquin els
defectes observats o es compleixin els requisits le-
galment establerts.

ARTICLE 98. MULTES COERCITIVES

1. Els òrgans competents poden imposar multes coer-
citives, un cop fet el requeriment d’execució dels ac-
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a) Els perjudicis causats als usuaris turístics i el nom-
bre d’afectats.

b) El benefici il·lícit obtingut.

c) El volum econòmic i la situació financera del sub-
jecte turístic.

d) La categoria de l’establiment i les característiques
del servei o l’activitat.

e) La reincidència o la reiteració en les conductes in-
fractores.

f) La reparació total o parcial, durant la tramitació de
l’expedient sancionador, de les anomalies o els perju-
dicis que n’han originat la incoació.

g) L’existència i el grau d’intencionalitat.

h) La transcendència social de l’actuació infractora.

ARTICLE 94. GRADUACIÓ DE LES SANCIONS

1. Les infraccions d’aquesta Llei són sancionades mit-
jançant l’aplicació de les mesures següents:

a) Les infraccions lleus, amb un advertiment o amb
una multa de fins a 3.000 euros.

b) Les infraccions greus, amb una multa d’entre 3.001
i 30.000 euros o, si el caràcter i la gravetat de la infrac-
ció ho fan recomanable, amb la suspensió de l’activi-
tat o el tancament temporal de l’establiment, per un
temps màxim d’un any.

c) Les infraccions molt greus, amb una multa d’sentre
30.001 i 600.000 euros o, si el caràcter i la gravetat de
la infracció ho fan recomanable, amb la suspensió de
l’activitat o el tancament temporal de l’establiment, per
un temps màxim de dos anys, o amb el tancament
definitiu de l’establiment.

2. En l’aplicació de les sancions, cal assegurar en
qualsevol cas que la sanció imposada no resulti més
beneficiosa per als infractors que el compliment de
les normes infringides.

ARTICLE 95. CONSTÀNCIA I PUBLICITAT DE LES SANCIONS

1. En cas d’imposició de sancions per infraccions greus
o molt greus d’aquesta Llei, l’òrgan sancionador ha de
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