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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
14634 Reial decret llei 12/2019, d’11 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents 

per pal·liar els efectes de l’obertura de procediments d’insolvència del grup 
empresarial Thomas Cook.

I

El passat 23 de setembre de 2019 el grup empresarial britànic Thomas Cook va 
presentar davant d’un tribunal britànic la sol·licitud per iniciar un procediment d’insolvència, 
cessar en les seves operacions amb efecte immediat, cancel·lar totes les seves reserves i 
deixar de cotitzar les seves accions a la borsa de Londres.

Aquest grup empresarial britànic, que ocupava prop de 22.000 treballadors, organitzava 
cada any, a través de la seva agència de viatges majorista i de les seves aerolínies, milions 
de viatges de turistes cap als hotels de les comunitats autònomes de Canàries i de les Illes 
Balears i d’altres parts d’Espanya, que venien cada any part de la seva capacitat 
d’allotjament al grup esmentat.

Aquesta gran dependència del grup empresarial britànic que ha entrat en concurs de 
creditors, principalment dels territoris insulars de Canàries i de les Illes Balears, ha produït 
uns efectes nocius molt rellevants a les empreses turístiques i als treballadors afectats 
directament o indirectament per l’ona expansiva que aquestes situacions d’insolvència 
desencadenen.

El grup empresarial Thomas Cook té filials a Espanya, que gestionen serveis 
d’intermediació turística, hotelers i aeris. A data d’avui, una d’aquestes filials ha estat ja 
declarada en concurs voluntari per part d’un jutjat mercantil de Palma de Mallorca, que ha 
dissolt el consell d’administració i ha designat en el seu lloc un administrador concursal, un 
procediment que pot afectar directament els llocs de treball de centenars de persones, 
fonamentalment a les Illes Balears, i indirectament a altres milers de treballadors 
d’empreses relacionades a altres parts d’Espanya.

També estan en tramitació uns altres procediments judicials que a molt curt termini 
poden desembocar en nous concursos de creditors, amb un impacte important en 
l’economia d’un sector, com és el turístic, que suposa una de les fonts d’ingressos 
principals a moltes comunitats autònomes.

A més, la insolvència d’una empresa d’aquest volum ha d’afectar sens dubte el teixit 
empresarial de les zones en què el grup operava. Moltes empreses més petites, 
proveïdores de béns o serveis per a Thomas Cook, es poden veure arrossegades a 
resultats negatius o fins i tot a més procediments d’insolvència.

Es comprèn fàcilment, per tant, que l’obertura previsible de nous procediments 
d’insolvència secundaris, tant a Espanya com a altres estats membres de la Unió Europea, 
derivada de la liquidació obligatòria de la matriu del grup que s’està tramitant en els 
tribunals del Regne Unit, té un impacte extraordinari en l’economia d’una potència turística 
com és Espanya en la qual el turisme és un sector clau de la seva economia.

II

El turisme constitueix un dels sectors clau de l’economia del nostre país. És sens dubte 
un dels factors més dinàmics en la generació d’ocupació i riquesa, i té una gran capacitat 
d’arrossegament d’altres sectors, en ser una font important d’entrada de divises.

Espanya és una de les principals potències turístiques del món i també un dels 
principals inversors. Disposa d’una infraestructura sòlida i desenvolupada, una posició de 
lideratge internacional consolidada i un gran potencial de creixement futur, la qual cosa 
constitueix el seu valor diferenciador i un gran avantatge competitiu. Segons l’«Informe de 
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Resultats del Turisme Internacional 2018 i Perspectives 2019» de l’Organització Mundial 
del Turisme (OMT), Espanya ocupa el segon lloc del món en despesa realitzada per 
turistes, amb 89.856 milions d’euros. També és el segon país del món en nombre de 
turistes estrangers, amb gairebé 83 milions de turistes internacionals rebuts, que acudeixen 
al nostre país atrets per les seves platges i pel clima agradable, l’abundant patrimoni 
artístic i cultural del país i la riquesa gastronòmica. A aquests factors se n’afegeixen 
d’altres, com són les excel·lents infraestructures tant de transport, com l’alta densitat 
hotelera, la seguretat i l’hospitalitat que, en el seu conjunt, han permès que Espanya 
revalidi el 2019 la posició de lideratge en l’índex de competitivitat turística que ocupa des 
de 2015.

El sector turístic representa al voltant de l’11,7 per cent del producte interior brut (PIB) 
d’Espanya, economia que té un especial suport en el sector serveis, amb un 
desenvolupament i excel·lència en hostaleria i transport inigualables; i suposa un 13,6 per 
cent del total dels afiliats a la Seguretat Social a Espanya. A més d’això, el turisme és, per 
les seves característiques, un sector horitzontal que afecta pràcticament tots els sectors 
econòmics i és capaç de generar una activitat induïda en sectors com el comerç, l’oci i els 
serveis en general, que es beneficien dels turistes que ens visiten, bé a través d’un 
operador turístic bé en viatges individuals.

En aquest sentit, el sector turístic a Espanya es configura com una activitat 
socioeconòmica essencial per a la creació de riquesa i ocupació, la qual cosa fa possible 
que el seu comportament repercuteixi de manera sensible en l’augment de la riquesa 
nacional, tant directament com indirectament, i confirma la seva gran capacitat 
d’arrossegament d’altres sectors productius, tots aquests elements bàsics en el 
desenvolupament econòmic i l’estabilitat.

Des del punt de vista territorial, el turisme és un sector fonamental en l’economia de 
totes les comunitats autònomes, i en especial dels territoris insulars. Així, a la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears suposa més del 45 per cent del PIB, i assegura l’ocupació a 
més del 30 per cent del total de treballadors assalariats, i a la Comunitat Autònoma de 
Canàries la seva aportació al PIB supera el 35 per cent, i genera més del 40 per cent de 
l’ocupació. En tots dos casos destaca l’important nombre de turistes europeus que reben 
aquestes destinacions.

El sector turístic duu a terme la seva activitat en un entorn econòmic globalitzat, 
profundament canviant, en el qual la caiguda d’un dels grans operadors mundials té, per 
tant, un impacte extraordinari en un país com Espanya.

III

La disrupció que en aquests moments s’està produint als mercats turístics espanyol i 
europeu com a conseqüència de la fallida del grup empresarial Thomas Cook, segon més 
gran operador del món per volum d’operacions, i tenint en compte la dependència 
excessiva d’alguna de les nostres destinacions d’aquest únic operador turístic condueix a 
una crisi inèdita en aquest mercat que requereix una actuació immediata i extraordinària 
per part dels poders públics.

Aquesta situació ha generat una pèrdua de connectivitat i una amenaça a l’ocupació 
en els territoris més afectats, per la qual cosa el sector turístic espanyol necessita unes 
mesures que mitiguin l’abast de les conseqüències nocives de l’enfonsament del grup 
empresarial Thomas Cook i permetin mantenir l’activitat i l’ocupació del sector mentre es 
produeixen les adaptacions necessàries.

Si prenem com a referència les dades sobre 2018 que facilita l’enquesta de moviments 
turístics en fronteres (Frontur), s’aprecia que aproximadament el 60 per cent dels turistes 
internacionals que visiten la Comunitat Autònoma de Canàries i el 42 per cent dels que 
visiten la de les Illes Balears ho fan a través de paquets turístics, mentre que a la resta de 
comunitats autònomes aquestes xifres estan molt per sota. Aquesta alta dependència dels 
paquets turístics en els territoris insulars els ha fet especialment vulnerables a les 
fluctuacions del mercat dels operadors turístics especialitzats i, en concret, al grup Thomas 
Cook. Els turistes britànics que van visitar el nostre país el 2018 i que van utilitzar el 
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producte del paquet turístic van ser 7,23 milions, fet que suposa un 39,1 per cent dels 
turistes britànics a Espanya aquell any (aquests percentatges pugen fins al 50,3 per cent i 
el 58,8 per cent per als turistes britànics que van visitar les Illes Balears i Canàries, 
respectivament).

La fallida de les empreses britàniques del grup empresarial Thomas Cook ha suposat 
la cancel·lació de més de 475.000 seients d’avió durant la temporada turística d’hivern i la 
part restant de la temporada d’estiu en els territoris insulars. Durant l’any 2018 el grup de 
Thomas Cook va transportar 2,6 milions de passatgers a Espanya. Les seves destinacions 
principals van ser la Comunitat Autònoma de Canàries, amb més d’1,6 milions de 
passatgers, fet que suposa gairebé un 62 per cent de la seva quota de mercat a Espanya, 
i les Illes Balears, amb més de 740.000 passatgers, la qual cosa suposa un 28 per cent de 
la quota. Per tant, entre totes dues destinacions s’acapara pràcticament el 90 per cent de 
la seva oferta cap a Espanya. La condició d’insularitat d’aquests territoris suposa un gran 
desavantatge en el procés de recuperació del sector, ja que es veu reduïda la seva 
capacitat de connectivitat. La imminència de l’inici de la temporada d’hivern, d’especial 
importància, per exemple, a la Comunitat Autònoma de Canàries, fa necessària per tant 
l’adopció de mesures urgents que permetin al sector afrontar la pèrdua de viatgers.

IV

El present Reial decret llei es compon de quatre capítols, dividits en sis articles, dues 
disposicions addicionals, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i tres 
disposicions finals.

El capítol I, article 1, estableix l’objecte i la finalitat del Reial decret llei, que consisteix 
en l’establiment de mesures urgents dirigides a l’enfortiment i la millora de la competitivitat 
del sector turístic espanyol per pal·liar els efectes de la insolvència del grup empresarial 
Thomas Cook.

El capítol II, article 2, recull, com a mesura en matèria d’ocupació i Seguretat Social 
aplicable a les empreses establertes en els territoris insulars, l’ampliació de les 
bonificacions en les quotes de les cotitzacions a la Seguretat Social dels treballadors en 
els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística.

En els últims anys ha estat habitual l’adopció de diverses mesures de suport per a la 
prolongació dels períodes d’activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en 
els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística. En relació amb 
l’exercici 2019, aquestes mesures, consistents en la bonificació del 50 per cent de les 
quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels 
conceptes de recaptació conjunta de desocupació, FOGASA i formació professional, 
respecte dels treballadors esmentats, les regula l’article 9 del Reial decret llei 8/2019, de 8 
de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en 
la jornada de treball, i és d’aplicació durant els mesos de febrer, març i novembre de 2019.

L’article 2 esmentat estableix una ampliació de la bonificació de l’article 9 del Reial 
decret llei 8/2019, de 8 de març, que s’ha d’aplicar, a més de durant els mesos que preveu 
l’article esmentat, de manera excepcional, durant els mesos d’octubre i desembre de 2019 
i febrer i març de 2020.

Aquesta mesura es pot completar amb altres, com ara l’ajornament de quotes de 
cotitzacions de la Seguretat de conformitat amb la regulació que preveu el capítol VII del 
títol I del Reglament general de recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 
1415/2004, d’11 de juny.

L’article 3 preveu la coordinació específica del Servei Públic d’Ocupació Estatal amb 
les comunitats autònomes, en el marc del Sistema Nacional d’Ocupació i les seves 
competències respectives, amb l’objectiu que les mesures relatives a la protecció per 
desocupació i les polítiques actives d’ocupació donin una resposta eficaç als treballadors 
afectats, en el temps més breu possible.

El capítol III disposa les mesures de suport financer al sector turístic, consistents, 
d’una banda, a l’article 4, en instruir el Govern perquè, mitjançant un acord de la Comissió 
Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, aprovi una línia de finançament de fins 
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a 200 milions d’euros per atendre les necessitats financeres dels afectats per la insolvència 
del grup empresarial Thomas Cook.

D’altra banda, l’article 5 estableix la concessió directa de subvencions a les comunitats 
autònomes de Canàries i de les Illes Balears, d’acord amb el que estableix l’article 22.2.b) 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquestes subvencions, 
que tenen un caràcter extraordinari i excepcional, són necessàries per donar una resposta 
immediata a la situació produïda per la insolvència del grup empresarial Thomas Cook.

El capítol IV, article 6, regula el denominat Fons Financer de l’Estat per a la 
Competitivitat Turística (FOCIT), el qual té per objecte donar suport financer als projectes 
que desenvolupin les empreses turístiques orientats a la millora de la competitivitat del 
sector, en especial els que continguin actuacions de digitalització de les destinacions 
turístiques, i d’innovació i modernització dels serveis, per adaptar-se immediatament 
davant la pèrdua de demanda ocasionada per la fallida del grup empresarial Thomas 
Cook.

Es possibilita així que aquestes empreses, que necessàriament han de substituir el 
volum d’operacions que mantenien amb aquest grup empresarial, en molts casos per 
mantenir la seva viabilitat, tinguin un instrument que els permeti la substitució esmentada 
que, donada la situació del mercat turístic, en gran mesura per la disrupció produïda per la 
insolvència d’aquest operador, en fa imprescindible la canalització cap a elements més 
competitius com la digitalització o la innovació, entre d’altres. Així mateix, com a mesura 
addicional i en nom de més claredat, congruència i seguretat jurídica, s’estableix el canvi 
de denominació de l’anterior Fons per a la Modernització d’Infraestructures Turístiques 
(FOMIT), el qual passa ara a denominar-se Fons Financer de l’Estat per a la Competitivitat 
Turística (FOCIT).

La disposició addicional primera preveu l’establiment per part de la Secretaria d’Estat 
de Turisme, en col·laboració amb el Ministeri de Justícia i les comunitats autònomes, de 
mesures generals d’informació a les empreses del sector turístic que afrontin la recuperació 
de deutes en el marc de procediments d’insolvència d’empreses del grup Thomas Cook.

Per la seva banda, la disposició addicional segona preveu el reforç de la iniciativa de 
destinacions turístiques intel·ligents pels afectats per la insolvència del grup empresarial 
Thomas Cook, amb l’objectiu de millorar-ne la gestió i fer les destinacions turístiques més 
competitives en un context excepcional com l’actual, marcat per la desaparició d’un dels 
principals operadors turístics que operen al nostre país.

La disposició transitòria única recull una previsió normativa per a aquells projectes que 
hagin estat finançats amb càrrec al Fons Financer de l’Estat per a la Modernització 
d’Infraestructures Turístiques (FOMIT), als quals és aplicable el que preveuen el Reial 
decret 937/2010, de 23 de juliol, pel qual es regula el Fons Financer de l’Estat per a la 
Modernització d’Infraestructures Turístiques, i la resta de normes aplicables vigents en el 
moment d’aprovar-se el Reial decret llei.

Finalment, les disposicions finals primera a tercera recullen els títols competencials en 
què es fonamenta la norma, l’habilitació al Govern per al desplegament i execució, i 
l’entrada en vigor de la norma el mateix dia de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat», respectivament.

V

Les mesures que s’adopten en aquest Reial decret llei pretenen donar respostes 
concretes a aquestes necessitats de caràcter urgent. Així, s’aborda amb immediatesa la 
situació generada en el sector turístic per la insolvència del grup empresarial Thomas 
Cook, l’activitat del qual és clau per al sector turístic del nostre país, i evitar que repercuteixi 
negativament en l’ocupació que genera, principalment a les pimes, així com impedir que 
es produeixin situacions de falta de liquiditat. Per això, s’impulsa, igualment, la substitució 
imprescindible de la dependència a la qual estaven sotmeses multitud d’empreses a 
l’operador esmentat, per solucions alternatives més vinculades a la societat de la 
informació, la digitalització i amb una diversificació més gran, a les quals s’han d’adaptar 
aquestes empreses amb caràcter immediat.
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Les actuacions i mesures que s’estableixen en el marc d’aquesta norma responen, 
principalment, a un principi de temporalitat, i atenen totes les comunitats autònomes 
afectades, i especialment Canàries i les Illes Balears en ser territoris singularment afectats 
i més sensibles davant les circumstàncies excepcionals assenyalades prèviament.

Aquestes mesures constitueixen el complement necessari de les ja adoptades pels 
òrgans competents en matèria d’aeroports i trànsit i transport aeri, dirigides a assegurar la 
connectivitat aèria, després de la paralització de l’activitat de la major part del grup 
empresarial Thomas Cook, amb els territoris més afectats.

Les mesures que ara s’adopten responen a una situació d’extraordinària i urgent 
necessitat, i part d’aquestes mesures necessiten, com ocorre amb les que fan referència a 
matèria d’ocupació i de Seguretat Social, una resposta normativa amb rang de llei, tal com 
la jurisprudència constitucional exigeix [STC 137/2011, de 14 de desembre (RTC 2011, 
137), FJ 4]. Així mateix, mentre que les mesures esmentades persegueixen pal·liar les 
conseqüències que en el sector turístic espanyol provoca la crisi d’un dels principals 
operadors turístics mundial, i amb especial implantació a Espanya, hi ha sens dubte una 
connexió entre la situació definida i les actuacions dissenyades per fer-li front [per totes, 
STC 29/1982 (RTC 1982, 29), FJ 3, i 70/2016, de 14 d’abril (RTC 2016, 70), FJ 4], de 
manera que aquestes tenen «una relació directa o de congruència amb la situació que es 
tracta d’afrontar» [STC 182/1997 (RTC 1997, 182), FJ 3].

Les circumstàncies descrites, que eren difícils o impossibles de preveure, fan 
imprescindible una acció normativa immediata que ofereixi una resposta ràpida a la 
gravetat de la conjuntura que es planteja en el sector turístic i a les dificultats imminents 
derivades per a l’economia i l’ocupació. La situació descrita no pot ser atesa tempestivament 
i eficaçment pel procediment legislatiu d’urgència (STC 111/1983), i, d’altra banda, les 
mesures que inclou aquest Reial decret llei, que entra en vigor el mateix dia de la seva 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», són d’eficàcia immediata.

Tot això legitima l’extraordinària i urgent necessitat que constitueix el pressupost 
habilitador, i queda així justificada l’adopció immediata de les mesures que s’incorporen a 
aquest Reial decret llei, atès que concorre, d’aquesta manera, la circumstància 
d’extraordinària i urgent necessitat que exigeix l’article 86 de la Constitució per a la 
utilització de la figura normativa esmentada, requisit imprescindible, com ha recordat la 
jurisprudència constitucional.

VI

La tramitació d’aquest Reial decret llei l’efectua un govern en funcions, circumstància 
que s’ajusta al que disposa l’article 21.3 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del 
Govern, precepte d’acord amb el qual «el Govern en funcions ha de facilitar el normal 
desenvolupament del procés de formació del nou Govern i el traspàs de poders a aquest i 
ha de limitar-ne la gestió al despatx ordinari dels afers públics, i abstenir-se d’adoptar, 
llevat dels casos d’urgència degudament acreditats o per raons d’interès general 
l’acreditació expressa de les quals així ho justifiqui, qualssevol altres mesures».

En aquesta ocasió concorren tots dos supòsits excepcionals d’urgència i d’interès 
general, en la mesura en què és necessària una acció normativa immediata que ofereixi 
una resposta ràpida a la greu situació que passa el sector turístic com a conseqüència de 
la insolvència de l’operador turístic britànic Thomas Cook, principalment en alguns 
territoris, i a les conseqüències greus que comporta per a l’economia i l’ocupació del país. 
La situació descrita exigeix una acció governamental, l’omissió de la qual podria ocasionar 
perjudicis importants per a l’interès general.

VII

El present Reial decret llei es dicta a l’empara de les competències atribuïdes a l’Estat 
en matèria de bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica i la 
legislació bàsica i règim econòmic de la Seguretat Social, d’acord amb el que estableix 
l’article 149.1.13a i 17a de la Constitució.
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La norma s’adequa als principis de bona regulació que estableix l’article 129 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. A aquests efectes, es posa de manifest el compliment dels principis de 
necessitat i eficàcia atès l’interès general en què es fonamenten les mesures que 
s’estableixen, i el reial decret llei és l’instrument més adequat per garantir-ne la consecució. 
La norma és concorde amb el principi de proporcionalitat perquè conté la regulació 
imprescindible per a la consecució dels objectius esmentats prèviament. Igualment, 
s’ajusta al principi de seguretat jurídica, i és coherent amb la resta de l’ordenament jurídic. 
Finalment, en compliment del principi de transparència, la norma identifica clarament el 
seu propòsit, i ofereix en aquesta exposició de motius una explicació de les mesures que 
s’adopten en el sector del turisme.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització que conté l’article 86 de la Constitució 
espanyola, a proposta de la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme i de la ministra de 
Treball, Migracions i Seguretat Social, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres 
a la reunió del dia 11 d’octubre de 2019,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte i finalitat.

El present Reial decret llei té per objecte l’establiment de mesures urgents dirigides a 
l’enfortiment i millora de la competitivitat del sector turístic espanyol per pal·liar els efectes 
de la insolvència del grup empresarial Thomas Cook.

CAPÍTOL II

Mesures en matèria d’ocupació i de Seguretat Social

Article 2. Mesures de suport a la prolongació del període d’activitat dels treballadors amb 
contractes fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a 
l’activitat turística per a empreses amb centres de treball a les comunitats autònomes 
de les Illes Balears i Canàries durant els mesos d’octubre i desembre de 2019 i febrer 
i març de 2020.

La bonificació que preveu l’article 9 del Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de 
mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de 
treball, és aplicable, amb caràcter excepcional, a més dels mesos previstos en l’article 
esmentat, durant els mesos d’octubre i desembre de 2019 i febrer i març de 2020, per a 
les empreses dedicades a activitats enquadrades en els sectors de turisme, així com els 
de comerç i hostaleria, sempre que estiguin vinculats al sector del turisme esmentat, 
respecte dels seus centres de treball ubicats a les comunitats autònomes de les Illes 
Balears i de Canàries, i acreditin el compliment dels altres requisits que preveu l’article 
esmentat.

Article 3. Coordinació en matèria d’ocupació.

El Servei Públic d’Ocupació Estatal i les comunitats autònomes han de coordinar, en 
l’àmbit de les seves competències respectives, la protecció per desocupació i l’execució de 
les seves polítiques actives d’ocupació per donar resposta a la situació dels treballadors 
afectats per aquesta situació excepcional.
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CAPÍTOL III

Mesures de suport financer al sector turístic

Article 4. Línia de finançament per atendre els afectats per la insolvència del grup 
empresarial Thomas Cook.

1. S’instrueix el Govern perquè, mitjançant acord de la Comissió Delegada del 
Govern per a Assumptes Econòmics, s’aprovi una línia de finançament de fins a 200 
milions d’euros per atendre les necessitats financeres dels afectats per la insolvència del 
grup empresarial Thomas Cook.

2. Els termes i condicions d’aquesta línia de finançament s’han de recollir en l’acord 
de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics esmentat.

Article 5. Concessió directa de subvencions a les comunitats autònomes de Canàries i de 
les Illes Balears.

1. D’acord amb el que estableix l’article 22.2.b) de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, s’estableix, per tal de recuperar la pèrdua de 
connectivitat, consolidar la diversificació i millorar la destinació, la concessió directa de les 
subvencions següents:

a) A la Comunitat Autònoma de Canàries per un import de 15 milions d’euros.
b) A la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per un import de 8 milions d’euros.

2. La concessió de cadascuna d’aquestes subvencions s’ha d’instrumentar mitjançant 
la formalització d’un conveni entre la Secretaria d’Estat de Turisme i la comunitat autònoma, 
segons el que preveu l’article 65.3, en relació amb l’article 66.2 del Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol.

3. El conveni a què es refereix l’apartat anterior té el caràcter de bases reguladores 
de la concessió de la subvenció als efectes del que disposa la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, i ha d’incloure els termes a què es refereix l’article 65.3 del Reglament de 
desplegament de la llei esmentada, i en tot cas els requisits dels beneficiaris, la seva 
acreditació, les despeses subvencionables, els terminis i la forma de justificació.

4. El conveni pot preveure que l’abonament de la subvenció es faci en un únic 
pagament anticipat, d’acord amb el que preveu l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, i el seu Reglament de desplegament.

5. El pagament de la subvenció queda condicionat a l’existència de crèdit adequat i 
suficient.

6. En defecte del que aquest Reial decret llei preveu, és aplicable de manera 
supletòria a aquestes subvencions el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i el 
seu Reglament de desplegament, llevat del que en una i altra disposició afecti a l’aplicació 
dels principis de publicitat i concurrència.

CAPÍTOL IV

Fons Financer de l’Estat per a la Competitivitat Turística

Article 6. Fons Financer de l’Estat per a la Competitivitat Turística (FOCIT).

1. El Fons Financer de l’Estat per a la Modernització de les Infraestructures 
Turístiques (FOMIT), que regula el Reial decret 937/2010, de 23 de juliol, es passa a 
denominar «Fons Financer de l’Estat per a la Competitivitat Turística FCPJ (FOCIT)».

2. Es modifica la disposició addicional quaranta-tresena de la Llei 42/2006, de 28 de 
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2007, que queda redactada de 
la manera següent:
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«Disposició addicional quaranta-tresena. Iniciativa per a la millora de la 
competitivitat de les destinacions turístiques.

U. L’Estat pot donar suport financer, mitjançant préstecs amb càrrec al Fons 
Financer de l’Estat per a la Competitivitat Turística (FOCIT), als projectes que 
desenvolupin les empreses turístiques orientats a la millora de la competitivitat del 
sector, en especial als que continguin actuacions de digitalització de les destinacions 
turístiques, i d’innovació i de modernització dels serveis.

Dos. L’execució d’aquesta iniciativa s’ha de canalitzar amb càrrec al Fons 
Financer de l’Estat per a la Competitivitat Turística (FOCIT), adscrit a la Secretaria 
d’Estat de Turisme, gestionat per aquesta última, i l’administració financera de la 
qual ha de portar a terme l’Institut de Crèdit Oficial (ICO).

Tres. El Govern ha d’informar el Parlament sobre la gestió d’aquesta iniciativa, 
els resultats assolits, els projectes finançats, la seva quantia i les modalitats de 
finançament, així com els seus beneficiaris finals. Aquesta informació s’ha de 
remetre al Parlament amb periodicitat anual.»

3. El Govern ha d’establir reglamentàriament, en el termini de tres mesos des de 
l’entrada en vigor del present Reial decret llei, les mesures necessàries per desplegar el 
que preveu aquest article.

Disposició addicional primera. Mesures d’informació en processos concursals.

La Secretaria d’Estat de Turisme, en col·laboració amb el Ministeri de Justícia i les 
comunitats autònomes, ha d’establir mesures generals d’informació a les empreses del 
sector turístic que afrontin la recuperació de deutes en el marc de processos d’insolvència 
d’empreses del grup Thomas Cook.

Disposició addicional segona. Enfortiment de l’estratègia de destinacions turístiques 
intel·ligents.

Amb la finalitat de donar suport a la transformació de les destinacions turístiques 
afectades per la insolvència del grup empresarial Thomas Cook, el Govern ha de destinar 
1.485.000 euros a la Societat Mercantil Estatal per a la Gestió de la Innovació i les 
Tecnologies Turístiques, SAMP (SEGITTUR) per reforçar l’estratègia de destinacions 
turístiques intel·ligents i millorar així la competitivitat de la destinació turística.

Disposició transitòria única. Projectes finançats pel Fons Financer de l’Estat per a la 
Modernització d’Infraestructures Turístiques (FOMIT).

Als projectes que hagin estat finançats amb càrrec al Fons Financer de l’Estat per a la 
Modernització d’Infraestructures Turístiques (FOMIT) els és aplicable el que preveuen el 
Reial decret 937/2010, de 23 de juliol, i la resta de normes aplicables vigents en el moment 
d’aprovar-se el Reial decret llei.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
estableix aquest Reial decret llei.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret llei es dicta a l’empara de l’article 149.1.13a i 17a de la Constitució, 
que atribueix a l’Estat la competència en matèria de bases i coordinació de la planificació 
general de l’activitat econòmica i sobre la legislació bàsica i règim econòmic de la Seguretat 
Social.
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Disposició final segona. Habilitació per al desplegament reglamentari.

S’habilita el Govern per aprovar les disposicions necessàries per al desplegament i 
aplicació del que preveu aquest Reial decret llei.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret llei entra en vigor el mateix dia de la publicació en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat».

Madrid, 11 d’octubre de 2019.

FELIPE R.

El president del Govern,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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