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RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2018, del president de 
l’Agència Valenciana del Turisme, per la qual es dóna 
publicitat a l’import global màxim destinat a les ajudes 
dirigides a empreses, associacions, federacions i fundaci-
ons de la Comunitat Valenciana l’any 2018. [2018/1306]

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2018, del presiden-
te de la Agència Valenciana del Turisme, por la que se 
da publicidad al importe global máximo destinado a las 
ayudas dirigidas a empresas, asociaciones, federaciones y 
fundaciones de la Comunitat Valenciana en el año 2018. 
[2018/1306]

Mediante el Decreto 4/2017, de 31 de marzo, del president de la 
Generalitat, se aprueban las bases reguladoras de las ayudas dirigidas 
al sector turístico de la Comunitat Valenciana, publicado en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana número 8014, del día 4 de abril 
de 2017.

Por resolución del presidente de la Agència Valenciana del Turisme, 
de 20 de diciembre de 2017, publicada en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana número 8199, de fecha 27 de diciembre de 2017, 
se convocan las ayudas para el año 2018 de la Agència Valenciana del 
Turisme dirigidas a empresas, asociaciones, federaciones y fundaciones, 
destinadas a la mejora de la competitividad de los servicios y productos 
turísticos de la Comunitat Valenciana.

El artículo 3 de la citada resolución establece que la concesión de 
las ayudas previstas en la misma, estará condicionada a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de la Agència Valencia-
na del Turisme para el año 2018.

Asimismo, establece que en cumplimiento de lo previsto en el artí-
culo 5.3.d del citado Decreto 4/2017, de 31 de marzo, del president de 
la Generalitat, por el que se aprueban las bases reguladoras de las pre-
sentes ayudas y de acuerdo con lo que establezca la Ley de presupuestos 
de la Generalitat para el ejercicio 2018, con destino a la Agència Valen-
ciana del Turisme, por resolución del presidente de la misma, se dará 
publicidad de las líneas de crédito y del importe global máximo desti-
nado a la concesión de las ayudas previstas en la presente convocatoria.

En consecuencia, de acuerdo con las competencias asignadas por el 
Decreto 209/2004, de 8 de octubre del Consell de la Generalitat, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Agència Valenciana del Turisme, y 
de conformidad con la misma, resuelvo:

Dar publicidad a las líneas de crédito y al importe global máximo 
con los que se financiarán las ayudas acogidas a los distintos programas 
contenidos en la Resolución de 20 de diciembre de 2017, del presidente 
de la Agència Valenciana del Turisme, publicada en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana número 8199, de fecha 27 de diciembre de 
2017, que son los siguientes:

1. El Programa 1: Fomento de la competitividad empresarial: se 
financiará con cargo a la línea presupuestaria S0000958, «Incentivos 
a la competitividad de las empresas turísticas», del capítulo VII de 
los presupuestos de la Generalitat para 2018 con destino a la Agència 
Valenciana del Turisme, siendo el importe global máximo 1.000.000,00 
euros.

2. El Programa 2: Apoyo a actividades deportivas y culturales 
de impacto turístico internacional: se financiará con cargo a la línea 
S0000811, «Apoyo a actividades deportivas y culturales de gran impac-
to turístico en la Comunitat Valenciana», del capítulo IV de los presu-
puestos de la Generalitat para 2018 con destino a la Agència Valenciana 
del Turisme, siendo el importe global máximo 650.000,00 euros.

3. El Programa 3: Impulso al marketing de producto turístico de 
la Comunitat Valenciana: se financiará con cargo a la línea S0000835, 
«Comercialización del producto y desestacionalización», del capítu-
lo IV de los presupuestos de la Generalitat para 2018 con destino a 
la Agència Valenciana del Turisme, siendo el importe global máximo 
500.000,00 euros.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzga-
dos de lo Contencioso-Administrativo de València, dentro del plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación y, potes-
tativamente, podrá interponerse recurso de reposición ante el presidente 
de la Agència Valenciana del Turisme, en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente al de su publicación, todo ello de conformidad con 
lo establecido en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 

Mitjançant el Decret 4/2017, de 31 de març, del president de la 
Generalitat, s’aproven les bases reguladores de les ajudes dirigides al 
sector turístic de la Comunitat Valenciana, publicat en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana, número 8014, del dia 4 d’abril de 2017.

Per resolució del president de l’Agència Valenciana del Turisme, de 
20 de desembre de 2017, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana número 8199, de data 27 de desembre de 2017, es convo-
quen les ajudes per a l’any 2018 de l’Agència Valenciana del Turisme 
dirigides a empreses, associacions, federacions i fundacions, destinades 
a la millora de la competitivitat dels serveis i productes turístics de la 
Comunitat Valenciana.

L’article 3 de la citada resolució estableix que la concessió de les 
ajudes previstes en aquesta, estarà condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost de l’Agència Valenciana del Turisme 
per a l’any 2018.

Així mateix, estableix que en compliment del previst en l’article 
5.3.d del citat Decret 4/2017, de 31 de març, del president de la Gene-
ralitat, pel qual s’aproven les bases reguladores de les presents ajudes i 
d’acord amb el que establisca la Llei de pressupostos de la Generalitat 
per a l’exercici 2018, amb destinació a l’Agència Valenciana del Turis-
me, per resolució del president d’aquesta, es donarà publicitat de les 
línies de crèdit i de l’import global màxim destinat a la concessió de les 
ajudes previstes en la present convocatòria.

En conseqüència, d’acord amb les competències assignades pel 
Decret 209/2004, de 8 d’octubre del Consell de la Generalitat, pel qual 
s’aprova el Reglament de l’Agència Valenciana del Turisme, i de con-
formitat amb aquesta, resolc:

Donar publicitat a les línies de crèdit i a l’import global màxim 
amb els quals es finançaran les ajudes acollides als diferents programes 
continguts en la Resolució de 20 de desembre de 2017, del president de 
l’Agència Valenciana del Turisme, publicada en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana número 8199, de data 27 de desembre de 2017, 
que són els següents:

1. El Programa 1: Foment de la competitivitat empresarial: es finan-
çarà amb càrrec a la línia pressupostària S0000958, «Incentius a la com-
petitivitat de les empreses turístiques», del capítol VII dels pressupostos 
de la Generalitat per a 2018 amb destinació a l’Agència Valenciana del 
Turisme, sent l’import global màxim 1.000.000,00 euros.

2. El Programa 2: Suport a activitats esportives i culturals d’impac-
te turístic internacional: es finançarà amb càrrec a la línia S0000811, 
«Suport a activitats esportives i culturals de gran impacte turístic a la 
Comunitat Valenciana», del capítol IV dels pressupostos de la Generali-
tat per a 2018 amb destinació a l’Agència Valenciana del Turisme, sent 
l’import global màxim 650.000,00 euros.

3. El Programa 3: Impuls al màrqueting de producte turístic de la 
Comunitat Valenciana: es finançarà amb càrrec a la línia S0000835, 
«Comercialització del producte i desestacionalització», del capítol IV 
dels pressupostos de la Generalitat per a 2018 amb destinació a l’Agèn-
cia Valenciana del Turisme, sent l’import global màxim 500.000,00 
euros.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, 
podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant els Jutjats 
Contenciosos Administratius de València, dins del termini de dos mesos 
comptats des de l’endemà de la seua publicació i, potestativament, 
podrà interposar-se recurs de reposició davant el president de l’Agèn-
cia Valenciana del Turisme, en el termini d’un mes, a comptar des de 
l’endemà de la seua publicació, tot això de conformitat amb el que esta-
bleixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 



octubre, del procedimiento administrativo común de las administracio-
nes públicas, y en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

València, 9 de febrero de 2018.– El presidente de la Agència Valen-
ciana del Turisme: Francesc Colomer Sánchez.

procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en 
els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa.

València, 9 de febrer de 2018.– El president de l’Agència Valencia-
na del Turisme: Francesc Colomer Sánchez.
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