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El Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa, incentiva amb  
gairebé 1,5 milions d’euros projectes de 
promoció i foment del turisme a Terres 
de l’Ebre el 2008 
 

• El director dels serveis territorials del Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa a les Terres de 
l’Ebre, Josep Monclús, acompanyat del delegat territorial 
del Govern de la Generalitat a  les Terres de l’Ebre, Lluís 
Salvadó, ha presentat avui a Tortosa els resultats  dels  
incentius en turisme a les comarques de Terres de l’Ebre 
durant el 2008.  

 
• A través dels diferents programes de suport al turisme, 

com el Pla de Desenvolupament Turístic (PLADETUR), el 
Departament té per objectiu potenciar i fomentar el 
sector i l’activitat turística a les Terres de l’Ebre. 

 
 
Dilluns, 2 de març de 2009.— El Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa va dotar l’any 2008 amb un total de 1.354.740,13 euros en incentius 
projectes de promoció i foment del turisme a les Terres de l’Ebre. El director 
dels serveis territorials del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa a 
les Terres de l’Ebre, Josep Monclús, acompanyat del delegat territorial del 
Govern de la Generalitat a  les Terres de l’Ebre, Lluís Salvadó i Tenesa, ha 
presentat avui a Tortosa els resultats d’aquests incentius en turisme que s’han 
atorgat  a les comarques de la zona durant el 2008.  
 
El Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, mitjançant la Direcció 
General de Turisme, ha impulsat diferents programes de suport al sector 
turístic. A través del Pla de Desenvolupament Turístic, el Pla de Dinamització 
Turística, el Pla de Foment, el Pla Estratègic de Turisme a Terres de l’ Ebre i 
altres accions complementàries, s’han incentivat durant el 2008 projectes 
amb l’objectiu de potenciar el sector i l’activitat turística a les Terres de l’Ebre. 
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Per exemple, a la Via Verda s’ha transformat l’estació d’Aldover en un 
restaurant i la de Benifallet en un alberg, i a l’Ampolla i Deltebre s’han invertit 
15.000 euros a cada municipi per a implantar noves oficines de turisme. 
 
En aquest sentit i en el marc de la presentació, el director Josep Monclús, ha 
explicat la incidència d’aquests programes d’incentius. L’any passat, el 
Departament d’innovació, Universitats i Empresa va dotar amb 701.052,13 
euros en incentius, projectes del Pla de Desenvolupament Turístic 
(PLADETUR). En concret, la quantitat incentivada destinada als ens locals va 
ser de 336.147,63 euros, mentre que la destinada a empreses turístiques va 
ser de 364.904,50 euros.  
 
Pel que fa al Pla de Dinamització Turística s’ha destinat 350.000 euros. D’altra 
banda, en aquest 2008, s’ha aportat 180.000 euros al Pla de Foment, per 
actuacions emmarcades en el Pla Estratègic de Turisme a Terres de l’ Ebre, 
44.000 euros., i per a projectes turístics complementaris 79.688 euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 


