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Barcelona rebrà enguany dos milions d’euros 

extraordinaris a compte de l’impost turístic 
 
 
 
» Aquesta assignació extraordinària consolida la fórmula que ja es va fer servir al 2015, 

a través d’un nou conveni entre l’actual Govern municipal i la Generalitat de 

Catalunya, i és un pas més en la consolidació d’una major participació de Barcelona 

en la recaptació de la taxa turística 

 

» L’Ajuntament reivindica rebre el 100% del que es recapta a la ciutat en concepte de 

l’Impost d’Estades en Establiments Turístics, i treballa en un grup de treball específic 

per a aquest assumpte, en el marc de la comissió mixta Ajuntament-Generalitat  

 

» El 2016 consolida també el finançament de projectes per descentralitzar el turisme  i 

augmentar l’oferta cultural de la ciutat  

 

 
 
 
Barcelona rebrà enguany dos milions d’euros extraordinaris a compte de l’Impost d’Estades en 

Establiments Turístics (IEET) que recapta la Generalitat de Catalunya. Ajuntament i Generalitat 

han signat un conveni de col·laboració per a la materialització de l´assignació extraordinària del 

Fons per al Foment del Turisme. Aquesta assignació extraordinària consolida la fórmula que ja 

es va fer servir al 2015 i és un pas més cap a una major participació de Barcelona en la 

recaptació de la taxa turística.  

 

La dotació ha estat acordada pel Comitè bilateral del Fons per al Finançament de les despeses 

derivades de les actuacions de rehabilitació i millora de les infraestructures i dels serveis 

públics de la ciutat que han patit un impacte negatiu del turisme. Per a l’Ajuntament de 

Barcelona, aquesta dotació extraordinària és clau per desenvolupar la política de governança 

del turisme engegada pel Govern municipal, perquè es poden destinar a compensar els efectes 

negatius del turisme per a la ciutat.  De fet, els projectes dotats amb l’assignació extraordinària 

són els anomenats projectes de compensació. Enguany, s’han dotat, entre altres: l’arranjament 

de voltes de diferents carrers a plaça de la Llana, la instal·lació de detecció de vianants al 

passeig Marítim amb el carrer Andrea Dòria, la gestió d’un equip d’agents cívics, la remodelació 

del pas de vianants del pas sota la Muralla i la plaça de Pau Vila, i la pavimentació i 

reordenació de mobiliari urbà a la vorera de plaça de Catalunya, entre el Portal de l’Àngel i les 

Rambles.  
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Aposta per la descentralització i la potenciació de l’oferta cultural 
 

Al 2016 es consolida també la voluntat política de destinar el finançament a projectes per 

descentralitzar el turisme i augmentar l’oferta cultural de la ciutat. Enguany, s’ha pagat amb 

l’IEET projectes per apropar els visitants als barris, com el pla d’ordenació turística del Turó de 

la Rovira (Horta-Guinardó), el projecte de la Casa de l’Aigua, a Trinitat Nova (Nou Barris), 

visites guiades a Sants, Hostafrancs i la Bordeta, al districte de Sants-Montjuïc, o la campanya 

de comunicació i promoció turística de Barcelona i els seus barris, entre altres.  

 

I en el capítol de potenciació de l’oferta turística cultural amb el finançament de la taxa, 

destaquen la nova programació per a l’agost al Teatre Grec, la finalització dels treballs de 

restauració dels murals de la capella de Sant Miquel del Reial Monestir de Santa Maria de 

Pedralbes, o l’inici d’activitats del Sónar Kids a Nou Barris, entre altres.   

 

Barcelona ha ingressat prop de 29 milions des de la creació de l’impost, al 2012 

 

L’Impost sobre estades en establiments turístics (IEET) és un tribut que va entrar en vigor l’1 de 

novembre de 2012 amb la Llei 5/2012 de 20 de març. És un impost propi de la Generalitat de 

Catalunya, la qual en regula els elements essencials, n’estableix les afectacions i les 

participacions dels ens locals en el seu rendiment. La gestió, recaptació i inspecció d’aquest 

impost correspon a l’Agència Tributària de Catalunya. 

Des de la creació de l’impost turístic, el 2012, l’Ajuntament de Barcelona ha ingressat un total 

de 28.795.342’78 euros, un 33% del total recaptat pel govern català. D’aquests, 15’2 milions 

han servit per finançar projectes o actuacions per part de l’Ajuntament i i prop de 13’5 milions 

s’han transferit al consorci Turisme de Barcelona per desenvolupar projectes de  promoció 

turística, d’acord amb el caràcter finalista de l’impost. 

Més enllà de la recaptació ordinària que pertoca a tots els municipis, Barcelona reivindica rebre 

el 100% de la recaptació de l’IEET a la ciutat i la consolidació de l’aportació extraordinària de 

dos milions d’euros per compensar els efectes del turisme a la ciutat.  

 

Tots els projectes o actuacions finançats amb la IEET han de perseguir algun dels objectius 

establerts a la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de 

creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, següents: 

 

La promoció turística de Catalunya. 

 

 L’impuls del turisme sostenible, responsable i de qualitat i la protecció, preservació, 

recuperació i millorament dels recursos turístics. 

 El foment, la creació i el millorament dels productes turístics. 

 El desenvolupament d’infraestructures relacionades amb el turisme. 
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En el cas de l’aportació extraordinària, aquests objectius s’amplien per poder destinar-la a 

finançar les despeses derivades de les actuacions de rehabilitació i millora de les 

infraestructures i dels serveis públics de la ciutat que han patit un impacte negatiu del turisme.  

 

PROJECTES FINANÇATS AMB L’IMPOST D’ESTADES EN ESTABLIMENTS TURÍSTICS 2016 

Eines digitals turístiques 78.768,94    

Tast de les Rambles  50.000,00 

Campanya de comunicació i promoció turística de Barcelona i dels seus 
barris  

300.000,00  

Fira B-Travel 2016 52.000 

Conveni Càtedra de Turisme del CETT 38.000 

Foment de l'emprenedoria en l'àmbit turístic 25.000 

Càlcul petjada de carboni del Turisme a Barcelona  34.267,20 

Serveis TIC per la detecció de l'oferta il·legal d'allotjament turístic 18.000 

Jardí Botànic 93.170,00 

Foment de la responsabilitat social empresarial dels hotels de la zona  25.872 

Servei intèrpret 21.000 

Dinamització comerços 8.905,00 

Projecte de pacificació dels carrers Carolines i Aulèstia Pijoan 65.807,00 

Pla d'ordenació turística del Turó de la Rovira 109.200,00 

Casa de l'Aigua Trinitat Nova 185.000,00 

Ampliació Pla de Senyalització d'indrets del Pla de Turisme  17.800,00 

Senyalització El Putxet, dipòsit Rei Martí i disseny impressió de bosses 29.027,90 

Aplicació turisme accessible: pla d’accessiblitat serveis turístics 40.000,00 

Formació en anglès per taxistes nivell mig 35.000,00 

Dinamització turística de Ciutat Vella: creació rutes del districte 6.443,25 

Difusió i distribució del material turístic i digitalització de continguts 
turístics a la pàgina web 

7.219,00 

Foment i visibilització de la vida associativa del Poblenou a partir dels 
projectes  promoguts per l’Associació Poblenou Urban District 

25.000 

Exposició restes arqueològiques de la Sagrera 18.150 

La Festa Catalana 76.000 

Projecte Concert popular de l’OBC a la platja de Barcelona el Dia 
Internacional de la Música 

65.000 

World Air Routes 2017 60.000 

Primavera Sound 20.000,00 

Sónar+D i Sónar Kids 100.000,00 

Implantació de la plataforma del  Contacless a la senyalètica de Parcs i 
jardins de la ciutat 

105.635,00 

Fase 2 APP Fonts 2.0 8.000,00 

Fase 2 simulador coreografies Fonts Bessones + 2 Coreos 
Fonts Plaça Catalunya 

18.000,00 
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Projecte constructiu de la infraestructura necessària per la 
connectivitat  de nous serveis, solucions tecnològiques i servei de 
xarxa wifi (en platges Bogatell,  Mar Bella, Nova Marbella i Llevant) 

270.000,00 

App Rutes Urbanes Verdes 81.872,00 

Projecte de visites guiades per Sants, Hostafrancs i la Bordeta 2.973,00 

Projecte  MEETING POINT- Creu Coberta. Punt Turístic Comercial 25.519,00 

Millora de les condicions dels locals i equipaments dels operadors de 
Medi Ambient i de la senyalització dels espais adjacents a les platges   

178.547,60 

Millora accessibilitat universal al patrimoni cultural de la ciutat 60.000,00 

Pla d’ordenació Turística del Turó de la Rovira (Fase II) 25.000,00 

Festival Internacional de l’Art Impossible 51.000,00 

Estudi de so de la Font Màgica  12.000,00 

Implantació LEDs cascada 1 Font Màgica 28.000,00 

Millora ambiental plaça Reial  150.000,00 

Pavimentació i reordenació de mobiliari urbà a la vorera del passeig de 
Joan de Borbó  

700.000,00 

Arranjament de voltes a diferents carrers de l’eix del carrer Carders i al 
Raval Nord 

510.000,00 

Millora de l’accessibilitat al refugi antiaeri de la plaça del Diamant  9.934,10 

Conceptualització del pla de dinamització de la Vila romana del Pont 
del Treball Digne 

5.780,00 

Producte de divulgació dels atractius del casc antic del districte. 
Accessible en Braille, lectura fàcil i pictògrames 

5.000,00 

Plànol turístic i comercial de les Corts 20.000,00 

Senyalització vianants Putxet i Farró 63.511,69 

Millora de l’experiència turística en l’entorn de la Sagrada Família 56.541,00 

Servei d’intèrpret en l’oficina conjunta de denúncies de la Barceloneta 58.668,66 

Pla d’ordenació Turó de la Rovira: gestió sostenible i agents cívics 32.194,80 

Programació artística Grec 2017 300.000,00 

Murals capella Sant Miquel, Monestir de Pedralbes 250.000,00 

Redacció avantprojecte Centre d’Interpretació Fabra i Coats 18.000,00 

Campanya de comunicació de Barcelona (Turisme de Proximitat) 386.890,07 

Promoció de l’ArtTicket a l’aeroport de Barcelona 19.481,00 
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Projectes de compensació (aportació extraordinària)   

Arranjament de voltes diferents carrers de la Pl. de la Llana  147.266,87 

Instal·lació detecció de vianants Pg. Marítim - C. Andrea Dòria 38.420,58 

Gestió d'un equip d'agents cívics  700.000,00 

Intervenció a terrasses. C. Marina i Sardenya per facilitar fluxes de 
vianants.  

 97.800 

Remodelació  pas de vianants: pas sota la Muralla amb la Plaça Pau 
Vila 

115.412,93 

Reforç Servei d’Agents cívics de la Sagrada Família 122.335,92 

Adequació de passos de vorera al perímetre del districte de Ciutat 
Vella  

370.000,00 

Pavimentació i reordenació de mobiliari urbà a la vorera de la plaça de 
Catalunya, entre el Portal de l’Àngel i les Rambles 

408.763,70 

 

 

 

 


