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INFORME JUSTIFICATIU PER A LA MODIFICACIÓ DE L’OF 2.2 RELATIVA 
RECÀRREC MUNICIPAL SOBRE L’IMPOST D’ESTADES EN ESTABLIMENTS 
TURÍSTICS (IEET) A LA CIUTAT DE BARCELONA 
 
 
 
 
 
El Plenari del Consell Municipal de data 23 de desembre de 2020 va aprovar definitivament 
l’ordenança fiscal 2.2, per la qual s’estableix el recàrrec municipal sobre l’impost d’estades en 
establiments turístics (IEET) a la ciutat de Barcelona. Aquest recàrrec va entrar en vigor el 
passat 1 de juny de 2021. 
 
Per tal de facilitar la implementació del recàrrec previst a l’article 2.2, l’ordenança estableix 
mitjançant la seva disposició transitòria un període transitori d’aplicació entre els anys 2021 i 
2023, d’acord amb el qual s’anirà aplicant un increment progressiu fins assolir la quota de 3,25 
euros.  
 
Així, la disposició transitòria estableix que durant l’exercici 2021 la quota sigui de 0,75 euros, 
durant 2022 d’1,75 euros i durant 2023 2,75 euros, per finalment arribar en 2024 a l’import de 
3,25 euros.  
 
Ara bé, cal tenir en compte que, d’acord amb la normativa pròpia de l’impost, els períodes de 
liquidació de l’IEET són dos: d’una banda,  de l’1 d’abril al 30 de setembre del mateix any; i 
d’altra banda, de l’1 d’octubre al 31 de març de l’any següent.  
 
 
L’actualització de la quota a 1 de gener de cada any provoca que els establiments turístics 
hagin de fer dues liquidacions dins el mateix període de meritament durant tota la fase 
transitòria, és a dir:  
 
 

- De l’1 d’octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2021, coincidint amb l’aplicació del 
recàrrec de 0,75 euros. 
 

- De l’1 de gener de 2022 fins al 31 de març de 2022, coincidint amb l’aplicació de la 
tarifa actualitzada per a l’exercici 2022, és a dir, d’1,75 euros.  
 

 
 
Situació que s’anirà reiterant durant les liquidacions corresponents al període “d’hivern” 
(d’octubre fins a març de l’exercici següent), fins a l’any 2024. 
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Per tal de simplificar les obligacions en relació a laplicació del recarrec municipal sobre l'IEET,

es proposa modificar la disposició transitória de OF en el sentit d'ajustar lincrement gradual de

les tarifes als períodes de meritament de limpost, de conformitat amb el segiuent detall:

ANY IMPORT PERÍODE DE LIQUIDACIÓ

RECARREC

2021

2022

2023

Barcelona, 22 de juliol de

Ajuntament

de Barcelona

0,75 euros De 11 de juny de 2021 al 31 de marc de 2022

1,75 euros de 11 d'abril de 2022 al 31 de marc de 2023

2,75 euros de 11 d'abril de 2023 al 31 de marc de 2024

2021.
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