
En marxa el grup de treball d’Ajuntament i Generalitat  
per a l’adaptació de la taxa turística a Barcelona 
 
El tinent d’alcaldia d’Empresa, Cultura i Innovació, Jaume Collboni, i el regidor 
d’Empresa i Turisme, Agustí Colom, s’han reunit avui amb el secretari general 
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Xavier Gibert, el secretari, 
Joan Aregio, i el director de Turisme, Octavi Bono, i els respectius equips tècnics, per 
avançar en el Grup de treball per l’adaptació de l’Impost d’Estades Turístiques (IEET) a 
les especificitats de Barcelona, creat dins de la Comissió Mixta entre l’Ajuntament de 
Barcelona i la Generalitat de Catalunya del passat mes de juliol, que s’ha marcat com a 
objectiu abordar en un termini màxim de sis mesos noves condicions per a Barcelona 
quant a la recaptació de l’impost turístic. 
 
  

 
  
 
En aquesta primera trobada de la taula, Collboni ha destacat la voluntat d’iniciar el 
treball per explorar possibilitats per incidir com a ciutat en la recaptació de l’IEET i ha 
considerat que la Generalitat “demostra ser conscient del debat obert a la capital del país 
sobre el turisme i els seus efectes”. El tinent d’alcaldia d’Empresa, Cultura i Innovació 
ha dit ser conscient de les divergències en les posicions inicials de Generalitat i 
Ajuntament de Barcelona, ha qualificat de “bona notícia que ens hi posem a treballar” i 
ha destacat que “per això justament hem posat en marxa aquesta taula per trobar vies de 
col·laboració i explorar possibilitats per incrementar la participació de l’Ajuntament en 
els impostos del turisme, en favor d’un model de turisme sostenible a Barcelona i en el 
conjunt del país”. 
 
 
 



El Grup de Treball per l’adaptació de l’Impost d’Estades Turístiques (IEET) es va crear 
per acord de la Comissió Mixta de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, reunida 
el passat mes de juliol, per treballar les especificitats de Barcelona. Es va marcar com a 
objectiu tenir unes conclusions enllestides en el termini de 6 mesos. 
 
Actualment, l’Ajuntament rep un 33% de la recaptació total de Barcelona en l’IEET. 
En total Catalunya recapta 43’5 milions per l’impost turístic, dels quals 22’2 milions es 
recapten a la capital catalana. D’aquests 22’2 milions, Barcelona en rep 7’5, als quals 
excepcionalment al 2015 es van sumar 2 milions d’euros d’aportació extraordinària 
gràcies a un conveni subscrit al desembre. Amb aquesta aportació extraordinària els 
ingressos de Barcelona representen un 42% de la recaptació a la ciutat. 
 
Per a l’Ajuntament de Barcelona, la gestió del 100% de la taxa turística és important 
perquè el Govern municipal vol que el destí d’aquests diners no vagi únicament a 
promoció, sinó també als barris amb més impacte del turisme i per compensar les 
despeses que provoca a la ciutat. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2016 Servei de Premsa | El web de la ciutat de Barcelona 

 


	En marxa el grup de treball d’Ajuntament i Generalitat  per a l’adaptació de la taxa turística a Barcelona

