
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. 
  
 
 
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. 

 
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. 
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