
Barcelona aprova un nou paquet de mesures per valor 
de 900.000 euros finançades amb l’impost turístic 
 

• Les mesures aprovades van destinades a crear nous punts d’interès, posar en valor 
productes dels districtes o del patrimoni verd de la ciutat i a impulsar actuacions de 
millora de l’accessibilitat al patrimoni cultural de la ciutat 

 
• També hi ha projectes d’aplicació de les TIC per millorar l’experiència turística 

 
• També es finança amb l’impost la redacció del projecte de pacificació del carrer 

Carolines, on es troba la Casa Vicenç, i carrer Aulèstia Pijoan, a Gràcia 
  
 
La comissió de govern ha aprovat un nou paquet de projectes municipals en matèria de 
turisme, per valor de 897.153, 60 euros, que seran finançats pel Fons de Foment del 
Turisme de la Generalitat provinent de l’impost sobre estades en establiments turístics 
(IEET). Els programes aprovats corresponen als objectius del Govern municipal de 
millorar la gestió dels espais públics amb una major utilització per part dels turistes, 
compensar els barris i districtes que tenen una major pressió turística i diversificar els 
atractius turístics al conjunt de la ciutat. 
 
El tinent d’alcaldia d’Empresa, Cultura i Innovació, Jaume Collboni, ha explicat que 
Barcelona “té un debat obert sobre quin és el model millor per Barcelona amb l’objectiu 
de posar el turisme al servei de Barcelona i no Barcelona al servei del turisme, un model 
de desenvolupament del turisme que ha de ser sostenible”. 
 
“Tenim la reivindicació pendent del conjunt del consistori que reivindiquem gestionar el 
100% de l’impost turístic per socialitzar els beneficis del turisme al conjunt de la ciutat. 
Ens serveix per compensar aquells barris que pateixen de forma mes intensiva el 
turisme, per millorar l’accessibilitat al patrimoni cultural per ajudar a fer aquest model 
sostenible, descentralitzat i desestacionalitzat que busquem”. 
 
El paquet aprovat inclou projectes d’aplicació de les TIC per millorar l’experiència 
turística i de l’impuls del turisme sostenible per informar del patrimoni natural i cultural 
de la ciutat. S’impulsa una aplicació de mòbil de rutes urbanes verdes, que ampliï 
l’experiència existent a Montjuïc, o la implantació de la plataforma Contactless als 
parcs i jardins de la ciutat per tal que els usuaris, simplement apropant el seu mòbil al 
punt d’accés o llegint el QR que hi figura, disposin en diferents idiomes de tota la 
informació dels parcs, als serveis que presten i de la biodiversitat de Barcelona. 
 
També es preveu millorar les prestacions de les Fonts Bessones, de plaça Catalunya, 
amb un simulador de coreografies i la Font Màgica de Montjuïc, amb actuacions per 
millorar la seva app o la seva sonoritat. Per últim es farà el projecte per definir els 
treballs necessaris que permetin connectar la megafonia de les platges de Bogatell, Mar 
Bella, Nova Mar Bella i Llevant. També es preveu millorar els punts d’informació i 
atenció als ciutadans i visitants, en aquest cas dels locals i equipaments dels locals dels 
serveis de platges, dotar-les de millores en informàtica, i millorar la senyalització 
informativa de les platges i preventiva en els espigons. 
 



Al Districte de Gràcia es contempla finançar la redacció del projecte de pacificació del 
carrer Carolines i carrer Aulèstia Pijoan, a Gràcia, on es troba la Casa Vicenç, edifici 
modernista i primer projecte important de l’arquitecte Antoni Gaudí. Es tracta de poder 
millorar l’espai públic, l’accessibilitat i la qualitat de vida dels ciutadans i els visitants i 
revertir en la ciutat els diners provinents de l’impost turístic. 
 
També s’inclouen mesures per impulsar el turisme sostenible, responsable i de qualitat i 
afavorir la protecció, preservació, recuperació i millora dels recursos turístics. Destaca 
la millora de l’accessibilitat universal al patrimoni cultural de Barcelona, impulsat per 
l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) per millorar l’accés a la 
informació i al contingut de les col·leccions dels museus a les persones amb diversitat 
funcional. 
 
Es vol així mateix, prioritzar la captació del turisme interior millorar serveis tant per a 
ciutadans com turistes. En aquets sentit destaca un projecte de visites guiades per Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta, per donar a conèixer el patrimoni artístic i patrimonial i les 
seves Festes Majors. O la creació d’un punt turístic-comercial, Meeting Point, al carrer 
Creu Coberta, com a espai social polivalent on es doni a conèixer a ciutadans i turistes, 
informació de l’entorn més immediat: des del comerç, llocs singulars del districte, 
patrimoni fabril, natural o artístic, restauració, mitjans de transport i equipament 
culturals o esportius. 
 
Pel que fa a la millora de la senyalització de nous punts d’interès està previst ampliar el 
Pla integral de senyalització turística de vianants de Nou Barris, impulsat el 2015. 
 
Projectes aprovats i dotats econòmicament aquest juliol: 

 

A finals de maig, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar un altre paquet per valor de 1.864.348 
euros, de projectes finançats pel Fons de Foment del Turisme de la Generalitat provinent de 
l’impost sobre estades en establiments turístics (IEET). Entre els mesures que es van impulsar i 
que ja estan executades hi ha la consolidació de la figura dels agents cívics, que compta amb 
63 agents aquets estiu, o l’actuació que s’ha dut a terme per alliberar espai a les voreres de 
l’entorn de la Sagrada Família baixant les terrasses a la calçada 



Amb la vista posada a la gestió del 100% de la taxa turística 
 
El tinent d’alcaldia d’Empresa, Cultura i Innovació, Jaume Collboni, destaca la 
importància del sector turístic a la ciutat i reivindica que la ciutat pugui decidir sobre el 
100% de la taxa turística, com ja fan moltes altres ciutat europees i no sobre un 33% del 
total del que es recapta, com passa actualment. 
 
Fruit de la darrera comissió mixta amb la Generalitat-Ajuntament es va acordar crear un 
Grup de Treball per l’adaptació de l’Impost d’Estades Turístiques (IEET) a les 
especificitats de Barcelona, que haurà de tenir les conclusions enllestides en el termini 
de 6 mesos. 
 
El Govern municipal aposta per redistribuir per tota la ciutat i compensar millor els 
efectes del turisme i recorda que la reivindicació de participar en el 100% de la 
recaptació de la taxa és una posició que genera unanimitat a l’Ajuntament de Barcelona. 
Actualment, l’Ajuntament rep un 33% de la recaptació total de Barcelona. 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. La gestió del 
100% de la taxa turística és important perquè Barcelona 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. 
 
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: 
 

a) La promoció turística de Catalunya. 
b) L’impuls del turisme sostenible, responsable i de qualitat i la protecció, 
preservació, recuperació i millorament dels recursos turístics. 
c) El foment, la creació i el millorament dels productes turístics. 
d) El desenvolupament d’infraestructures relacionades amb el turisme. 
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