
 

 

ACTA – RESUM DE LA REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL “FISCALITAT I TURISME” DEL 

CONSELL MUNICIPAL TURISME I CIUTAT  

 

 

Data: Dijous, 18 de març de 2021 

Hora: 16:30h 

Lloc: Virtual a través de plataforma zoom 

 

Assistència 

 

Persona ponent: 

• Albert Solé Ollé, UB 

 

Persones assistents: 

• Jaume Avià, Gremi d’Hotels de Barcelona 

• Cristina Cárcel, Direcció Turisme Ajuntament Barcelona 

• Òscar Casanovas, CETT 

• Javier López, Associació catalana d’Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE) 

• Pere Mariné, Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) 

• Silvia Pastor, Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (APARTUR) 

• Manel Romero, Associació de veïns El Coll (Gràcia) 

• Carlos Salanova, Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 

• Xavier Suñol, Direcció Turisme Ajuntament Barcelona 

 

Persones convidades:  

• Núria Guitart, CETT  

• Àngels Santigosa, Direcció d’Estudis Barcelona Activa 
 

Secretaria tècnica: 

• Secretària CTiC, Rosa Bada i Mònica Flores 

• Momentumco, Irene Humet 
 

Persones excusades: 

• Daniel Brasé, PIMEC 

• Ángel Díaz, expert 

• Nàdia Puig, Associació de veïns Poble Nou 

• Reme Gómez, Associació de veïns Barri Gòtic 

• Joan Itxaso, Associació de veïns Sagrada Família 

• Núria Paricio, Barcelona Oberta 

• Marc Rodés, Grup Municipal Demòcrata 



 
Consell Municipal Turisme i Ciutat 

Grup de treball “Fiscalitat i Turisme” 

Acta – Resum de la reunió celebrada 18/03/2021                               2                                    

• Claudio Milano, UAB 

• Toni Mora, Planificació estratègica i Fiscalitat Ajuntament de Barcelona 

• Roser Xalabarder, Cambra de Comerç 
 

Desenvolupament de la sessió 

Benvinguda i context 

Rosa Bada dona la benvinguda i agraeix l’assistència a les persones participants. Recorda que 

l’estudi “Quantificació de l’impacte del turisme sobre el pressupost municipal de Barcelona”, dut 

a terme pel Doctor Albert Solé Ollé, és fruit d’un encàrrec del propi Consell per tal de conèixer 

l’impacte fiscal del turisme en els pressupostos municipals, i demana tenir en compte que aquest 

estudi es va fer en un context sense pandèmia, per tant en un context molt diferent a l’actual.  

 

Presentació de l’estudi “Quantificació de l’impacte del turisme sobre el pressupost municipal” 

Albert Solé inicia la presentació de l’estudi recordant que el context en el que es va elaborar dista 

molt de la situació actual i, per tant, remarca, que no considera aplicable cap de les seves 

conclusions. Comenta que l’objectiu ha estat intentar quantificar l’impacte de l’activitat turística 

en el pressupost municipal de l’Ajuntament de Barcelona per al període 2011-2019, i més 

concretament, conèixer el balanç entre ingressos generats i despesa pública addicional que 

l’ajuntament va haver de dur a terme per compensar l’impacte del turisme sobre els serveis 

municipals.  

Seguidament explica que la metodologia emprada per a aquests càlculs es basa en una 

estimació indirecta de l’impacte net del turisme sobre el pressupost de l’ajuntament i exposa els 

resultats principals de l’estudi, comparant Barcelona amb els municipis turístics espanyols més 

grans de 20.000 habitants.  

Finalment exposa les principals conclusions i interpretacions de l’estudi:  

• el turisme té un impacte negatiu sobre la qualitat dels serveis públics municipals i genera 

més despesa i més pressió fiscal. 

• el turisme té un impacte positiu sobre els ingressos tributaris (sobre la capacitat fiscal), 

però aquest no compensa el seu impacte sobre la despesa. 

• en el cas de Barcelona, l’impacte net del turisme sobre el pressupost és igual al 4,68% 

de la despesa no financera (en l’escenari principal), el que representa uns 121 milions 

d’euros. 

 

Torn obert de paraules: (52 min 32 seg) 

Manel Romero felicita Albert Solé per l’estudi presentat i opina que si s’analitzessin escales 

territorials menors (districtes o barris) els resultats serien molt diferents. Mostra la seva sorpresa 

pel fet que no hi hagi dades sobre la mobilitat, ja que el turisme impacta en línies de metro i 

d’autobusos de la ciutat. Considera que si l’impacte fiscal no és positiu, les millores que es puguin 

fer als serveis de la ciutat per part de l’Ajuntament, no seran suficient. Finalment comparteix les 

seves inquietuds pel que fa a la recuperació del turisme, ja que una de les principals mesures 

que prenen els governs és la de reduir la mobilitat.  

Pere Mariné se suma a les felicitacions, comenta que no li sorprenen els resultats i considera 

molt interessant el mètode desenvolupat. Constata que l’estudi resol si el turisme contribueix o 
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no a la ciutat, fins i tot tenint en compte  que hi ha una part d’impacte intangible, no pressupostari 

i possiblement no quantificable, com la pèrdua de drets a l’habitatge o la mobilitat, entre d’altres.  

Demana si dels gràfics de l’impacte mig d’un turista sobre la despesa i de l’impacte mig d’un 

turista sobre els ingressos, es podria concloure que com més persones turistes hi ha a la ciutat 

més dèficit es genera. Pregunta si seria possible utilitzar la metodologia desenvolupada per a 

poder analitzar els pressupostos d’altres administracions on el turisme també intervé en altres 

departaments o per contra si la complexitat d’aquestes dades ho dificultaria. Finalment demana 

si en el cas de l’impost d’estades turístiques, està inclosa la part que va a Turisme de Barcelona, 

si pot concretar quina dada s’ha agafat pel que fa a excursionistes i creueristes i si en el procés 

d’elaboració de l’estudi, s’han trobat altres informes o dades similars de països o ciutats diferents 

amb les quals poder comparar resultats. Albert Solé explica que una persona del seu grup de 

recerca va elaborar un treball acadèmic sobre el preu dels airbnb i els lloguers residencials i 

ofereix la possibilitat de dur a terme una presentació del mateix. Respon que en aquest estudi es 

va optar per fer tota una sèrie de simplificacions i no incloure dades d’altres administracions molt 

més complicades d’obtenir, cenyint-se així només a dades municipals. Xavier Suñol afegeix que 

l’acord dels ingressos a traspassar a Turisme de Barcelona és de màxim, 4,5M anuals per al 

manteniment de l’activitat, detalla que Barcelona és l’única ciutat que té aquest organisme 

publico-privat i que en la resta de casos els encàrrecs que desenvolupa Turisme de Barcelona 

es fan des del propi ajuntament amb pressupost municipal. Albert Solé respon que ell no coneix 

cap altre estudi similar. Pere Mariné tanca la intervenció proposant de fer aquesta presentació a 

tot el Consell ja que creu que pot ser d’interès global. Rosa Bada afirma que al Plenari 

habitualment es presenten les conclusions del grups de treball i en aquest cas s’escau fer-la 

presentant aquest estudi.  

Jaume Avià felicita Albert Solé per la feina fet, malgrat troba a faltar a les conclusions alguna 

referència a l’increment de transferències o a l’augment de beneficis d’altres administracions.  

Xavier Suñol agraeix la presentació. Especifica que és un estudi que analitza el pressupost 

municipal pel que fa a la dinàmica econòmica que afecta al turisme, i que es basa en les dades 

que es va decidir de tractar pel fet que eren les més senzilles d’obtenir i es tenien a l’abast. 

Destaca que només a Catalunya i Balears, existeix aquest import d’estades turístiques, i 

progressivament es va aconseguint que la part d’aquest impost destinada als ajuntaments sigui 

cada vegada major. Finalment es va aprovar per part de la Generalitat de Catalunya una 

ordenança fiscal per aquest any 2021, on s’estableix un progressiu increment, des de 0,75€, 1,5€ 

per a l’any següent fins situar-se al topall de 4€ per estada i dia.  

Javier López opina que tot i ser un informe acurat, en alguns aspectes troba a faltar que es faci 

un anàlisi de costos beneficis d’altres administracions que probablement no estiguin en dèficit, 

sinó possiblement en superàvit. Afegeix que seria un bon moment per analitzar l’any 2020, i així 

ampliar l’estudi i poder observar què passa amb el pressupost municipal quan no hi ha turisme a 

la ciutat.  

Àngels Santigosa se suma a les felicitacions per l’estudi tan precís que s’ha presentat. Opina 

que, tenint en compte que el turisme a l’Ajuntament li costa 120M d’euros a l’any i considerant 

tota l’activitat econòmica que suposa per a la ciutat de Barcelona, el turisme li surt a compte a la 

ciutat. Demana poder obtenir més detall sobre l’afirmació feta a les conclusions de que el turisme 

té un impacte negatiu sobre la qualitat dels serveis municipals de la ciutat, ja que li genera dubtes 

que sigui del tot certa. Albert Solé respon que l’impacte seria molt diferent dins de la ciutat de 

Barcelona, per districtes i/o per barris. L’impacte sobre els serveis públics de la ciutat, 

probablement és molt diferent segons en quin territori de la ciutat, i pot ser que sigui més notable 

en els llocs amb més turisme, però la realitat és que el que decideixi l’Ajuntament per a una part 

de la ciutat, o per a un sector, acabarà repercutint en la seva totalitat, és a dir que si per quadrar 

el pressupost s’ha d’apostar per uns nivells de pressió fiscal més alts això afectarà a les persones 

residents de tota la ciutat, tot i que els impactes siguin diferenciats per territoris.  
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Albert Solé comenta que el fet de tenir dades genera més preguntes i per tant més incerteses 

en alguns camps i que és un punt de partida per continuar investigant. Alhora comenta que és 

un estudi fet amb uns escenaris concrets perquè així es va acordar des de l’inici, però que 

certament, podrien ser uns altres i per tant obtenir uns resultats diferents.  

Rosa Bada admet que el tema de la fiscalitat no ha quedat resolt amb la presentació de l’estudi, 

sinó que s’han generat noves preguntes interessants. Recorda que els grups de treball són 

instruments i per tant es poden crear els que siguin necessaris i/o que es considerin oportuns. 

Agraeix l’estudi una vegada més a l’Albert Solé.    

Xavier Suñol comenta que arrel de la importància que té l’activitat turística, recentment s’han 

anat generant anàlisis i estudis, com ara l’estudi de l’impacte econòmic i la transversalitat de 

l’economia, l’impacte ambiental del turisme i, actualment l’estudi de l’impacte del turisme sobre 

el pressupost municipal. Destaca la importància de seguir generant coneixement i d’anar-lo 

compartint i en aquesta línia valora molt satisfactòriament que des de la Universitat de Barcelona 

i la càtedra d’economia urbana, essent un espai acadèmic, s’entomin aquesta mena d’estudis. 

Afegeix que serà interessant veure com es va generant coneixement, ja que no es coneixen 

altres estudis similars en d’altres ciutats.  

Albert Solé dona les gràcies a tot l’equip de la Direcció de Turisme.  

Sense més intervencions es dona per conclosa la sessió. 


