
 

 

 

ACTA – RESUM DE LA REUNIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL GRUP DE TREBALL “FISCALITAT 
I TURISME” DEL CONSELL MUNICIPAL TURISME I CIUTAT  

 

 

Data: Dimarts, 21 de novembre de 2017 

Hora: 18:30h 

Lloc: Sala Món, Barcelona Activa (C/ Llacuna, 162) 

 

Assistents 

 

Assistents: 

• Enrique Alcántara, Associació d'Apartaments Turístics (APARTUR) 
• Silvia Pastor, Associació d'Apartaments Turístics (APARTUR) 
• Jaume Avia, Gremi d’hotels 
• Elisabet Giménez, Gremi d’hotels 
• Ana Barluenga, Associació Catalana de Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE) 
• Angel Diaz, Expert 
• Albert de Gregorio, Consorci Turisme de Barcelona 
• Pere Mariné, Associació de Veïns del Poblenou 
• Nuria Paricio, Barcelona Oberta 
• Marc Rodés, Grup municipal Partit Demòcrata de Catalunya 

 

Secretaria tècnica: 

• Secretària CTiC, Rosa Bada 
• Secretària CTiC, Sílvia Susana Flores 
• Momentumco, Irene Humet  

 

Persones excusades: 

• Joan Balañach, Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) 
• Enric Bàrcena, Fem Sant Antoni 
• Miquel Àngel de Garro, PIMEC Comerç 
• Reme Gómez, Associació de Veïns Barri Gòtic 
• Joan Itxaso, Associació de Veïns de la Sagrada Família 
• Claudio Milano, Ostelea 
• Xavier Ricart, Cambra de Comerç 
• Manel Romero, Associació de Veïns El Coll 

 

 



 

Consell Municipal Turisme i Ciutat 

Grup de treball “Fiscalitat i Turisme” 

Acta – Resum de la reunió de constitució. 21/11/17                          2                                    

Desenvolupament de la sessió 

 

Benvinguda i context 

Rosa Bada dóna la benvinguda i agraeix l’assistència a les persones participants i recorda que 
l’objectiu de la reunió és constituir formalment el grup de treball del CTiC sobre “Fiscalitat i 
Turisme” i demana disculpes per totes les modificacions de data que ha patit l’inici d’aquest grup 
de treball. 

Explica que el Pla Estratègic de Turisme ha encarregat un estudi sobre Fiscalitat que està previst 
que es pugui presentar a principis d’any. L’estudi possiblement sigui molt més genèric, caldrà 
veure com es concreta a nivell del Consell Municipal de Turisme.  

 

Temes tractats 

− La feina que faci el grup hauria de ser el més útil possible per a la ciutat. És per això que es 
considera important: 

o Definir un marc clar de la Fiscalitat i Turisme per al treball del grup, que permeti que 
els resultats produïts, tot i ésser conscients que no seran vinculants, puguin tenir un 
cert impacte o incidència. 

o Centrar el contingut a analitzar per part del grup de treball en eixos, blocs, 
temàtiques, etc. 

o No partir de zero, sinó que un cop definides les temàtiques o eixos concrets a abordar 
poder disposar de tota la informació existent al respecte (estudis, dades, convenis, 
diagnosi, altra documentació, ...).  

o Coordinar-se amb altres espais de participació en marxa a la ciutat que aborden la 
temàtica de la Fiscalitat i Turisme per tal d’evitar duplicitats, avançar amb un cert 
alineament, i fer èmfasi en enfocar el treball d’aquest grup a aspectes relacionats 
eminentment amb el turisme. 

− Per a les sessions de treball del grup seria interessant poder disposar de tots els punts de 
vista possibles de la temàtica concreta que s’abordi (persones expertes, afectades, 
implicades, etc.). Per aquest motiu es proposa poder convidar a persones externes que 
aportin informació, dades o diferents punts de vista. 

− Es fa èmfasi en la necessitat de discernir bé les problemàtiques associades a la Fiscalitat en 
l’àmbit del turisme, d’aquelles en el que el factor turístic no és el principal obstacle, ja que és 
un sector molt ampli.   

− Es coincideix en no entrar en el detall de les mesures sinó fer una reflexió a nivell més general 
i conceptual d’on cal actuar.  

− Proposta de definició del contingut en 4 blocs diferents: 1) propostes per millorar tributs 
estatals; 2) propostes per millorar tributs a nivells autonòmics; 3) propostes per a millorar 
tributs que no estiguin coberts ni per l’Estat ni a nivell Autonòmic; 4) benchmarking. Els tres 
primers punts estan encarregats en aquest estudi que es parlava a l’inici. I es proposa afegir 
el quart, per l’interès que genera.  
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− Tenir en compte què recapta la ciutat amb la taxa d’estades turístiques, quins ingressos i 
quines despeses de cada activitat turística i veure on hi ha manca de retorn d’activitat a la 
ciutat, i estudiar si cal aplicar noves taxes impositives.  

− Es vol saber què aporta la Fiscalitat del Sector Turístic a l’Ajuntament, quina tendència hi ha, 
a què es destina... 

− Altres idees que es plantegen al llarg de la sessió:  

• Algunes persones del grup de treball proposen poder fer pagar una taxa turística a les 
persones que arribin a la ciutat en autocar, i que no hi pernocten. Amb objectiu que es 
quedi a la ciutat la màxima riquesa. Altres participants opinen  que no seria just 
discriminar en funció del mitjà pel qual s’arriba a la ciutat.  

• Es destaca la proposta referent a Fiscalitat que consta al PET, en la que concretament 
diu: “Dissenyar noves mesures fiscals per tal de compensar la balança entre els costos 
i els beneficis econòmics de les activitats així com també revisar els protocols de 
finançament propis directament vinculats a l’activitat turística.” Remarcant el fet de 
dissenyar noves mesures fiscals.  

• S’opina que caldria haver previst en la redacció del PET, l’opció que el turisme es pogués 
veure reduït per factors externs, fet que ja es va proposar en el seu moment que 
s’inclogués. No cal actuar diferent de com es faria sinó hi hagués la inestabilitat política 
actual, ja que el PET està dissenyat per a un període temporal prou ampli.  

• Sembla que l’impost d’estades en establiments turístics es podria augmentar ja que és 
força baix, en comparació amb altres ciutats europees. 

• Es proposa tenir en compte el Pla de Mobilitat per veure algunes conclusions i que 
serveixi de guia per a algunes actuacions de noves taxes, si s’escau.  

 

Proposta organitzativa 

Es posa de manifest el fet d’haver de tenir més informació per a poder decidir exactament què 
vol tractar el grup de treball. Per tant es proposa començar amb una sessió d’anàlisi de la situació 
actual i un cop es tingui més informació poder definir millor el que es vol treballar com a grup.  

� Una primera sessió de presentació bàsica de l’Estudi sobre Fiscalitat, encarregat des del 
Pla Estratègic de Turisme.  
 

� Una segona sessió on es faci una presentació de benchmarking.  
Hi ha la proposta, per part de l’Angel Díaz d’aprofitar l’estudi que va fer fa anys ALS, per 
tenir una base. Es podria actualitzar per poder-lo presentar.  
 

Es demana valorar una modificació en els horaris de reunió per tal de millorar la conciliació vida 
laboral-vida personal, sense que el canvi exclogui la possibilitat de participació de cap membre 
del Consell.  


