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Marc de finançament IEET. Llei 5/2012

Consell Turisme i Ciutat. Plenari. 

�La promoció turística de Catalunya
� L’impuls del turisme sostenible, responsable i de qualitat i la
protecció, preservació, recuperació i millora dels recursos
turístics.
� El foment, la creació i la millora dels productes turístics.
� El desenvolupament d’infraestructures relacionades amb el
turisme.
� El millorament dels serveis de control i inspecció sobre els
establiments i equipaments turístics

�Caràcter finalista de l’Impost (Article 116.1):

Modificació introduïda per la Llei 5/2017, 28 de març
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Marc de finançament IEET. Llei 5/2012.

Els recursos del Fons gestionats per les administracions locals s’han
de destinar al finançament de les actuacions a què fa referència
l’apartat 1, en llur conjunt o per algun de llurs conceptes, tot
atenent de manera prioritària les necessitats de promoció turística, i
d’acord amb els criteris i procediments que desenvolupi el
reglament, el qual s’ha d’aprovar en el termini de sis mesos a
comptar de l’aprovació de la Llei de mesures fiscals, financeres i
administratives per al 2015.

Modificació introduïda per la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i
administratives

Consell Turisme i Ciutat. Plenari. 

�Caràcter finalista de l’Impost (Article 116.3):
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Marc de finançament IEET. Llei 5/2012.  

Consell Turisme i Ciutat. Plenari. 

�Administracions locals: el 30% de la recaptació del Fons

�Barcelona: a més a més, el 50% de la diferència entre la seva tarifa i
la tarifa general

�De l’aplicació combinada d’aquests dos criteris en resulta una
participació del voltant del 34% del total de la recaptació de
Barcelona.

�Participació local i singularitat de Barcelona:
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� Meriten els albergs de joventut només “quan prestin serveis turístics d’allotjament”.

� Creuers: desapareix el requeriment de “pernoctació” i d’estada mínima de 12 hores.

� S’incorpora la figura dels assistents en la recaptació de l’impost (intermediaris i

plataformes tecnològiques). Cal habilitació, signatura de conveni i auditoria prèvia que

garanteixi la correcta aplicació de l’impost. Hauran de lliurar a l’Agència Tributària de

Catalunya (ATC) la mateixa informació que els titulars dels establiments

� S’incrementa la tarifa pels habitatges d’ús turístic a Barcelona (de 0,65 a 2,25 €/nit).

� Increment per a les administracions locals: del 30% al 50%, amb atenció prioritària a la

promoció turística. Reglamentàriament se’n determinaran els criteris i procediments.

Marc de finançament IEET. Llei 5/2017, 28 de març. 

Consell Turisme i Ciutat. Plenari. 

�Principals novetats
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Tipus d’establiment
Tarifa General Tarifa 

especial

Barcelona 
Ciutat

Resta 
Catalunya

1. Hotel de 5 estrelles, gran luxe, càmping de luxe i 
establiment o equipament de categoria equivalent.

2,25€ 2,25€ 5,00€

2. Hotel de 4 estrelles i 4 estrelles superior, i 
establiment o equipament de categoria equivalent.

1,10€ 0,90€ 3,50€

3. Habitatge d’ús turístic. 2,25€ 0,90€

4. Resta d’establiments i equipaments. 0,65€ 0,45€ 2,50€

5. Embarcació de creuer.

• Més de 12 hores. 2,25€ 2,25€

• 12 hores o menys. 0,65€

Tarifes.

Consell Turisme i Ciutat. Plenari. 

Marc de finançament IEET. Llei 5/2012 

* De 0,65€ a 2,25 €

* De 0 € a 0,65 €

Modificació introduïda per la Llei 5/2017, 28 de març
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3r i 4t trimestre 2015 i 1er i 2on trimestre 2016

Transferències
al Consorci
TdB per a 
promoció
turística

50%

Projectes de 
promoció
turística

(Ajuntament
de Barcelona) 

50%
3.990.289,64 € 3.990.289,64 €

Consell Turisme i Ciutat. Plenari. 

Ajuntament de Barcelona: projectes de promoció turística.

�Per acord de la Comissió de Govern del 17 d’abril de 2013, l’Ajuntament de Barcelona 
transfereix al Consorci de Turisme de Barcelona el 50%



8

3.990.289,64 €

Consell Turisme i Ciutat. Plenari. 

Certificacions 3r i 4t trimestre 2015 
i 1er i 2on trimestre 2016: 

Saldo  disponible d’anys anteriors 
(des de 2014):

523.119,63 €

4.513.409,27 €

Ajuntament de Barcelona: projectes de promoció turística.

3r i 4t trimestre 2015 i 1er i 2on trimestre 2016
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Certificació : Projectes de promoció turística 
(Ajuntament de Barcelona).

3r i 4t trimestre 2015 i 1er i 2on trimestre 2016

Total actuacions:
4.513.409,27 €

Coneixement de l'activitat turística 131.170,00

Turisme sostenible 173.073,30

Ordenació i gestió del turisme 341.996,66

Territori: districtes/barris/espais 2.360.234,44

Activitat turística i desenvolupament
econòmic 237.194,80

Allotjament turístic 18.000,00

Patrimoni i cultura 857.631,00

Comunicació 394.109,07

Consell Turisme i Ciutat. Plenari. 

0,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00

Coneixement de l'activitat turística

Turisme sostenible

Ordenació i gestió del turisme

Territori: districtes/barris/espais

Activitat turística i desenvolupament…

Allotjament turístic

Patrimoni i cultura

Comunicació

€
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Conveni de compensació de l’impacte turístic.

Assignació extraordinària 2015.

Total: 2.000.000 €

Espai públic; 

1.139.243,50 €; 
57%

Mobilitat i 

gestió de 

fluxos; 

38.420,58 €; 2%

Serveis 

d'informació i 

dinamització ; 

822.335,92 €; 
41%

Ciutat Vella; 
1.079.864,08 €; 

54%

Eixample; 
97.800 €; 

5%

Gerència de 

Seguretat i 

Prevenció; 

822.335,92 €;
41%

Per tipologia de projecte: Per operador: 

*Impacte 
territorial: 
Eixample

Consell Turisme i Ciutat. Plenari. 



11

Conveni de compensació de l’impacte turístic.

Assignació extraordinària 2015.

Àrea Projecte Pressupost

Ciutat Vella Arranjament de voltes a diferents carrers de la Plaça de la Llana 147.266,87 € 

Remodelació pas de vianants: pas sota muralla amb la Plaça de Pau Vila 115.412,93 € 

Adequació de passos de vorera al perímetre del districte de Ciutat Vella 370.000,00 € 

Pavimentació i reordenació de mobiliari urbà a la vorera de Plaça de
Catalunya, entre el c/ Portal de l’Àngel i les Rambles

408.763,70 € 

Eixample Pla Acció Sagrada Família: ampliació espai útil a voreres 97.800,00 € 

�Espai públic (zones d’esbarjo, pacificació del trànsit i millora urbanística): 

�Mobilitat i gestió de fluxos de visitants

Àrea Projecte Pressupost

Ciutat Vella Instal·lació de vianants Pg. Marítim- carrer d'Andrea Dòria 38.420,58 € 

Consell Turisme i Ciutat. Plenari. 
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Conveni de compensació de l’impacte turístic.

Assignació extraordinària 2015.

Àrea Projecte Pressupost

Gerència de 
Seguretat i 
Prevenció

Gestió d’equip d’agents cívics 700.000,00€ 

Reforç agents cívics Sagrada Família (juliol-0ctubre) 122.335,92 € 

�Serveis d’informació i dinamització en zones que reben una important afluència de 

visitants:

Consell Turisme i Ciutat. Plenari. 


