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PROJECTES FINANÇATS A CÀRREC DE L’IMPOST D’ESTADES EN ESTABLIMENTS 
TURÍSTICS 
(Certificació 3r. i 4t. trimestre 2015 i 1r. i 2n. trimestre del 2016) 

 
 
1. CONEIXEMENT DE L'ACTIVITAT TURÌSTICA: 131.170,00€ 
 
Guia multimèdia del Jardí Botànic 93.170,00€ 

Estudi acústic del so de la Font Màgica 12.000,00€ 

Creació del simulador automàtic de coreografies de les fonts bessones i implantació 
de dues noves coreografies (Fase 2) 

18.000,00€ 

App de les fonts de la ciutat 2.0 (Fase 2) 8.000,00€ 

 
2. TURISME SOSTENIBLE: 173.073,30€ 
 
Pla d’accessibilitat de la ciutat de Barcelona. Treball de camp en establiments 
comercials i turístics 

40.000,00€ 

Inserció laboral de persones en risc d’exclusió  social en els hotels del districte de 
Sant Martí. 

25.872,00€ 

Formació en anglès per taxistes 35.000,00€ 

Anàlisi càlcul petjada de carboni del turisme a Barcelona  34.267,20€ 

Implantació de led's de colors a la cascada de l’eix maria cristina per a estalvi 
energètic 

28.000,00€ 

Millora de l’accessibilitat al refugi antiaeri de la Plaça del Diamant 9.934,10€ 

 
3. ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL TURISME: 341.996,66€ 

Redacció  del projecte de pacificació dels carrers Carolines i Aulèstia Pijoan 65.807,00€ 

Ordenació del Turó de la Rovira. Proposta de regulació, control d’accés, i 
senyalització (fase 1)  

109.200,00€ 

Servei de traducció a l’oficina conjunta de denúncies de la Barceloneta 21.000,00€ 

Pla d'ordenació turística del Turó de la Rovira (fase 2) 25.000,00€ 

Conceptualització pla de dinamització Vil·la Romana del Pont del Treball Digne 5.780,00€ 

Millora de l’experiència turística al voltant de la Sagrada Família 56.541,00€ 

Servei de traducció a l’oficina conjunta de denúncies de la Barceloneta (ampliació) 58.668,66€ 

 

4. TERRITORI: DISTRICTES/BARRIS/ESPAIS: 2.360.234,44€ 

Dinamització per posar en valor espais del districte ciutat vella. 6.443,25€ 

Dinamització comercial. diagnosi. estudi comparatiu i propostes d’actuació 8.905,00€ 

Promoció i dinamització de la Casa de l’Aigua de Trinitat Nova 185.000,00€ 

Nou barris. Ampliació pla de senyalització d'indrets d’interès 17.800,00€ 

Estudi senyalització del barri del Putget i Farró. Estudi d’usos del dipòsit del Rei 
Martí. 

29.027,90€ 

Implantació de la plataforma del contactless a la senyalètica de parcs i jardins de la 
ciutat 

105.635,00€ 

App rutes urbanes verdes  81.872,00€ 

Projecte visites guiades per Sants, Hostafrancs i la Bordeta 2.973,00€ 

Projecte Meeting point - Creu coberta. Espai social polivalent per donar a conèixer el 
territori més proper 

25.519,00€ 

Platges. Millora de les condicions dels locals i equipaments dels operadors de medi 
ambient i de la senyalització dels espais adjacents 

178.547,60€ 
 

Platges. Projecte per la connectivitat dels nous sistemes de megafonia, solucions 
tecnològiques i servei de xarxa wifi 

270.000,00€ 
 

Projecte i millora de l’espai urbà i reordenacio del mobiliari d’un tram de la  vorera 
del Psg. Joan de Borbó 

700.000,00€ 
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Projecte i millora ambiental plaça reial 150.000,00€ 

Recuperació de les voltes patrimonials a diferents carrers de l’eix del carrer carders i 
al raval nord 

510.000,00€ 

Senyalització vianants i bd ens els barris del Putget i Farró. 63.511,69€ 

Producte de divulgació atractius del casc antic, accessible en braille, lectura fàcil i 
pictogrames 

5.000,00€ 

Plànol turístic i comercial de les corts 20.000,00€ 

 

5. ACTIVITAT TURÍSTICA I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC: 237.194,80€ 

Sant Martí. Visibilització teixit associatiu i projectes culturals en xarxa a partir dels 
projectes  promoguts pel teixit associatiu. 

25.000,00€ 

Organització d’activitats a la fira World Air Routes, Barcelona 2017 60.000,00€ 

Suport al desenvolupament del Primavera pro (Primavera Sound) 20.000,00€ 

Sònar + D i Sònar Kids. 100.000,00€ 

Pla ordenació Turó Rovira: gestió sostenible de l’espai.  32.194,80€ 

 

6. ALLOTJAMENT TURÍSTIC: 18.000,00€ 

Dispositiu per la detecció de l'oferta il·legal d'allotjament turístic. 18.000,00€ 

 

7. PATRIMONI I CULTURA: 857.631,00€ 

Projecte concert popular de la Obc a la platja de Barcelona el Dia Internacional de la 
Música 

65.000,00€ 

Festa Catalana: divulgació de la cultura popular 76.000,00€ 

Elaboració de materials per a la realització d’una exposició de restes arqueològiques 
de la sagrera 

18.150,00€ 

Festival internacional de l’art impossible  per a persones amb tot tipus de 
discapacitat 

51.000,00€ 

Millora de l’accessibilitat universal al patrimoni cultural de la ciutat 60.000,00€ 

Programació artística  agost grec 2017 300.000,00€ 

Restauració murals capella sant miquel. Monestir Pedralbes 250.000,00€ 

Redacció avantprojecte centre interpretació Fabra i Coats 18.000,00€ 

Art-ticket. Promoció de la oferta cultural de la ciutat a l’aeroport de Barcelona  19.481,00€ 

 

8. COMUNICACIÓ: 394.109,07€ 

Difusió i distribució del material turístic i digitalització de continguts a la pàgina web 
del districte de Sant Andreu 

7.219,00€ 

Campanyes de comunicació relacionades amb el turisme i la gestió dels seus efectes 386.890,07€ 

 


