




IMPOST
SOBRE
LES
ESTADES
EN
ESTABLIMENTS TURÍSTICS DE CATALUNYA
 L’impost sobre les estades en establiments turístics es comença a
aplicar l’1 de novembre de 2012 a tot el territori català
 Aquest impost va ser aprovat pel Parlament de Catalunya per la Llei
5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i
de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics.
 L’impost sobre les estades es converteix en una via a través de la qual es
generen ingressos que han de permetre consolidar i seguir
potenciant Catalunya com a destinació de primer ordre i de referència
a nivell estatal, europeu i mundial.
 Pràcticament a tots els països europeus i a les principals potències
turístiques del món com França o els Estats Units s’aplica una
mesura similar. A Europa tenen implantada una taxa sobre els turistes
Itàlia, Alemanya, Àustria, Bèlgica, Països Baixos, República Txeca,
Hongria, Suïssa, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Sèrbia, Montenegro,
entre d’altres. Marroc o Tunísia, destinacions turístiques al sud de la
mediterrània, també l’apliquen.
 L’impost s’aplicarà a:
o Els establiments hotelers, els apartaments turístics, els càmpings i
els establiments de turisme rural.
o Els albergs de joventut, d’acord amb la legislació aplicable en
matèria d’equipaments i instal·lacions juvenils.
o Els habitatges d’ús turístic
o Les àrees de pernoctació destinades a albergs mòbils.
o Les embarcacions de creuer turístic. S’entén per embarcació de
creuer turístic, als efectes del que estableix aquesta llei, la que fa
transport per mar o per vies navegables amb l’única finalitat de plaer o
esbarjo, completat amb altres serveis i amb estança a bord superior a
dues nits, amarrada en un port marítim, segons el que defineix la
normativa de la Unió Europea.
o Qualsevol altre establiment o equipament que s’estableixi per llei.





 Quota tributària:
o S’estableix un import màxim de quota, corresponent a set unitats
d’estada per persona. No hi ha cap limitació en el número màxim
de persones als quals s’aplica l’impost per estada. L’única limitació
fa referència al número d’estades així com les exempcions
contemplades per la Llei.
o Tarifes (*):
TIPUS ESTABLIMENT
BCN ciutat Resta Catalunya
Hotel 5* GL i embarcacions de creuer
2,25 euros
2,25 euros
Hotels 4* i 4 Superior
1,10 euros
0,90 euros
Resta d’establiments i equipaments
0,65 euros
0,45 euros
(*)Aquestes tarifes no incorporen el càlcul resultant de l’aplicació de l’IVA
(10%)
 Estan exemptes de l’aplicació d’aquest impost:
o Les estades subvencionades per programes socials d’una
administració pública de qualsevol estat membre de la Unió
Europea. L’aplicació d’aquesta exempció ha d’ésser acreditada
documentalment.
o Les persones d’edat igual o inferior a 16 anys.
 Un 91% dels establiments turístics catalans (hotels, càmpings i cases
rurals) tenen menys de 4 estrelles, corresponent a la franja baixa de
l’impost 0,45€ (0,65€ a Barcelona)
 El 96% dels turistes encarirà menys d’1% la despesa total que
realitzen a Catalunya.
 L’Agència Tributària de Catalunya serà l’encarregada de recaptar
aquest tribut que es liquidarà trimestralment (coincidint amb el trimestre
natural).
 Fons per al Foment del Turisme:
o Què és?
 Els recursos generats per l’aplicació de l’impost nodriran el
Fons per al Foment del Turisme que neix com a mecanisme





estable de finançament de les polítiques turístiques de
Catalunya.
 Amb la constitució, gestió i desplegament del Fons,
Catalunya disposa d’un instrument idoni per garantir, en un
context econòmic i financer complex, la competitivitat del
sector turístic català, sobre la base de mantenir Catalunya
com una destinació de qualitat d’alt valor afegit.

o Els recursos econòmics del Fons s’han de destinar a projectes o
actuacions que persegueixin els objectius següents:
 La promoció turística de Catalunya
 L’impuls del turisme sostenible, responsable i de qualitat, i la
protecció, preservació, recuperació i millorament dels
recursos turístics.
 El foment, la creació i el millorament dels productes turístics.
 El desenvolupament d’infraestructures relacionades amb el
turisme.
o El 30% de la recaptació del Fons està destinat a les administracions
locals. En el cas de la ciutat de Barcelona, la capital catalana participa del
percentatge del 30% del fons establert i del 50% de l’import que resulta
d’aplicar l’increment de tarifa dels establiments de la ciutat amb relació a
l’aplicada a la resta d’establiments del territori de Catalunya.
o El Fons es gestionarà per una Comissió Gestora de dotze membres,
que tenen la funció de decidir l’assignació dels recursos del Fons. La
Comissió gestora la composen:
 El titular del Departament competent en matèria de Turisme
presidirà la Comissió
 Representants del Departament competent en matèria de
Turisme.
 Representants del Departament competent en matèria
d’Economia.
 Representants del sector turístic privat de Catalunya,
designats d’entre empresaris turístics de l’àmbit de les tres
modalitats d’establiments subjectes a l’impost que computin





major índex de pernoctacions anuals en el conjunt de
Catalunya del sector turístic privat de Catalunya.
 Representants de les administracions locals catalanes.

