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L’Impost sobre les Estades en Establiments Turístics 

 Es posa en marxa el novembre de 2012 i grava les estades de 

persones físiques en establiments turístics del país. 

 

 El seu propòsit és contribuir a mantenir Catalunya com a destinació 

competitiva i de qualitat, amb un sector turístic d'alt valor afegit.  

 

 La seva recaptació nodreix el Fons de Foment del Turisme, que 

finança polítiques de promoció, preservació i desenvolupament de les 

infraestructures i les activitats turístiques. 
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Balanç 2015 – Total i evolució 

43,5 milions d’euros 

2015 vs 2014 

+5,5% 
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Balanç 2015 – Per trimestres 

  2012* 2013 2014 2015 Vs 2014 

1er trimestre   5.238.621,39 5.693.178,89 5.896.500,76 +3,57% 

2on trimestre   10.587.274,57 11.563.685,63 12.062.946,22 +4,32% 

3er trimestre   15.765.708,74 16.699.982,05 17.614.216,96 +5,47% 

4rt trimestre 2.860.107,39 6.922.698,08 7.286.274,54 7.930.185,68 +8,84% 

TOTAL 2.860.107,39* 38.514.302,78 41.243.121,11 43.503.849,62 +5,48% 

(*) Només van ser dos mesos des de la posada en marxa de l’impost (novembre i desembre).  
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Balanç 2015 – Per tipus d’establiments 

Tipologia  2015 

Establiment hoteler 34.336.343,47 

Càmping 2.661.941,94 

Habitatge d'us d’ús turístic 3.591.634,85 

Apartament turístic 841.307,85 

Alberg de Joventut 966.040,58 

Establiment de turisme rural 249.366,28 

Àrees de pernoctació 7.293,50 

Creuers 486.057,04 

Altres* 22.468,75 

Pendent d'assignació** 341.395,36 

TOTAL 43.503.849,62 

(*)La liquidació presentada no permet atribuir la recaptació a una tipologia d’establiment concreta. 

(**)La liquidació presentada no permet atribuir la recaptació a cap territori en concret. 



7 

Balanç 2015 – Per marques turístiques 

Marca  2015 

Costa Brava 7.637.002,75 

Costa Daurada 5.500.508,94 

Pirineus 772.413,23 

Val d'Aran 418.404,20 

Paisatges Barcelona 256.632,79 

Costa Barcelona 5.061.868,40 

Terres de Lleida 231.918,42 

Barcelona* 23.032.042,11 

Terres de l'Ebre 478.535,89 

Pendent d'assignació 114.522,89 

TOTAL 43.503.849,62 

(*) Barcelona, Hospitalet del Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià del Besòs.  
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Balanç 2015 – Distribució Generalitat / Ens locals 

29,7 MEUR* 

ENS LOCALS 

13,8 MEUR 

(*) Cal tenir en compte que part dels fons que gestiona la Generalitat 

també es dediquen a inversions directes en el territori. 
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Balanç 2015 – Fons locals per marques turístiques 

Marca  2015 

Costa Brava 2.261.391,24 

Costa Daurada 1.654.654,71 

Pirineus 440.867,28 

Paisatges Barcelona 77.292,66 

Costa Barcelona 1.539.974,14 

Terres de Lleida 231.918,42 

Barcelona 7.654.889,03 

Terres de l'Ebre 134.178,90 
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Balanç 2015 - Principals inversions impulsades  

 13,5 milions d’euros a l’Agència Catalana de Turisme (ACT), per a la promoció 

de Catalunya com a destinació turística als mercats de major interès. 

 

 7,5 milions destinats a diverses infraestructures del territori que, per la seva 

naturalesa, permeten la creació i manteniment de llocs de treball i l’ocupació 

turística de la zona.  

 

 6 milions d’euros per a la 2ª convocatòria dels Plans de Foment a ens locals.  

 

 2 milions d’euros addicionals per a Barcelona, per l’especial impacte que té el 

turisme a la capital catalana. 

 

 750.000 euros a projectes de senyalització, Oficines de Turisme i millora dels 

recursos naturals.  
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