Circular 17/12 – 30 de març de 2017
Publicació de la Llei 5/2017, del 28 de març
En el DOGC número 7340, del 30 de març, s’ha publicat la Llei 5/2017, del 28 de març, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels
impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics,
sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de
diòxid de carboni.
El capítol VI de l’esmentada llei tracta de l’Impost sobre les estades en establiments
turístics, amb la qual cosa hi ha alguns canvis respecte la Llei 5/2012, del 20 de març, que
a continuació us mencionem:


L’impost s’aplicarà a:
o

Els allotjaments turístics establerts en cada moment per la normativa vigent
en matèria de turisme (s’ha de tenir en compte que la normativa està
en procés de canvi).

o

Els albergs de joventut, quan prestin serveis turístics d’allotjament.

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, complementat
amb altres serveis i amb estança a bord superior a dues nits, segons el que
defineix la normativa de la Unió Europea.

o

Qualsevol establiment o equipament en què es prestin serveis turístics
d’allotjament.



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.

o

Les estades fetes per persones d’edat igual o inferior a setze anys.

o

Les estades que es facin per causes de força major. NOVETAT
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o

Les estades que faci qualsevol persona per motius de salut, i també les de les
persones que l’acompanyin. NOVETAT

o

Per al gaudiment i aplicació de les exempcions establertes cal acreditar
documentalment la concurrència de les circumstàncies que hi donen dret,
d’acord amb el que sigui establert per reglament.

o

Pel

que

fa

les

documentalment

exempcions
que

les

per

estades

motius

de

responen

salut,
a

la

s’ha

de

necessitat

justificar
de

rebre

prestacions d’atenció sanitària que formen part de la cartera de serveis del
sistema sanitari públic de Catalunya.
o

Com merita l’impost:
o

A l’inici de l’estada en els establiments i equipaments esmentats.

o

Pel que fa a les estades en embarcacions de creuer, l’impost es merita,
per als contribuents que es troben en trànsit, en el moment en què el
vaixell fa escala en algun port de Catalunya. La persona que embarca
en un port de Catalunya iniciant el seu viatge, o la que hi desembarca
perquè aquest port és la destinació final del seu viatge, no merita
l’impost.



Base imposable:
o

S’estableix un import màxim de quota, corresponent a set unitats d’estada
per persona.

o

Si l’allotjament és contractat en règim de cessió o arrendament de
temporada, el límit màxim d’estades computables establert s’ha d’aplicar
respecte de cada temporada o període de temps continu en el mateix
establiment o equipament.
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Tarifes:

o

La tarifa especial és aplicable a les estades en els establiments que, dins un
centre recreatiu turístic, estiguin situats a les àrees en què s’admeten
activitats de joc i apostes.



Assistents en la recaptació de l’impost:
o

Poden

ser-ho

els

intermediaris

d’empreses

turístiques

d’allotjament

considerats en la normativa turística i tots els professionals, empreses,
entitats o operadors de plataformes tecnològiques que comercialitzen serveis
turístics d’allotjament en els establiments i equipaments o faciliten la relació
entre el titular de l’explotació i les persones físiques que fan les estades, i
acorden amb aquestes un avançament del preu a compte de l’estada i la
satisfacció anticipada de l’impost en fer la reserva.


Fons per al Foment del Turisme:
o

Què és?:


Els Fons es dota amb els ingressos obtinguts de l’impost sobre les
estades en establiments turístics.
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o

Els recursos econòmics del Fons s’han de destinar a projectes o actuacions
que persegueixin alguns dels objectius següents:


La promoció turística de Catalunya.



L’impuls del turisme sostenible, responsable i de qualitat, i la protecció,
la preservació, la recuperació i el millorament dels recursos turístics.



El foment, la creació i el millorament dels productes turístics.



El desenvolupament d’infraestructures i serveis relacionats amb el
turisme.

o

El 50% de la recaptació del Fons està destinat a les administracions locals
(anteriorment era un 30%). En el cas de la ciutat de Barcelona, participa
del 50% 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 la resta
d’establiments del territori de Catalunya.

o

S’exclouen del repartiment els ingressos provinents de la tarifa especial.

o

Els recursos del Fons gestionats per les administracions locals s’han de
destinar

al

finançament

dels

projectes

i

les

actuacions

esmentats

anteriorment, en llur conjunt o per algun de llurs conceptes, tot atenent de
manera prioritària les necessitats de promoció turística.
Adjunt a aquesta circular trobareu la Llei 5/2017, del 28 de març, que a partir de la pàgina
30 fins a la 37 tracta de l’impost turístic.
Així mateix, i pel vostre interès, us adjuntem la Llei 4/2017, del 28 de març, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya, que s’ha publicat avui en el mateix número de
DOGC.
Agraïm que feu difusió d’aquesta informació als vostres associats i restem a la vostra
disposició per a qualsevol dubte que us pugui sorgir.
Rebeu una cordial salutació,
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