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Circular 20/57 – 6 de maig de 2020 

 

Modificació de l’Impost sobre les estades en establiments turístics 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Us informem que el passat 29 d’abril es va aprovar la Llei 5/2020, de mesures 

fiscals, financers, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre 

les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, que en el seu Capítol V 

incorpora la modificació de les tarifes de l’Impost sobre les estades en 

establiments d’allotjament turístic, amb efectes de l’1 de juliol de 2020.  

 

Adjunt amb aquest comunicat trobareu l’esmentada Llei i el quadre amb 

les noves tarifes.  

 

En aquest mateix capítol s’estableix també que l'Ajuntament de Barcelona pot 

aplicar, per ordenança municipal, un recàrrec sobre les tarifes per a Barcelona 

ciutat.  

 

L'aprovació d'aquest recàrrec s'ha d'ajustar als requisits, els límits i les condicions 

següents: 

a) L'import màxim del recàrrec per a cada categoria d'establiment es fixa en 4 

euros. 

b) L'aprovació del recàrrec ha d'ésser únic per a totes les categories incloses en 

cada tipus d'establiment en què es divideix la tarifa de l'apartat 1. 

c) Amb el límit de l'import màxim i respectant el tipus d'establiment, es poden 

aprovar imports diferents segons el codi postal d'emplaçament dels 

establiments. 

d) L'aprovació té efectes a partir del primer dia del període de liquidació 

immediatament posterior a la publicació de l'ordenança municipal 

corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
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Canvis en els sistemes dels allotjaments turístics 

Si no hi ha cap indicació al contrari, els establiments d’allotjament turístic hauran 

de tenir incorporada aquesta modificació de tarifes als seus sistemes, per entrar en 

vigor el proper 1 de juliol.  

 

Recordeu que davant de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, de manera 

excepcional, el termini de presentació i ingrés de les autoliquidacions de l’impost 

sobre les estades en establiments turístics corresponent al període de l’1 

d’octubre del 2019 al 31 de març de 2020, serà entre els dies 1 i 20 

d’octubre de 2020.  

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol consulta al respecte. 

 

Rebeu una cordial salutació. 
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