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Altres anuncis – Promoció econòmica

ANUNCI exp. 2017/850 de 26 de juny, d'aprovació del règim de 
distribució de l'assignació del municipi de Barcelona en el Fons del 
Foment del Turisme.

La Comissió de Govern, en sessió del dia 15-06-2017, adoptà el següent acord:

Aprovar el règim de distribució dels recursos que integren la participació de 
l’Ajuntament de Barcelona en el Fons de Foment del Turisme derivat de l’Impost 
sobre estades en establiments turístics (IEET) en els següents termes: l’Ajuntament
de Barcelona i el Consorci Turisme de Barcelona elaboraran de comú acord un Pla de 
treball sobre Destinació sostenible i responsable; fruit d’aquest Pla de treball 
consensuat, el Consorci Turisme de Barcelona rebrà el 50% de l’IETT destinat a 
l’Ajuntament de Barcelona per finançar projectes i actuacions tot atenent de manera 
prioritària les necessitats de promoció turística, fins a un límit anual de 4.000.000 
euros; l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant acord de la Comissió de Govern, podrà 
modificar aquesta distribució per raons de necessitat motivada; l’Ajuntament de 
Barcelona realitzarà l’ordenació de pagament a favor del Consorci Turisme de 
Barcelona en el termini màxim de 30 dies a partir de la data de cada ingrés transferit 
a l’Ajuntament per part de la Generalitat de Catalunya; el Consorci Turisme de 
Barcelona aportarà a l’Ajuntament de Barcelona la justificació dels projectes 
gestionats per aquest organisme i finançats per l’IETT que sigui necessària als 
efectes de certificar en el termes i condicions que estableixi el Reglament del Fons; la 
resta de l’assignació es gestionarà per l’Ajuntament de Barcelona, que la destinarà a 
les finalitats que determinen la Llei 5/2017 de 28 de març, de mesures fiscals, 
administratives financeres i del sector públic i de creació de l’Impost sobre estades 
en establiments turístics.

Barcelona, 26 de juny de 2017. El secretari delegat de Gerència d’Empresa, Cultura i 
Innovació, Angel Pascual Oliva.
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