
TARIFA PER PERSONA I UNITAT D’ESTADA 
(La quota de l’impost d’EET forma part de la base imposable per al còmput de l’IVA)

Tipus d’allotjament o equipament Tarifa general Tarifa especial

Barcelona
ciutat Resta Catalunya

Hotel de 5 *****, gran luxe, càmping de luxe i establi-
ment o equipament de categoria equivalent 2,25 € 2,25 € 5,00 €

Hotel de 4 **** i 4 superior, i establiment o equipa-
ment de categoria equivalent 1,10 € 0,90 € 3,50 €

Habitatge d’ús turístic 2,25 € 0,90 € -

Resta d’establiments i equipaments 0,65 € 0,45 € 2,50 €

Embarcació de creuer

                         Més de 12 hores
                        12 hores o menys

2,25 €
0,65 €

2,25 €
-

-

Per què s’ha creat l’impost sobre les  

  estades en establiments turístics?

Quines són les tarifes?

Per generar recursos amb l’objectiu de mantenir i potenciar Catalunya com a destinació turística de primer ordre i de referència a nivell mundial, 
tant des del punt de vista de la competitivitat i de la qualitat, com de la sostenibilitat, amb un sector turístic d’alt valor afegit. També es pretén 
minimitzar l’impacte que el turisme pot causar en algunes zones d’alta concentració turística. Els ingressos obtinguts d’aquest impost resten 
afectats a la dotació del Fons per al foment del turisme, que es configura com un mecanisme destinat a finançar polítiques turístiques encaminades 
a aconseguir les finalitats esmentades.

Tota persona física o jurídica (a nom de la qual es lliura la factura per l’estada de persones físiques) que fa una estada en 
qualsevol dels allotjaments turístics següents: hotels; hotels apartament; hostals o pensions; apartaments turístics; càmpings; 
establiments de turisme rural i habitatges d’ús turístic. També tota persona que fa una estada en albergs de joventut i 
embarcacions de creuer.

Les tarifes varien en funció del tipus d’allotjament o equipament, la seva categoria i si està ubicat a la ciutat de Barcelona o a la resta de Catalunya. 
Es paga per persona i unitat d’estada (dies o fraccions), amb pernoctació o sense, amb un màxim de 7 unitats d’estada, per persona, en el mateix 
allotjament o equipament durant un període continuat.

Hi ha una tarifa especial aplicable a les estades en establiments que, dins un centre recreatiu turístic, estiguin situats a les àrees en què s’admeten 
activitats de joc i apostes.
La quota de l’impost d’EET forma part de la base imposable per al còmput de l’IVA.

Qui està obligat a pagar?

Impost sobre les estades en establiments turístics de Catalunya



Com es pot aconseguir més 
informació?

Hi ha exempcions?

A què es destinarà la recaptació?

Sí, resten exemptes de l’aplicació de l’impost:

 Les estades subvencionades per programes socials d’una administració pública de qualsevol estat membre de la Unió Europea.
 Les estades de persones d’edat igual o inferior a setze anys.
 Les estades que es facin per causes de força major.
 Les estades que faci qualsevol persona per motius de salut, i també les de les persones que l’acompanyin.

Per al gaudiment i aplicació d’aquestes exempcions, cal acreditar documentalment la concurrència de les circumstàncies que hi donen dret. Pel que fa 
a l’exempció per motius de salut, s’ha de justificar documentalment que les estades responen a la necessitat de rebre prestacions d’atenció sanitària 
que formen part de la cartera de serveis del sistema sanitari públic de Catalunya.

Sí, al final de l’estada. L’allotjament turístic o equipament ha de consignar en la factura que emeti als seus clients, de manera diferenciada de la 
contraprestació pels seus serveis, l’import de la quota de l’impost amb indicació del nombre d’unitats d’estada i del tipus de gravamen aplicat. Si 
el turista ha pagat, a traves d’intermediari i en origen, el preu a compte i per tot el valor de l’estada, l’establiment o equipament haurà de facturar 
l’impost al client encara que sigui aquest l’únic concepte de la factura.

En el web de l’Agència Tributària de Catalunya, a l’enllaç següent: https://atc.gencat.cat/ca/tributs/ieet/
I, en concret, a l’apartat “Preguntes freqüents” del mateix web de l’Agència Tributària de Catalunya:  
https://atc.gencat.cat/ca/atencio/preguntes-frequents/pmf-ieet/

A projectes o actuacions que persegueixin algun 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 millorament dels serveis de control i inspecció sobre els establiments i equipaments turístics.
 El desenvolupament d’infraestructures i serveis relacionats amb el turisme.

Cal que l’allotjament o equipament 
emeti factura?


