
PRESENTACIÓ  DE  MOCIONS,  PROPOSTES  DE  RESOLUCIÓ,
ESMENES,  PRECS  O  PREGUNTES  AL  PLE  MUNICIPAL  O  A  LA
JUNTA  DE  PORTAVEUS  DE  L'AJUNTAMENT

AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL PPC V55549984

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (només en cas que actueu en representació del sol.

DOMENECH BOSCH, SEBASTIA

La "Llei 2/2002, del 20 de març, de Mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de
l'impost sobre les estades a Establiments turístics" regula la coneguda com "taxa turística", un
impost  finalista  en  vigor  des  de  l'1  de  novembre  de  2012  que,  afegit  a  l'IVA  i  als  impostos
especials  d'alcohol,  tabac  i  carburants,  grava,  encara  més,  el  sector  turístic.

Es  tracta  de  gravar  a  tota  persona  que  faci  estada  en  qualsevol  dels  establiments  o
equipaments turístics següents:  hotels,  apartaments turístics,  càmpings,  cases rurals,  albergs
de joventut, habitatges d'ús turístic, àrees de pernocta per a albergs mòbils i embarcacions de
creuer;  i  tot  això  amb  la  finalitat  de  la  Generalitat  d'augmentar  els  ingressos  o,  si  més  no,
d'evitar  la  reducció  dels  ingressos  públics  de  l'administració  catalana.

Segons  indicava  la  mateixa  Generalitat,  "els  recursos  generats  per  l'aplicació  de  l'impost
alimentaran  el  Fons  per  al  Foment  del  Turisme,  que  neix  com  a  mecanisme  estable  de
finançament  de  les  polítiques  turístiques  de  Catalunya".  Concretament,  els  recursos
econòmics dels Fons es destinaran a projectes o actuacions que persegueixen els objectius de
la promoció turística de Catalunya, l'impuls del turisme sostenible, el foment, creació i millora

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PPC DE REUS AL/A
LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  11/06/2018  REFERENT  A  INSTANT  A  LA  GENERALITAT  DE
CATALUNYA  PERQUÈ QUE ES  MANTINGUI  L'ACTUAL DISTRIBUCIÓ DE LA RECAPTACIÓ DE LA
TAXA TURÍSTICA.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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dels productes turístics, i el desenvolupament d'infraestructures relacionades amb el turisme.

En un primer moment, per dur a terme aquests propòsits, el 30% de la recaptació del Fons es
destinava  a  les  administracions  locals,  d'acord  amb  la  recaptació  efectiva  en  el  seu  àmbit
territorial,  creant  un  desequilibri  en  el  repartiment  a  la  participació,  ja  que  el  70%  restant
estava  gestionat  per  la  Generalitat.

Des de l'any passat els ajuntaments catalans reben un 50% de la recaptació de la taxa turística
en  lloc  del  30%,  com  a  conseqüència  d'una  esmena  de  la  llei  d'acompanyament  dels
pressupostos  2017  que  va  ser  aprovada  pel  Parlament  de  Catalunya.

Aquest  mes  hem  tingut  coneixement  que  la  Generalitat  vol  tornar  a  modificar  els  canvis
introduïts  l'any  passat  en  la  recaptació  de  la  taxa  turística,  fent  marxa  enrere  a  la  mesura
adoptada. I així ho ha posat de manifest el propi director general de Turisme de la Generalitat,
es per aquest motiu que el Partit Popular presenta aquesta Moció al Ple Municipal:

PRIMER.- Instar a la Generalitat de Catalunya a mantenir l'actual sistema de repartiment de la
recaptació de la taxa turística. 

 SEGON.- Donar trasllat d'aquesta moció al President de la Generalitat de Catalunya, als grups
parlamentaris de Parlament de Catalunya, al Director General de Turisme de la Generalitat de
Catalunya.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA

06 Juny de 2018

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

D’acord amb la  Llei  15/99,  de 13 de desembre,  de protecció  de dades de caràcter  personal,  us  informem que les  dades de caràcter  personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i  el  destinatari  de la informació és l’Ajuntament de Reus.  Podreu exercir  els drets d’accés,  rectificació,  cancel•lació i
oposició de les dades subministrades,  adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus,  a la plaça del  Mercadal,  1.
(1) L’accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus (www.reus.cat), segons el que estableix el
Reglament  de  notificacions  i  comunicacions  per  mitjans  electrònics  de  l’Ajuntament  de  Reus.  La  persona  interessada  rebrà  l’avís  de  dipòsit  a
través d’un SMS al mòbil o un missatge al correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
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