IMPOST DEL TURISME SOSTENIBLE

Naturalesa de l’impost del turisme sostenible
Tribut directe i propi de les Illes Balears amb caràcter finalista, que grava les estades
que fan les persones físiques en allotjaments turístics i en habitatges que es
comercialitzen turísticament a les Illes Balears, i també en embarcacions de creuer
que facin escala a les Illes Balears.

Fet imposable
Estades que faci el contribuent en els establiments, els habitatges o les embarcacions
següents:
-

Establiments d’allotjament hoteler

-

Apartaments turístics

-

Allotjaments de turisme rural

-

Albergs i refugis

-

Hostatgeries

-

Empreses turisticoresidencials

-

Hostals, hostals residència, pensions, posades, cases d’hostes i
campaments de turisme o càmpings

-

Habitatges objecte de comercialització d’estades turístiques i els
susceptibles d’inscripció

-

Resta d’establiments i habitatges als quals la normativa autonòmica
atorga la qualificació de turístics

-

Habitatges objecte de comercialització d’estades turístiques que no
compleixin els requisits establerts a la normativa autonòmica i no siguin
susceptibles d’inscripció

-

Embarcacions de creuer turístic quan fan escala a un port de les Illes
Balears

Exempcions
Infants menors de 14 anys.

Obligat tributari
Titulars de les empreses que exploten els establiments, els habitatges i les
embarcacions.

Exigibilitat
El titular de l’establiment, l’habitatge o l’embarcació ha d’exigir l’ impost a la persona
que fa l’estada al final d’ aquesta i està obligada a satisfer-ne l’ import.

Base imposable
La base imposable està constituïda pel nombre de dies de què consta cada estada.
Mètodes de determinació de la base imposable:
a) Estimació directa, que s’ha d’aplicar com a règim general.
b) Estimació objectiva, que s’ha d’aplicar com a règim opcional en funció dels
índexs que es determinin reglamentàriament.
c) Estimació indirecta, que s’ha d’aplicar amb caràcter subsidiari d’acord amb
el que disposa la Llei general tributària.

Quota tributària
Classes d’establiments, habitatges o
embarcacions

Euros/ dia d'estada o fracció
Temporada alta
(1/4 fins 31/10)

Temporada baixa
(1/11 fins 31/3)

Hotels, hotels de ciutat i hotels
apartaments de 5 estrelles, 5 estrelles
gran luxe i 4 estrelles superior

2

1

Hotels, hotels de ciutat i hotels
apartaments de 4 estrelles i 3 estrelles
superior

1,5

0,75

Hotels, hotels de ciutat i hotels
apartaments d’1, 2 i 3 estrelles

1

0,5

Apartaments turístics de 4 claus

2

1

1,5

0,75

Apartaments turístics d’1, 2 i 3 claus

1

0,5

Establiments
d’allotjament
no
residencials
d’empreses
turisticoresidencials

2

1

Habitatges turístics de vacances,
habitatges objecte de comercialització
d’estades turístiques i habitatges
objecte de comercialització turística

1,5

0,75

Hotels
rurals,
agroturismes,
hostatgeries i allotjaments de turisme
d’interior

1

0,5

Hostals, hostals residència, pensions,
posades i cases d’hostes, campaments
de turisme o càmpings

0,5

0,25

Albergs i refugis

0,5

0,25

2

1

Apartaments turístics de 3 claus
superior

Embarcacions de creuer turístic

Gestió
En estimació directa, el període de liquidació és quadrimestral.
En estimació objectiva, el període de liquidació és anual. Al mes de setembre de cada
any s’ha de presentar un ingrés a compte, mitjançant l’autoliquidació corresponent,
per un import màxim del 60 % de la quota que resulti de l’aplicació dels índexs o els
mòduls corresponents.

Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible
Formada, com a mínim, per representants de les conselleries competents en matèria
de turisme, d’hisenda, d’economia i de medi ambient de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i per representants dels consells insulars,
dels ajuntaments per mitjà de les associacions que els representen, dels agents socials
i econòmics, i de les entitats que es determinin, particularment les de caràcter
mediambiental.
Ha d’elaborar un pla anual d’impuls del turisme sostenible que fixi els objectius
anuals prioritaris, amb criteris d’equilibri territorial.

Fons per a l’ impuls del turisme sostenible
Els recursos d’aquest fons s’han de destinar al finançament, total o parcial,
d’inversions i altres despeses amb càrrec als pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears que es destinin a les finalitats següents:
a) Protecció, preservació i recuperació del medi natural, rural i marí.

b) Millora de la qualitat i la competitivitat del sector turístic, foment de la
desestacionalització, creació de producte turístic i promoció turística.
c) Desenvolupament d’infraestructures relacionades amb el turisme sostenible.
d) Recuperació i rehabilitació del patrimoni històric i cultural.

e) Impuls de projectes de recerca científica, desenvolupament i innovació
tecnològica (R+D+I) que contribueixin a la diversificació econòmica o
relacionats amb l’àmbit turístic.
f) Millora de la formació i la qualitat de l’ocupació del sector turístic.

