NOTICIAS PRENSA

5 de desembre de 2013

Cambrils crea una taula de treball per la gestió i execució del pressupost derivat de l´Impost Turístic
És un dels primers Ajuntaments en signar el conveni amb els empresaris del sector. És el quart
municipi de Catalunya en quantitat recaptada.
Signatura del conveni
El Patronat de Turisme de Cambrils ha creat una Taula de Treball específica per recollir les aportacions dels representants empresarials per coordinar i executar els recursos generats per
l’Impost Turístic recaptat al municipi.

Aquest organisme s’ha formalitzat avui amb la signatura de l’acord de col·laboració entre el Patronat de Turisme de Cambrils i els sis representants turístics d’allotjament (la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la Província de Tarragona - com a entitat aglutinadora dels interessos, inquietuds i propostes dels sectors turístics del territori-, l’Associació Hotelera Salou Cambrils La Pineda, l’Associació d’Hotels
Familiars de Cambrils, l’Agrupació
de

Càmpings

de

Cambrils,

i

l’Associació d’Apartaments Turístics
de Cambrils).

La taula de treball esdevé un òrgan
consultiu vinculant, que informarà i
proposarà els seus acords al Consell
Rector del Patronat de Turisme per
a la seva aprovació.
L’alcaldessa

de

Cambrils,

Mercè

Dalmau, ha destacat que Cambrils
és un dels primers municipis que
signa el conveni amb el sector privat, en la línia d’un model de treball que “prioritza la potestat
decisòria dels empresaris”, perquè són “els que tenen el coneixement i la informació de primera
mà i els que fan la inversió directa”.

L’alcaldessa també ha assegurat que Cambrils és una potència turística de primer ordre, com ho
demostren les últimes dades de la taxa turística. En total, les dues transferències rebudes corresponents als dos primers trimestres sumen 80.173 euros, que representen el 30% del total recaptat per la Generalitat al municipi. En el segon rebut, Cambrils s’ha situat en quarta posició, després de Barcelona, Salou i Lloret.
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Pel que fa al període ja liquidat del 2013 (fins al 15 de juny), Cambrils va comptar amb 971.481
pernoctacions i un total de 253.712 arribades. El 41,12% de les pernoctacions van ser en hotels,
el 46% en càmpings i l’11,97% en apartaments. La mitjana d’ocupació va ser del 45,67% sobre
les 11.554 places obertes.

Segons dades de l’Observatori d’Estudis Turístics, Cambrils disposa d’un total de 18.741 llits, el
34,73% dels quals són places hoteleres, el 46% de càmping i el 18,65% d’apartaments.
Per la seva banda, el regidor de Turisme, Xavi Martí, ha recordat que ja fa molts anys que hi ha
una col·laboració estreta amb els empresaris, que són el “veritable motor econòmic de Cambrils”
i ha agraït la seva tasca en l’actualitat i en la història del desenvolupament turístic del municipi. El president de la Federació Empresarial d’Hoteleria i Turisme de la Província de Tarragona,
David Batalla, i la representant de l’Associació Hotelera Salou Cambrils La Pineda, Mònica Massagué, han destacat la importància de la col·laboració entre el sector públic i privat per assolir els
objectius del conveni.

La taxa turística

Mitjançant la Llei 5/2012, de 20 de març, el Parlament de Catalunya va crear l’impost sobre les
estades en establiment turístic. El citat impost, conegut com l’impost turístic, és un mecanisme
destinat a finançar polítiques turístiques per a la millora de la competitivitat de Catalunya com a
destinació turística i té per objectiu nodrir el fons per al foment del turisme.
Els objectius són la promoció turística, l’impuls del turisme sostenible, responsable i de qualitat;
la protecció, preservació, recuperació i millora dels recursos turístics, foment, creació i millora
dels productes turístics; desenvolupament d’infraestructures relacionades amb el turisme.

Signants el conveni
-

Mercè Dalmau, Alcaldessa de Cambrils

-

Xavier Martí, Regidor de Turisme i President Delegat del Patronat Municipal de Turisme

de Cambrils
-

David Batalla, President de la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la Província

de Tarragona
-

Mònica Massagué, com a Vocal de l’Associació Hotelera Salou Cambrils La Pineda

-

Francesc Rovira, com a representant de l’Associació d’Hotels Familiar de Cambrils

-

Berta Cabré, representant de l’Agrupació de Càmpings de Cambrils

-

Anton Nolla, com a representant de l’Agrupació de Càmpings de Cambrils

-

Rosa M. Vilella, representant dels Empresaris d’Apartaments Turístics de Cambrils
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