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Cues de turismes i caravanes a la C-14 al seu pas per Organyà.

La Generalitat deu a 24 ajuntaments de
Lleida 30.000 euros de la taxa turística
De la recaptació fins al juny i envia una carta als consistoris informant que inicia les transferències || Els
hotels d’Aran freguen el ple, encara que lameitat dels establiments estan tancats

TURISMEPONTDETOTSSANTS

CYNTHIA SANS/H.C.
❘ LLEIDA ❘ La direcció general de
Turisme ha remès en els últims
dies una carta als ajuntaments
que deu una part de la taxa tu-
rística que, en el cas de Lleida,
es tradueix en 24 consistoris i
més de 30.000 euros de la re-
captació del novembre del 2012
al juny del 2013.

La majoria d’ajuntaments són
del Pirineu, però també en figu-
ra algun del pla, com Lleida ciu-
tat (que rebrà 11.586 euros de
la recaptació del segon trimes-
tre d’aquest any) iAlcarràs, el
trammunicipal del qual de la ta-
xa s’eleva a 571 euros per a tot
el període des del novembre del
2012.Això implica, com va ad-
metre l’alcalde d’Alcarràs, que
alguns ajuntaments encara no
han cobrat el retorn municipal.
La Generalitat va acordar deri-
var un 30% de la recaptació als
ajuntaments perquè el destinin
a promoció, un extrem que hau-
ran de certificar davant de la Ge-
neralitat, segons una carta reme-
sa als consistoris per la direc-
tora general, Marian Muro. La
carta, firmada el 10 d’octubre,
notifica que aquests imports s’es-
tan transferint. La taxa turís-
tica (que en la majoria dels ca-
sos equival a un euro per per-
noctació) va complir ahir un any.
Fins al juny, la Generalitat havia
recaptat 19 milions i al tanca-
ment del 2013 s’estima que l’im-
port s’elevarà a 43 milions. En
els primers mesos l’aportació de
Lleida equivalia al 6%, per la
qual cosa si es manté les comar-
ques del Pirineu i Ponent apor-
taran 2,58 milions. D’aquests,
un 30% (uns 800.000 euros)
haurien de revertir en els ajun-
taments per a promoció.

A més dels ajuntaments, els
consells (que gestionen les re-
captacions de consistoris de
menys de 500 euros) també per-
cebran 36.000 euros (Sobirà i
Alta Ribagorça) i el Conselh
d’Aran, 140.000.

D’altra banda, els hotels
d’Aran freguen aquest cap de
setmana el ple total, tot i que no-
més estan oberts la meitat dels
establiments.

En el conjunt del Pirineu,
l’ocupació ronda el 90% als ho-
tels.

CYNTHIA SANS

Turistes de visita aquest pont a la Seu d’Urgell.

CYNTHIA SANS

■ Sandra Prieto i Borja Mar-
tin són veïns de Barcelona i
aquest cap de setmana visiten
el Pirineu. Com la resta de
persones que s’han allotjat en
establiments hotelers catalans,
han hagut de pagar la taxa tu-
rística. Segons la seua opinió,
les reticències de molts a l’ho-
ra de pagar-la és la falta d’in-
formació.

“El principal problema és
que el ciutadà no té informa-

ció i el veuen un impost més”.
“Si el que recapti el Govern
serveix per promocionar el tu-
risme i es queda al territori em
sembla una mesura justa i fins
i tot necessària”, creuen.
“Aquesta mesura és molt ha-
bitual en altres països euro-
peus i la gent no deixarà de
visitar Catalunya per no ha-
ver-hi de fer front”. Conside-
ren que l’encariment de la fac-
tura és mínim.

“Si els diners sónperal turisme
i el territori ja ens semblabé”

Sánchez, president de l’associació d’hotelers de l’Alt Urgell.

CYNTHIA SANS

■ Després d’un any d’aplica-
ció de la taxa turística, l’As-
sociació d’Hostaleria de l’Alt
Urgell considera que el client
estranger és el que menys cas
ha fet de la taxa.“No li donen
cap importància”, indica el
president del gremi, Miquel
Àngel Sánchez. En canvi, el
turista nacional és el que és
més reticent i veu la taxa com
“un impost més sumat a molts
d’altres”. “El tenen assumit

però sempre fan el comenta-
ri”, assenyala. Segons la seua
opinió, aquesta és una taxa
que a l’hora de competir amb
altres destinacions “ens per-
judica”, ja que la resta de co-
munitats no la cobren.

Però el més important, opi-
na Sánchez, és veure ara a què
destinen aquesta recaptació
les administracions, ja que la
majoria no tenen un full de ru-
ta.

“Els estrangersnodonen
importànciaa la taxa turística”

Naut Aran suspèn la taxa per als
monitors d’esquí
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Més de 100 estands a la Fira de la
Perdiu de Vilanova de Meià
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TEMPS

TARDOR

El turisme
boletaire, en
hores baixes

■ Els recol·lectors de bo-
lets donen per perduda ja
la temporada per la falta
de pluges des del setem-
bre.Ahir podien veure’s
encara algunes parades a
peu de carretera. Per
exemple, a la C-14 cap a
la Seu d’Urgell.Allà, Jor-
di Pérez, un jove d’Orga-
nyà que es dedica a la ven-
da de bolets, va explicar
que“només trobem algun
camagroc i fredolic”, la
resta és tot importat. En
aquesta línia, el turisme
boletaire va finalitzar ja fa
setmanes. Segons Pérez,
des del setembre només
ha plogut dos vegades
(més informació p. 36).

Lanotícia, a

LleidaTelevisió.

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.


