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Modificació en els pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2020 
Maig, 2020 

 

El Govern ha donat llum verda al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del 

sector públic per a 2020, també conegut com a "llei d'acompanyament" dels Pressupostos de la 

Generalitat. 

El Projecte de llei inclou modificacions en vuit impostos ja existents i cregui un nou en l'àmbit de la 

fiscalitat verda que gravarà la incidència sobre el medi ambient de les instal·lacions de producció, 

d'emmagatzematge, transformació i transport d'energia elèctrica, telefonia i telemàtica. 

Aquest paquet de mesures s'estima que generaran una recaptació anual de 552,5 milions d'euros 

anuals, i de 172,6 milions per a l'any 2020 ja que no es reportarà l'exercici sencer. 

 

Modificacions en l’àmbit dels tributs cedits 

Impost sobre la renda de les persones físiques 

• Escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones físiques 

Amb efectes de l’1 de gener de 2020, es modifica l’article únic de la Llei 24/2010, del 22 de juliol, 

d’aprovació de l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones físiques, que resta 

redactat de la manera següent: 

S’aprova l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones físiques següent: 

Base liquidable 
Fins a (euros) 

Quota ìntegra 
(euros) 

Resta base liquidable 
Fins a (euros) 

Tipus aplicable 
Percentatge (%) 

0 0 17.707,20 12,00 

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00 

33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50 

53.407,20 8.040,86 36.592,80 21,50 

90.000,00 15.908,31 30.000,00 23,50 

120.000,00 22.958,31 55.000,00 24,50 

175.000,00 36.433,31 En endavant 25,50 

 

• Mínim personal contribuent 

Amb efectes de l’1 de gener del 2020, i en els termes de l’article 46.1.a) de la Llei 22/2009, de 18 de 

desembre, pel qual es regula el sistema de fiançament de les comunitats autònomes de règim comú i 
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ciutats amb Estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, s’estableix 

l’import per al mínim personal següent: 

- El mínim del contribuent és, amb caràcter general, de 5.550 euros anuals. 

- Quan la suma de les bases liquidables general i de l’estalvi del contribuent sigui igual o inferior a 

12.450 euros, el mínim del contribuent és de 6.105 euros anuals.” 

Impost sobre successions i donacions 

• Modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions 

- Es modifica l’article 26 de la Llei de regulació de l’impost sobre successions i donacions, que resta 

redactat de la manera següent: 

Regla de manteniment 

“El gaudi definitiu de la reducció que estableix aquesta secció resta condicionat al manteniment dels 

béns adquirits en el patrimoni de l’adquirent durant els cinc anys següents a la mort del causant, llevat 

que dins aquest termini mori l’adquirent o els béns siguin adquirits a títol gratuït per la Generalitat o 

per un ens local territorial de Catalunya”. 

- Es modifica l’apartat 2 de l’article 57 de la Llei de regulació de l’impost sobre successions i 

donacions, que resta redactat de la manera següent: 

“Per a poder aplicar la tarifa que estableix l’apartat1, la donació entre vius, o el negoci jurídic 

equiparable, s’ha d’haver formalitzat en escriptura pública o sentència judicial. Si l’escriptura no és 

requisit de validesa, cal que l’atorgant o atorgants l’elevin a públic: 

- En el termini d’un mes a comptar de la data de lliurament del bé. 

- En el cas del negoci jurídic equiparable, en el termini d’un mes a comptar de la celebració del 

negoci. 

No resulta aplicable la tarifa que estableix l’apartat 1 als negocis jurídics previstos en la lletra e) de 

l’article 12 del Reial decret 1629/1991, de 8 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost 

sobre successions i donacions.” 

- Es modifica l’article 58 de la Llei de regulació de l’impost sobre successions i donacions, que resta 

redactat de la manera següent: 

Quota tributària 

“La quota tributària per l’impost sobre successions i donacions s’obté aplicant a la quota íntegra el 

coeficient multiplicador que correspongui dels que s’indiquen a continuació, establerts en funció del 

patrimoni preexistent del contribuent i del grup, segons el grau de parentiu assenyalat en l’article 2 

anterior: 
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Patrimoni preexistent (euros) Grups de parentiu 
I i II III IV 

De 0 a 500.000 1,0000 1,5882 2,0000 

De 500.000,01 a 2.000.000,00 1,1000 1,5882 2,0000 

De 2.000.000,01 a 4.000.000,00 1,1500 1,5882 2,0000 

Més de 4.000.000,00 1,2000 1,5882 2,0000 

 

- Es modifica l’apartat 2 de l’article 58.bis de la Llei de regulació de l’impost sobre successions i 

donacions, que resta redactat de la manera següent: 

“2. La resta de contribuents dels grups I i II poden aplicar la bonificació en el percentatge mitjà 

ponderat que resulti de l’aplicació per a cada tram de base imposable dels percentatges següents: 

- Per als contribuents del grup I: 

Base imposable Bonificació (%) Resta base 
imposable 

Bonificació 
Marginal (%) 

0,00 0,00 100.000,00 99,00 

100.000,00 99,00 100.000,00 97,00 

200.000,00 98,00 100.000,00 95,00 

300.000,00 97,00 200.000,00 90,00 

500.000,00 94,20 250.000,00 80,00 

750.000,00 89,47 250.000,00 70,00 

1.000.000,00 84,60 500.000,00 60,00 

1.500.000,00 76,40 500.000,00 50,00 

2.000.000,00 69,80 500.000,00 40,00 

2.500.000,00 63,84 500.000,00 25,00 

3.000.000,00 57,37 En endavant 20,00 

 

- Per als contribuents del grup II: 

Base imposable Bonificació (%) Resta base 
imposable 

Bonificació 
Marginal (%) 

0,00 0,00 100.000,00 60,00 

100.000,00 60,00 100.000,00 55,00 

200.000,00 57,50 100.000,00 50,00 

300.000,00 55,00 200.000,00 45,00 

500.000,00 51,00 250.000,00 40,00 

750.000,00 47,33 250.000,00 35,00 

1.000.000,00 44,25 500.000,00 30,00 

1.500.000,00 39,50 500.000,00 25,00 

2.000.000,00 35,88 500.000,00 20,00 

2.500.000,00 32,70 500.000,00 10,00 

3.000.000,00 28,92 En endavant 0,00 
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- Es modifica l’apartat 4 de l’article 58.bis de la Llei de regulació de l’impost sobre successions i 

donacions, que resta redactat de la manera següent: 

- “Els contribuents dels grups I i II a què es refereix l’apartat 2 d’aquest article, no tenen dret a la 

bonificació en el cas que optin per aplicar qualsevol de les reduccions i exempcions següents: 

a. Les reduccions que estableixen les seccions tercera a desena, llevat de la reducció per 

habitatge habitual establerta per la secció sisena, que és aplicable en tots el casos. 

b. Les exempcions i reduccions regulades per la Llei de l’Estat 19/1995, del 4 de juliol, de 

modernització de les explotacions agràries. 

c. Qualsevol altra reducció de la base imposable o exempció que requereixi que el 

contribuent la sol·liciti i que depengui de la concurrència de determinats requisits el 

compliment dels quals correspongui exclusivament a la voluntat del contribuent.” 

 

Impost sobre transmissions d’habitatges patrimonials i actes jurídics documentats 

• Bonificació en les transmissions d’habitatges adquirits per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en 

exercici dels drets de tanteig i retracte 

S’estableix una bonificació del 100% en la quota tributària de l’impost sobre transmissions 

patrimonials i actes jurídics documentals, en la modalitat de transmissions patrimonials oneroses, en 

les adquisicions d’habitatges que efectuen els promotor públics com a beneficiaris dels drets de 

tanteig i retracte que exerceix l’Agència de l’Habitatge de Catalunya d’acord amb el Decret Llei 

1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges 

provinents de processos d’execució hipotecària. 

• Tipus de gravamen reduït en l’adquisició d’habitatge habitual per famílies monoparentals. 

- El tipus impositiu aplicable a la transmissió d’un immoble que hagi de construir l’habitatge habitual 

d’una família monoparental és del 5 per 100, sempre que es compleixin simultàniament els 

requisits següents: 

- El subjecte passiu ha d’ésser membre de la família monoparental. 

- La suma de les bases imposables totals, menys els mínims personal i familiars, corresponents 

als membres de la família monoparental en la darrera declaració de l’impost sobre la renda de 

les persones físiques no ha d’excedir de 30.000 euros. 

- Als efectes de l’aplicació del tipus impositiu fixat per l’apartat 1: 

- Són famílies  monoparentals les que defineix el Decret 151/2009, de 29 de setembre, de 

desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies. 

- Es considera habitatge habitual aquell que s’ajusta a la definició i als requisits establerts per la 

normativa de l’impost sobre la renda de les persones físiques. 
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• Bonificació de la quota per la transmissió d’habitatges a empreses immobiliàries 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 13 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i 

administratives, en la redacció donada per l’article 37 de la Llei 16/2008, del 23 de desembre, que 

resta redactat de la manera següent: 

“2. L’aplicació d’aquesta bonificació és provisional, per la qual cosa només cal que es faci constar en 

l’escriptura pública que l’adquisició de la finca s’efectua amb la finalitat de vendre-la a un particular per 

al seu ús com habitatge. Per a l’elevació a definitiva, el subjecte passiu ha de justificar la venda 

posterior de la totalitat de l’habitatge i els seus annexos a una empresa que compleixi els mateixos 

requisits de l’apartat 1 o a una persona física per a cobrir les seves necessitats d’allotjament, en el 

termini de tres anys a comptar de l’adquisició.” 

• Bonificació de les escriptures públiques de constitució en règim de propietat horitzontal per 

parcel·les 

Gaudeixen d’una bonificació del cent per cent de la quota gradual de l’impost sobre actes jurídics 

documentals els instruments públics notarials en els quals es formalitzin els dipòsits d’arres 

penitencials a què fa referència l’article 621-8 del Codi Civil de Catalunya, així com la resta de 

documents notarials que poguessin atorgar-se per a la seva cancel·lació registral. 

 

Obligacions formals 

• Obligació de presentació de documents als efectes de l’impost sobre transmissions patrimonials i 

actes jurídics documentats i de l’impost sobre successions i donacions 

Es modifica l’article 21 de la Llei 5/2007, del 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, en la redacció 

donada per la Llei 5/2017, del 28 de març, que resta redactat de la manera següent: 

‘La presentació dels documents dels fets imposables de l’impost sobre transmissions patrimonials i 

actes jurídics documentats i de l’impost sobre successions i donacions, no serà necessària si s’ha 

efectuat prèviament la tramesa de la declaració informativa de l’escriptura corresponent pel notari o 

notària autoritzant, d’acord amb la disposició addicional segona de la Llei 12/2004, del 27 de 

desembre, de mesures financeres i la normativa de desplegament reglamentari corresponent.” 

• Termini de presentació de las autoliquidacions complementàries en cas de pèrdua del dret a aplicar 

un benefici fiscal 

S’aprova el termini per a la presentació de la liquidació complementària en el supòsit de pèrdua del 

benefici fiscal per incompliment dels requisits a què està condicionat: 

“Llevat que específicament s’estableixi una altra cosa, quan posteriorment a l’aplicació d’una 

exempció, deducció o qualsevol altre benefici fiscal es produeixi la pèrdua del dret a la seva aplicació 

per incompliment dels requisits a què estigui condicionat el seu gaudi definitiu, l’obligat tributari ha de 

presentar i ingressar, dins el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la data en què s’ha produït 
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l’incompliment, una autoliquidació complementària sense l’aplicació del benefici, i amb els interessos 

de demora corresponents.” 

 

Joaquín Martín 
Partner – Assurance&Audit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


