ADDENDA MESURES ATC IMPOSTOS AUTONÒMICS

ABRIL 2020

MESURES DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA EN RELACIÓ AMB
ELS IMPOSTOS AUTONÒMICS AMB MOTIU DE LA COVID-19
A través d'esta addenda els informem que el passat 9 d'abril es va publicar en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya el Decret Llei 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures
econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la
COVID-19 i unes altres de complementàries.
Així, les mesures fiscals més destacables introduïdes pel Decret Llei 11/2020 són les següents:
1. Suspensió de les autoliquidacions: el termini de suspensió dels terminis de presentació
i ingrés de tributs propis i cedits a la Generalitat de Catalunya, introduït per l'article 14 del
Decret Llei 7/2020, començarà a comptar des del 14 de març de 2020.
Respecte a aquest punt, hem de recordar l'aprovació del Decret Llei 7/2020, de 17 de
març, l'article 14 del qual disposava la suspensió dels terminis de presentació i ingrés de
tributs propis i cedits a la Generalitat de Catalunya fins que es deixés sense efecte l'estat
d'alarma. Encara que en data de 31 de març l'Agència Tributària de Catalunya ja va
publicar un aclariment respecte a aquest article, en el qual s'indicava que aquest termini de
suspensió s'iniciava el 14 de març (dia en què va entrar en vigor l'estat d'alarma), el nou
Decret Llei pretén donar més seguretat jurídica i deixar fora de tot dubte el còmput del
període de suspensió.
2. Terminis de presentació i ingrés en període voluntari: s'aproven nous períodes per
als tributs següents per quan finalitzi l'estat d'alarma:
a. Impost sobre Successions i Donacions: en el cas de successions meritades
abans del 14 de març de 2020 i el termini de les quals no hagués acabat en
aquesta data, es determina que, quan finalitzi l'estat d'alarma, es reprendrà el
temps que quedava perquè finalitzés el termini voluntari i s'hi afegiran dos mesos
addicionals.
b. Impost sobre begudes ensucrades envasades: la presentació i ingrés de
l'autoliquidació corresponent al primer trimestre de 2020 s'endarrereix al període
comprès entre l'1 i el 20 de juliol de 2020.
c. Cànons sobre la disposició del desaprofitament dels residus: la presentació i
ingrés de les autoliquidacions corresponents al primer trimestre de 2020 haurà de
fer-se en el termini d'un mes a comptar des de la data de finalització de l'estat
d'alarma.
d. Cànon d'aigua: en el cas d'autoliquidacions mensuals que hagin de fer-se durant
l'estat d'alarma, el nou termini de presentació i ingrés serà el comprès entre els
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dies 1 i 20 del mes següent a la data de finalització de l'estat d'alarma. En el
supòsit d'autoliquidacions trimestrals, la corresponent al primer trimestre de 2020
s'haurà de presentar i ingressar en el període comprès entre l'1 i el 20 de juliol de
2020.
La presentació i pagament de la resta de tributs propis i cedits no inclosos expressament
en aquest punt queden ajornats fins a la fi de l'estat d'alarma.
Impost
ISD
Impost begudes
ensucrades
Cànon rebuig residus
Cànon aigua

Resta

Termini a partir de la fi de l'estat d'alarma
Termini que quedava + 2 mesos
Autoliquidació 1T 2020: 1 a 20 juliol 2020.
1 mes
Autoliquidació 1T 2020: 1 a 20 juliol 2020.
Autoliquidacions mensuals: 1 a 20 del mes
següent a la fi de l'estat d'alarma.
Suspensió des del 14 de març fins a la fi de l'estat
d'alarma

3. Cànons sobre la deposició controlada de residus industrials i de la construcció: es
redueix un 50% el tipus de gravamen durant els mesos d'abril i maig de 2020.
4. Bonificació en les taxes de l'Agència de Residus de Catalunya: s'aplica la bonificació
del 100% de les quotes de tramitació telemàtica de documents de residus (fitxes
d'acceptació, fulls de seguiment, justificants de recepció de residus), així com a les
d'inscripció telemàtica en el Registre de persones productores de residus de Catalunya.
5. Taxa fiscal sobre màquines recreatives i d'atzar: s'estableix una bonificació de la
quota de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar que grava les màquines
recreatives i d'atzar en el percentatge equivalent al nombre de dies que hagi estat vigent
l'estat d'alarma, respecte del total de dies del trimestre natural corresponent al primer
termini d'autoliquidació que s'iniciï després de la data de finalització de l'estat d'alarma.
6. Possibilitat de demanar l'ajornament en el pagament del cànon d'aigua per a
autònoms i pimes: una vegada finalitzat l'estat d'alarma, les entitats subministradores
d'aigua podran sol·licitar l'ajornament d'imports del cànon d'aigua repercutit a pimes i
autònoms quan els hagin atorgat ajornaments sense interessos en el pagament de les
factures corresponents a abril i maig de 2020.
Hem de recordar que, a més d'aquestes mesures, ja s'havia aprovat una moratòria de 6 mesos per
a l'autoliquidació de l'Impost sobre estades en establiments turístics, el termini de presentació del
qual va passar a ser de l'1 al 20 d'octubre de 2020.
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