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NOTA FISCAL RELATIVA A LA LLEI 5/2020 DE MESURES FISCALS, 
FINANCERES I ADMINISTRATIVES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
 
A través d'aquesta nota els informem que el 30 d'abril es va publicar en el DOGC la Llei 
5/2020, de 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i 
de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, amb 
entrada en vigor l'1 de maig de 2020. 
 
1. IMPOSTOS PROPIS 

Mitjançant aquesta norma, s'introdueixen modificacions en els impostos propis de la 
Generalitat de Catalunya, tals com l'Impost sobre habitatges buits, sobre grans 
establiments comercials, sobre les estades en establiments turístics, sobre l'emissió 
d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per la aviació comercial i sobre begudes 
ensucrades envasades, i es crea el nou Impost sobre les instal·lacions que incideixen en 
el medi ambient; així com cànons, taxes i preus públics. 
 
Aquestes modificacions en tributs propis es basen, essencialment, en l'actualització de 
tarifes i tipus de gravamen, que en alguns supòsits impliquen un increment significatiu. 
És es el cas de l'Impost sobre begudes ensucrades envasades, els tipus impositius del 
qual s'incrementen un 25%. També succeeix en l'Impost sobre les estades 
en establiments turístics, amb un augment  que pot arribar a superar el 50% -compatible 
amb un recàrrec que l'Ajuntament de Barcelona podria aplicar per pernoctació-.  
 
A més, es redueixen els percentatges de bonificació de l'Impost sobre els habitatges 
buits aplicable als tenidors d'habitatges buits que destinin una part del seu parc 
d'habitatges al lloguer assequible. 
 
Les modificacions anteriors seran aplicables a partir de l'1 de juliol de 2020. 
 
 
2. IMPOSTOS CEDITS 

Igualment, la Llei 5/2020 té impacte en els impostos cedits, entre els quals destaquen 
l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), l'Impost sobre Successions i 
Donacions (ISD) i l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats 
(ITP-AJD). 
 
En la present nota desenvoluparem aquests últims, ja que són els que tenen una major 
incidència en la majoria de ciutadans. 
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2.1. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LAS PERSONES FÍSIQUES 

 
En l'àmbit de l'IRPF, s'introdueixen les modificacions següents amb efectes des de l'1 de 
gener de 2020:  
 

1. Aprovació d'una nova escala autonòmica, en la qual s'incrementa el tipus 
aplicable als trams cinc i sis (de 90.000 € a 174.999 €). 
 
Base liquidable  

fins a (euros) 
Quota íntegra 
(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 

 
2. Increment del mínim exempto del contribuent: s'augmenta a 6.105 euros el 

mínim del contribuent quan la suma de les bases liquidables general i de l'estalvi 
sigui igual o inferior a 12.450 euros. És a dir, s'incrementa un 10% el mínim 
exempt per a contribuents amb rendes baixes. 
 
 

2.2. IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS 
 
Aquest és probablement el punt en què es produeixen les modificacions més destacables 
i les que més impacte tindran en els contribuents, ja que pot produir-se un fort 
increment de la càrrega fiscal. Les resumim a continuació: 
 

1. La reintroducció dels coeficients multiplicadors per als hereus i legataris en 
relació amb el seu patrimoni preexistent. Això pot suposar un augment de fins el 
20% per als cònjuges i els descendents, depenent del seu patrimoni preexistent 
en el moment de la successió. 
 

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 4.000.000,01  1,2000 1,5882 2,0000 

 
2. Creació d'una nova taula de bonificacions per a descendents a partir dels 

21 anys i ascendents, en la qual s'elimina la bonificació del 99%. Així, aquesta 
bonificació del 99% solament serà aplicable per a cònjuges i per a descendents 
menors de 21 anys. Per a aquests últims, les bonificacions aniran del 99% -en el 
cas de bases imposables fins a 100.000 euros- al 20% -en el supòsit de bases 
imposables a partir dels 3.000.000 euros-. 
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Respecte a la nova taula, destaca que la bonificació màxima és del 60% -en bases 
imposables de fins a 100.000 euros-, i que a partir d'una base imposable de 
3.000.000 euros no procedeix l'aplicació de cap bonificació. 
 

3. Incompatibilitat d'aplicació de les bonificacions amb algunes reduccions 
per part de descendents i ascendents. D'aquesta manera, l'aplicació de la 
bonificació solament és compatible amb la reducció per parentiu, per 
minusvalidesa i per l'adquisició de l'habitatge habitual del causant. Tampoc no 
seran compatibles amb les exempcions i reduccions regulades per la Llei de l'Estat 
19/1995, de modernització de les explotacions agràries. 
 
 

2.3. IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS 
DOCUMENTATS 

 
En l'àmbit de l'ITP-AJD, les modificacions introduïdes en la modalitat de Transmissions 
Patrimonials Oneroses (TPO) són les següents: 
 

1. Bonificacions del 100%, en les transmissions d'habitatges adquirits per 
l'Agència de l’Habitatge de Catalunya en exercici dels drets de tempteig i retracte, 
i en les adquisicions d'habitatges realitzades per promotors socials sense ànim de 
lucre per destinar-les a habitatges de protecció oficial o per cedir-ne l'ús. 
 

2. Creació d'un tipus de gravamen reduït del 5% en l'adquisició d'habitatge 
habitual per famílies monoparentals. 
 

3. Reducció a tres anys del termini de revenda de l'habitatge, en el supòsit de 
la bonificació de la quota per a la transmissió d'habitatges a empreses 
immobiliàries. 
 

Respecte a la modalitat d'Actes Jurídics Documentats (AJD), les novetats són les 
següents: 
 

1. Bonificació del 60% de la quota gradual de les escriptures públiques de 
constitució en règim de propietat horitzontal per parcel·les. 
 

2. Bonificació del 100% de la quota gradual dels actes notarials en què es 
formalitzen els dipòsits d'arres penitencials i altres documents notarials que es 
puguin atorgar per fer-ne la cancel·lació registral. 
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