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EN PLÉ ESTAT D’ALARMA LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA APROVA ELS PRESSUPOSTOS PER AL 

2020 AMB ENTRADA EN VIGOR 1 DE MAIG 

 
El Parlament de Catalunya amb data 29 d’abril ha aprovat els 
Pressupostos per al 2020. Les normes aprovades i publicades al DOGC 
del dia 30 d’abril han estat: 

• LLEI 4/2020, del 29 d’abril, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2020. 

• LLEI 5/2020, del 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. 

En l’àmbit fiscal els Pressupostos de la Generalitat inclouen 
modificacions tant en tributs cedits com a tributs propis. 
 

TRIBUTS CEDITS: 
 
En relació als impostos cedits els canvis més rellevants són en relació a 
l’IRPF i l’Impost de Successions i Donacions: 
 
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques:  
 
S’aprova l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques següent: 
 

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 
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Incorpora dues novetats que s’aplicaran ja pels rendiments que s’hagin 
generat a partir de l’1 de gener del 2020: 
 

• L’escala autonòmica pel càlcul de la quota integra de la base 
liquidable general incorpora un nou tram  pels contribuents, per 
tant el tram fins ara de 53.407,20 euros a 120.000 euros (amb 
un tipus marginal del 21,50% i 23,50%)  es dividirà i passarà a ser 
de: 

De 53.407,20 euros a 90.000 euros amb un tipus marginal del 
21,50% i  23,50% 
 
De 90.000 euros a 120.000 euros  amb un tipus marginal del 
23,50% i 24,50%. 
 
Serien les bases liquidables a partir dels 90.000 euros les que 
experimentarien l’increment progressiu i serien les properes als 
120.000 euros a les que els hi suposaria un increment en la seva 
quota integra del 2,61% respecte al 2019. 
 
D’acord amb aquesta modificació el tipus marginal màxim 
quedaria situat en el 48% (part estatal 22,50 + part autonòmica 
25,50) igual que en 2019. 

 

• S’incrementa el mínim exempt en un 10% dels contribuents amb 
menor nivell de renda (base liquidable general i de l’estalvi igual 
o inferior a 12.450 euros), que es fixa en 6.105 euros (amb 
caràcter general, de 5.500 euros anuals). 

Impost sobre Successions i Donacions: 
 
Incorporen novetats impositives que afecten als grups de parentiu I i II, 
es a dir, cònjuges, descendents i ascendents: 
 

• En les adquisicions mortis causa (successions) es reintrodueixen 
els coeficients multiplicadors del patrimoni pre-existent per als 
contribuents dels grups de parentiu I i II,  es a dir, que els 
contribuents que rebin una herència i ja tinguin un patrimoni 
elevat suportaran una major càrrega fiscal: 
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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 redueixen els percentatges de bonificació aplicables en la 
quota tributària i s’exclou la seva aplicació en cas que s’opti pel 
gaudiment d’algun altre benefici fiscal. 

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats: 

• Referent a les transmissions patrimonials oneroses (TPO) 
s’estableix un tipus reduït del 5% per a les adquisicions 
d’habitatges per part de membres de famílies monoparentals 
amb renda personal i familiar inferior a 30.000 euros anuals. 
 

• En l’àmbit dels actes jurídics documentats, es crea una 
bonificació (del 60%) en la quota de gravamen que recau sobre 
les escriptures publiques de constitució en règim de propietat 
horitzontal per parcel·les (fins a 31 de desembre de 2023). 
 

• Bonificació (del 100%) sobre els documents notarials que 
formalitzen actes relacionats amb les arres penitencials. 

TRIBUTS PROPIS: 
 
No hi ha modificacions a tenir en compte en el nostre sector referits als 
Tributs propis. 
 
L’únic a mencionar seria L’Impost sobre grans establiments comercials 
que modifica l’apartat 2 de l’article 7 de la Llei 5/2017, del 28 de març 
deixant més clar el que s’entén per utilització de gran superfícies amb 
finalitats comercials dedicats a la venda al detall: 
 

• Grans establiments comercials territorials individuals que 
disposen d'una superfície de venda igual o superior als 2.500 
metres quadrats. 
 

• Grans establiments comercials territorials col·lectius, integrats 
per un conjunt d'establiments en què es duen a terme activitats 
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comercials, que disposen d'una superfície de venda igual o 
superior als 2.500 metres quadrats. Són grans establiments 
comercials territorials col·lectius els centres comercials, les 
galeries comercials i els recintes comercials definits en el Decret 
llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments 
comercials. 
 

• Grans establiments comercials que disposen d'una superfície de 
venda igual o superior a 1.300 metres quadrats que estiguin 
situats fora de la trama urbana consolidada o, en el cas que 
aquesta no estigui definida, estiguin situats fora del nucli històric 
i dels seus eixamples.: 
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