Barcelona, 20 de maig de 2.020.

NOTA SOBRE LA LLEI 5/2020 DEL Parlament de Catalunya. Important
modificació, entre d´altres, de L´IMPOST DE SUCCESIONS.

És objecte d’aquesta nota fer un breu resum de les mesures fiscals aprovades per la Llei 5/2020
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.
Aquestes es contenen a la Part Primera de la Llei que s’estructura en dos títols, el Títol I sobre
els tributs propis de la Generalitat de Catalunya i el Títol II en matèria de tributs cedits.
En matèria de TRIBUTS PROPIS cal destacar el següent;
A. IMPOSTOS PROPIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA:
1. Pel que fa al cànon sobre la disposició del rebuig de residus la llei preveu una
modificació de la Llei 8/2008 de 10 de juliol de finançament de les infraestructures de
gestió de residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig de residus en el següent
sentit;
- una modificació de la distribució dels fons procedents del cànon sobre la deposició
de rebuig de la construcció i rebuig industrial.
- un increment dels tipus de gravamen del cànon en relació a residus municipals de
dipòsit controlat o per incinerar.
2. Pel que fa al cànon de l’aigua es modifica el Decret legislatiu 3/2003 de 4 de novembre
pel qual s’aprova el Text refós en matèria d’aigües de Catalunya tot adoptant-se una
sèrie de previsions pel que fa a la seva gestió, a la forma de relacionar-se amb l’ACA per
via telemàtica, a l’establiment d’una sèrie de coeficients per reduir l’impacte del cànon
com el d’eficiència o el d’innovació i l’establiment d’algunes exempcions.
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3. El Capítol III és el relatiu a l’impost sobre els habitatges buits i modifica la Llei 14/2015
tot augmentant el percentatge de bonificació per destinació a lloguer assequible.
4. El Capítol IV relatiu a l’impost sobre grans establiments comercials que modifica el
concepte de gran superfície amb finalitats comercials al suprimir que “els mateixos han
d’estar dedicats a la venta al detall”.
5. En relació a l’impost sobre les estades en establiments turístics la Llei 5/2020 conté
una de les novetats més debatudes;
- S’inclou un nou fet imposable de l’impost per les embarcacions de creuer turístic
que estiguin fondejades a un port del territori català (abans només ho era en cas de
que estigués amarrat al port).
- S’incrementen les tarifes de l’impost.
- S’habilita a l’Ajuntament de Barcelona per establir un recàrrec sobre les tarifes
establertes mitjançant una ordenança municipal.
6. Es modifica també la regulació de la base imposable de l’impost sobre l’emissió d’òxids
de nitrogen a l’atmosfera i concretament s’amplia a altres models d’aeronau la previsió
que abans només es feia pels helicòpters i es simplifica la fórmula de càlcul de l’impost.
7. S’incrementen els tipus de gravamen de l’impost sobre les begudes ensucrades.
8. I finalment i per acabar amb la modificació dels impostos es crea un nou impost propi
de la Generalitat de Catalunya sota el nom de “Impost sobre les instal·lacions que
incideixen en el medi ambient” amb la finalitat ja expressada a l’exposició de motius de
la pròpia llei de donar compliment als ODS de les NNUU pel 2030 en matèria de
sostenibilitat mediambiental.
Aquest impost afecta principalment a les empreses que tenen per objecte la producció,
emmagatzematge ¡, transport i transformació d’energia elèctrica, transport de telefonia
i allotjament i gestió d’elements radiants pel transport de comunicacions electròniques.
B. TAXES
-

Es modifica el Text Refós de la Llei de taxes i preus públics i es suprimeixen i
modifiquen taxes en tot tipus d’àmbits; agroalimentari, caça, pesca, taxes relatives
als serveis prestats per la DGDEJ, idiomes, etc..

-

Es creen taxes per la utilització d’espais en immobles de domini públic adscrits als
Departaments de Justícia i Presidència.
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En matèria de TRIBUTS CEDITS:
1. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES:
Amb efectes 1 de gener de 2020, es modifica l’escala autonòmica de l’impost incorporant un
nou tram de manera que;
-

a les rendes fins a 90.000 de base liquidable se’ls hi aplica un tipus del 24,50%
a les rendes fins a 120.000 el tipus puja del 23,5% al 24,50%.

2. IMPOST SOBRE SUCCESIONS I DONACIONS:
Es modifiquen diversos articles de la Llei 19/2010 de l’ISD a Catalunya:
-

S’estableix una reducció del 95% en la base imposable de les donacions i transmissions
lucratives entre vius rebudes de fundacions i associacions que tenen finalitats d’interès
general encara que no hagin estat declarades d’utilitat pública.
Queden excloses d’aquesta reducció aquelles rebudes d’entitats adscrites a partits
polítics, religioses, esportives, empresarials o sindicals.

-

S’estableixen una sèrie de requisits als efectes de poder gaudir de la mateixa com és que
la donació es faci dins del marc de les finalitats pròpies de la fundació.

-

Per poder-se aplicar la tarifa del 57.1 en donacions a favor del Grup I i II s’inclou com a
forma vàlida de formalització de la transmissió la sentència judicial, a més de
l’escriptura pública.

-

No serà aplicable la tarifa per les assegurances de vida en cas de supervivència o quan
el contractant sigui diferent de l’assegurat.

-

Tornen els coeficients multiplicadors a aplicar a la quota íntegra en funció del patrimoni
preexistent en tots els Grups.

-

Es redueix en successions substancialment el percentatge de bonificació per
descendents i ascendents en funció de la base imposable.

-

Es suprimeix el dret a aplicar-se la bonificació en cas de que s’opti per altres reduccions
o exempcions de manera que l’aplicació d’ambdues esdevé incompatible, excepte la de
vivenda habitual.
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3. IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS:
-

S’estableix una bonificació del 100% en la quota tributària en la modalitat de
transmissions patrimonials oneroses en les adquisicions d’habitatges per promotors
públics i promotors socials homologats.

-

Es redueix al 5% el tipus impositiu en la transmissió d’immoble per constituir habitatge
habitual de família monoparental.

-

Per aplicar-se la bonificació del 70% de la quota per la transmissió a empreses
immobiliàries el termini per transmetre es redueix de tres a cinc anys.
S’estableix una bonificació del 60% de la quota gradual d’actes jurídics documentats en
l’escriptura de constitució del règim de PH per parcel·les (solars) en polígons industrials
i logístics.

-

-

La bonificació és del 100% de la quota gradual de l’impost pels documents notarials que
formalitzin dipòsits d’arres penitencials i que s’hagin d’atorgar per la seva cancel·lació
registral.

Per a qualsevol dubte o consulta pot contactar amb nosaltres.
Els invitem a que consultin l´apartat “COVID-19” de la nostra web, on hi trobaran diàriament
noves publicacions relacionades amb la pandèmia que poden ser del seu interès.

CORONAS ADVOCATS SLP
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