(Circular Informativa núm. 200430_1)

S’APROVEN ELS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA 2020 AMB ENTRADA EN VIGOR 1 DE MAIG

El Parlament de Catalunya ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
en data 30 d’abril del 2020 la Llei 4/2020 del 29 d’abril dels Pressupostos de la
Generalitat del 2020 i la Llei 5/2020 del 29 d’abril de 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 un augment de la carga
impositiva.
En el marc dels impostos cedits els canvis més rellevants són en relació a l’IRPF i
l’Impost de Successions i Donacions tal com s’indica a continuació:
Pel que fa l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques s’inclouen dos
novetats que s’aplicaran pels rendiments generats a partir de l’1 de gener del 2020:
-

S’adequa el mínim personal augmentant aquest import dels 5.550 € fins a
6.105 € si el contribuent obté uns ingressos bruts inferiors a 12.450 €

-

L’escala autonòmica pel càlcul de la quota íntegra de la base liquidable
general incorpora un nou tram pels contribuents amb una base liquidable
d’entre 90.000 € i 120.000 €.
D’aquesta

manera

els

contribuents

amb

rendes

elevades

veuran

incrementats els tipus de gravamen entre un 1 i un 2%.
En relació a l’Impost de Successions i Donacions incorporen novetats impositives
que afectaran als grups de parentiu I i II, és a dir, cònjuges, descendents i
ascendents:
-

Aplicació de nous coeficients multiplicadors per aquest grups de parentiu en
funció del patrimoni preestablert superior a 500.000 €.

-

Modificació de les bonificacions de la quota tributària on es manté la
bonificació del 99% per als cònjuges i els trams actuals només seran
d’aplicació pels contribuents del grup I (descendents menors de 21 anys). Pel
resta de contribuents del grup II s’aplica una nova taula de bonificacions
inferiors a les vigents actualment.
Per últim, s’elimina la reducció a la meitat de les bonificacions en el supòsit
d’aplicar alguna reducció. És a dir, en el supòsit d’aplicació d’alguna de les
reduccions que estableix la llei no es podrà aplicar cap bonificació a la quota.
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Per altra banda, la llei inclou vàries modificacions en l’àmbit d’imposts propis, les
més significatives són l’augment del tipus de gravamen en l’Impost sobre les
Begudes Ensucrades Envasades i en l’Impost sobre estades en establiments
turístics. Per últim també inclou la creació del nou Impost sobre Instal·lacions que
incideixen en el medi ambient.
Cal tenir en compte que l’aprovació d’aquesta llei arriba en un moment de crisis
sanitària on l’activitat econòmica es troba pràcticament paralitzada, però tot i això
entra en vigor en data 01 de maig de 2020.
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