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L’ATC recapta un 18,28% més que l’any passat durant  els primers nou 
mesos de l’any 
 

• L’import contret dels tributs gestionats per l’Agèn cia catalana fins 
setembre és de 2.600 M€ 

• Aquest increment en la recaptació s’explica pel bon  comportament de 
l’ITPAJD (26,39%)  

 
L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) va recaptar (en import contret) de gener a 
setembre un total de 2.597,8 milions d’euros pels tributs propis i cedits, el que 
representa un increment del 18,28% respecte al mateix període de l’any anterior.  
 
Pel que fa als impostos gestionats directament per l’Estat i transferits després a la 
Generalitat, la recaptació registrada és de 208,9 milions d’euros, un 8,68% més que al 
2016. Si és té en compte el total ingressat pels tributs que no formen part de les 
bestretes del model de finançament, el total és de 2.806,7 milions d’euros, amb un 
augment del 17,50%. Finalment, si s’inclouen les bestretes, els tributs propis i els 
cedits, el total recaptat a Catalunya és de 16.515,8 milions d’euros, un 11,90% 
d’increment respecte a gener-setembre del 2016.  
 
 

1. Evolució dels tributs gestionats per l’ATC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el tercer trimestre del 2017, el contret dels tributs gestionats per l’ATC va ser de 
2.597,8 M€, 401 milions més (18,28%) que al mateix període del 2016. Aquesta 

 
L’Agència Tributària de Catalunya gestiona els segü ents tributs: 
 

- Impost sobre grans establiments comercials 
- Impost sobre successions i donacions 
- Impost sobre el patrimoni 
- Impost sobre els habitatges buits 
- Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP/AJD) 
- Impost sobre estades en establiments turístics 
- Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques* 
- Impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions 

electròniques i de foment del sector audiovisual i la difusió cultural digital** 
- Impost sobre begudes ensucrades envasades 
- Impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió 

d’elements radiotòxics 
- Impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria 
- Impost sobre emissió d’òxids de nitrogen per l’aviació comercial 
- Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica (entrada 

en vigor a 1 de gener del 2018) 
- Tributs sobre el joc 
- Gravamen de protecció civil 

 
*El passat 19 de setembre, el TC admet a tràmit el recurs del Govern espanyol contra aquest 
impost i en suspèn la recaptació 
** El passat 21 de juliol el TC declara inconstitucional aquest tribut 
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quantitat suposa el 15,73% sobre el total dels ingressos tributaris de la Generalitat 
comptabilitzats en aquest període. 
 
Aquest increment en la recaptació s’explica pel bon comportament de l’impost sobre 
transmissions patrimonials i actes jurídics documen tats  (ITPAJD) i dels tributs 
sobre el joc. Pel que fa a l’ITPAJD, que registra un augment en la recaptació del 
26,39%, posa de manifest la recuperació progressiva de l’economia, i en especial, del 
mercat immobiliari.   
 
L’ITPAJD inclou tres figures tributàries: 
 

- Impost sobre transmissions patrimonials, que va aportar 1.135,9 M€ fins al 
setembre (un 27,17% més que el 2016) 

- Impost sobre actes jurídics documentats (362,3 M€, un 24,21% més) 
- Impost sobre operacions societàries (8,2 M€, un 17,98% més) 

 
En el cas de les figures tributàries relacionades amb l’activitat de l joc , amb un 
creixement del 33,65% (158,8M ingressats)  en el seu conjunt. L’increment respon 
principalment a l’increment de l’activitat i també a una millora en els circuits de 
comptabilització de la informació ingressada.  
 
També destaquen per la seva evolució positiva, l’impost de patrimoni  amb 492,2 
milions d’euros (un 1,68% més); i l’impost de successions i donacions  amb contret  
total de 360,5 milions d’euros, un 9,25% més respecte al mateix període de l’any 
anterior. D’aquests, 276,7 milions són de successions i 83,7 milions es corresponen 
amb les donacions. 
 
Durant els primers nou mesos de l’any també ressalta per percentatge en l’increment 
de la recaptació l’impost que grava els habitatges buits , amb un total de 18,7 
milions d’euros, el que representa un 63,19% d’increment. La diferència en termes 
anuals (uns 7 milions d’euros) s’explica en part per l’augment –de 72 a 234- dels 
municipis definits com a àrees de demanda residencial forta i acreditada, d’acord amb 
la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de 
les persones en risc d’exclusió social. Aquest increment de base, juntament amb 
l’aplicació de la tarifa progressiva ha provocat aquest repunt en la recaptació.  
 
També augmenta el contret de l’impost sobre provisió de continguts (10,3 M€, un 
10,74% més). Cal tenir en compte que el mes de juliol passat aquest darrer tribut va 
ser anul·lat pel Tribunal Constitucional (TC). 
 
Pel que fa a la recaptació de l’impost sobre begudes ensucrades envasades  s’ha 
de tenir en compte que és un tribut nou que va entrar en vigor l’1 de maig d’aquest 
any. La primera autoliquidació, realitzada entre l’1 i el 20 de juliol, va registrar una 
recaptació de 8,3 milions d’euros, corresponents al maig i juny del present exercici.  
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Finalment, és important aclarir que la disminució en el contret de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics  (-39,90%, i 16,9M ingressats) s’explica per la 
modificació dels terminis d’ingrés en passar de ser trimestral, a autoliquidar-se amb 
caràcter semestral, coincidint amb les dues temporades turístiques d’estiu i hivern: 
entre els dies 1 i 20 d’octubre per al primer període de l’any; i entre l’1 i el 20 d’abril, 
per al segon. És a dir, si l’any 2016 es van autoliquidar quatre trimestres, aquest 2017 
només s’ha liquidat el corresponent als mesos de gener a març. La primera 
autoliquidació d’acord amb el nou reglament, es veurà reflectida en el proper informe 
de recaptació.  
 
 

2. Evolució dels tributs gestionats per l’Estat i t ransferits a la Generalitat no 
subjectes al model de finançament 

 

 
L’import contret d’aquests quatre tributs durant els nou mesos de l’any  és de 208,9 
M€, 16,7 M€ més que l’any anterior, fet que suposa un augment del 8,68%.   
 
Els increments més significatius (+25,8% i 65,4 M€ ingressats) es detecten en l’àmbit 
de l’IEDMT  i reflecteix el repunt en el nombre de matriculacions de vehicles; i en 
l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèd it  (normativa estatal), amb un total 
de 8,9 milions d’euros (+ 75,26%), després que aquest mes de juliol l’Estat hagi 
transferit la part corresponent a Catalunya.  
 
Finalment, s’observa un lleu augment en el contret de l’impost especial sobre 
hidrocarburs del 0,14% (119,9 milions) i una caiguda dels ingressos del joc ‘on line’ 
de -5,01% (14,6 milions). Aquesta dada, però no és representativa del resultat anual, 
ja que la transferència que fa l’Estat no segueix una pauta temporal determinada.  
 
En conjunt, la suma del contret dels tributs gestionats per l’ATC i dels gestionats per 
l’Estat transferits després a la Generalitat —sense incloure les bestretes del model de 
finançament— és de 2.806 M€, un 17,50% més que el mateix període de l’any 
anterior. 
 
 

3. Evolució dels recursos del sistema de finançamen t 
 

 

 

 

 

 
 

 
Els tributs que formen part del sistema de bestretes  del model de finançament són: 
 

- Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) 
- Impost sobre el valor afegit (IVA) 
- Impostos especials de fabricació: labors del tabac, alcohols i begudes derivades 
- Impost sobre hidrocarburs (tipus estatal) 
- Impost especial sobre l’energia 

 

 
Els tributs recaptats per l’Estat i posteriorment tra nsferits a la Generalitat són 4: 

- Impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (IDEC). Normativa estatal 
- Impost sobre hidrocarburs (tipus autonòmic) 
- Impost especial sobre determinats mitjans de transport (IEDMT) 
- Tributs sobre el joc ‘on line’ 
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Els ingressos tributaris de la Generalitat subjectes a les bestretes del model de 
finançament creixen un 10,82% respecte als mesos de gener-setembre del 2016 i 
arriben als 13,7 M€. Això s’explica per la liquidació del model de finançament del 2015, 
per un import total de 1.008 milions d’euros, que es van ingressar al mes de juliol. 
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CONTRET DELS INGRESSOS TRIBUTARIS* DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Gener - Setembre 2017

DESCRIPCIÓ 
Pressupost 2017

(A)
% sobre 

total

Contret exercici 
corrent 2017 

(B)

% sobre 
total

% 
d'execució 

(B/A)** 

Contret exercici 
corrent 2016 

(B)

% variació 
contret  

2017/2016

Impost sobre grans establiments comercials 14.649.321,48 0,07% 14.819.760,92 0,09% 101,16% 14.901.089,34 -0,55%

Impost successions i donacions 547.429.077,92 2,64% 360.555.892,93 2,18% 65,86% 330.039.346,70 9,25%
Impost general sobre successions 436.639.225,51 2,10% 276.792.985,72 1,68% 63,39% 257.969.518,09 7,30%

Impost general sobre donacions 110.789.852,41 0,53% 83.762.907,21 0,51% 75,61% 72.069.828,61 16,22%

Impost sobre el patrimoni 517.404.109,90 2,49% 492.221.814,87 2,98% 95,13% 484.080.803,35 1,68%

Impost sobre els habitatges buits 11.500.000,00 0,06% 18.766.136,97 0,11% 163,18% 11.499.428,80 63,19%

Impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. Generalitat*** 0,00 0,00% -1.851.334,46 

ITP i AJD 1.755.719.377,40 8,45% 1.506.476.822,61 9,12% 85,80% 1.191.940.529,36 26,39%
Impost sobre transmissions patrimonials 1.324.634.207,10 6,38% 1.135.926.479,03 6,88% 85,75% 893.264.905,14 27,17%

Impost sobre actes jurídics documentats 420.710.004,01 2,03% 362.319.899,14 2,19% 86,12% 291.699.197,88 24,21%

Impost sobre operacions societàries 10.375.166,29 0,05% 8.230.444,44 0,05% 79,33% 6.976.426,34 17,98%

Impost sobre les estades en establiments turístics 50.480.739,94 0,24% 16.906.193,26 0,10% 33,49% 28.129.860,48 -39,90%

Impost sobre provisió de continguts 16.134.000,00 0,08% 10.347.758,27 0,06% 64,14% 9.343.995,00 10,74%

Impost sobre begudes ensucrades envasades 30.987.123,00 0,15% 8.312.354,47 0,05% 26,83% 0,00 100,00%

Impost sobre producció d'energia elèctrica d'origen nuclear**** -2.165,28 0,00% -32.285.659,32 99,99%
Impost sobre risc mediambiental elements radiotòxics 28.290.948,00 0,14% 3.372.610,84 0,02% 11,92% 0,00

Impost sobre l'emissió de gasos a l'atmosfera per la indústria 2.166.300,00 0,01% 932.427,91 0,01% 43,04% 950.736,56 -1,93%

Impost sobre emissió òxids de nitrogen per l’aviació comercial 4.099.961,97 0,02% 2.924.434,07 0,02% 71,33% 2.980.262,93 -1,87%

Tributs sobre el joc 228.918.651,91 1,10% 158.841.957,12 0,96% 69,39% 118.848.891,79 33,65%
Tributs sobre el joc del bingo 33.725.674,10 0,20% 28.528.381,93 18,22%

Tributs sobre casinos 15.817.172,91 0,10% 13.036.854,87 21,33%

Tributs sobre màquines recreatives i d'atzar 107.639.859,00 0,65% 75.927.083,22 41,77%

Tributs sobre rifes 86.691,67 0,00% 82.772,88 4,73%

Tributs sobre el joc. Apostes 1.572.559,44 0,01% 1.273.798,89 23,45%

Gravamen  de protecció civil 3.872.136,71 0,02% 3.391.941,64 0,02% 87,60% 3.734.024,47 -9,16%

1. Subtotal gestionats per l'ATC 3.211.651.748,23 15,46% 2.597.867.940,60 15,73% 80,89% 2.162.311.975,00 20,14%

1. bis Subtotal gestionats per l'ATC sense impostos anul·lats pel TC 3.211.651.748,23 15,46% 2.597.870.105,88 15,73% 80,89% 2.196.448.968,78 18,28%

Impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. Estatal 63.259.922,65 0,30% 8.943.171,99 0,05% 14,14% 5.102.731,21 75,26%

Impost especial sobre hidrocarburs (tipus autonòmic) 229.772.830,20 1,11% 119.924.284,46 0,73% 52,19% 119.757.963,08 0,14%

Impost especial sobre determinats mitjans de transport 74.355.338,53 0,36% 65.425.650,40 0,40% 87,99% 51.970.367,23 25,89%

Tributs joc "on line" 14.608.122,34 0,09% 15.378.744,72 -5,01%

2. Subtotal gestionats per l'Estat no subjectes a bestretes dels 
recursos del sistema de finançament

367.388.091,38 1,77% 208.901.229,19 1,26% 56,86% 192.209.806,24 8,68%

3. TOTAL NO SUBJECTES A BESTRETES DELS RECURSOS DEL SISTEMA 
DE FINANÇAMENT (1+2)

3.579.039.839,61 17,23% 2.806.769.169,79 16,99% 78,42% 2.354.521.781,24 19,21%

3. bis TOTAL NO SUBJECTES A BESTRETES DELS RECURSOS DEL 
SISTEMA DE FINANÇAMENT sense impostos anul·lats pel TC  (1.bis+2) 3.579.039.839,61 17,23% 2.806.771.335,07 16,99% 78,42% 2.388.658.775,02 17,50%

IRPF 8.475.909.945,83 40,80% 6.935.428.224,39 41,99% 81,83% 6.208.663.002,05 11,71%

IRPF (bestreta tram autonòmic) 8.038.907.115,83 38,69% 6.191.607.747,48 37,49% 77,02% 5.814.828.697,50 6,48%

IRPF (liquid. pend.tram autonòmic) 437.002.830,00 2,10% 743.820.476,91 4,50% 170,21% 393.834.304,55 88,87%

IVA 6.266.183.645,36 30,16% 4.965.191.359,87 30,06% 79,24% 4.510.410.163,53 10,08%

IVA (bestreta participació en l'impost Estatal) 6.119.010.295,36 29,45% 4.743.570.432,48 28,72% 77,52% 4.443.439.063,50 6,75%

IVA (liquid. pend. participació en l'impost) 147.173.350,00 0,71% 221.620.927,39 1,34% 150,58% 66.971.100,03 230,92%

Impostos especials sobre consums específics 2.454.030.962,66 11,81% 1.808.499.589,77 10,95% 73,70% 1.651.947.485,62 9,48%
Impost especial sobre labors tabac (bestreta) 808.393.697,21 3,89% 593.524.707,48 3,59% 73,42% 587.031.705,00 1,11%

Impost especial sobre alcohols (bestreta) 124.881.384,36 0,60% 87.736.712,43 0,53% 70,26% 90.685.184,85 -3,25%

Impost especial sobre hidrocarburs (bestreta) 1.200.358.522,83 5,78% 882.581.944,98 5,34% 73,53% 871.665.022,44 1,25%

Impost sobre energia (bestreta) 285.774.618,26 1,38% 202.015.539,99 1,22% 70,69% 207.521.115,03 -2,65%

Liquidacions pendents sobre consums específics 34.622.740,00 0,17% 42.640.684,89 0,26% 123,16% -104.955.541,70 140,63%

4. SUBTOTAL GESTIONATS PER L'ESTAT SUBJECTES A BESTRETES DELS 
RECURSOS DEL SISTEMA DE FINANÇAMENT

17.196.124.553,85 82,77% 13.709.119.174,03 83,01% 79,72% 12.371.020.651,20 10,82%

5. TOTAL GENERAL (3+4) 20.775.164.393,46 100,00% 16.515.888.343,82 100,00% 79,50% 14.725.542.432,44 12,16%

5. bis TOTAL GENERAL sense impostos anul·lats pel TC (3.bis+4) 20.775.164.393,46 100,00% 16.515.890.509,10 100,00% 79,50% 14.759.679.426,22 11,90%

* No s'inclouen ingressos tributaris com les contribucions especials i les taxes per prestació de serveis propis de l'administració pública.

** Llindar teòric corresponent al mes de setembre:  75,00%

*** Arran de la Sentència 111/2015, de 28 de maig de 2015, del Tribunal Constitucional, que va declarar inconstitucional i nul·la la normativa autonòmica, en aquest epígraf es comptabilitzen els corresponents ingressos/devolucions.

**** Arran de la Sentència 74/2016, de 14 d'abril 2016, del Tribunal Constitucional, que va declarar inconstitucional i nul·la la normativa autonòmica, en aquest epígraf es comptabilitzen els corresponents ingressos/devolucions.


