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La recaptació dels impostos gestionats per l’ATC va augmentar 
un 6,1% l’any 2018 
 
 

• L’import contret dels tributs propis i cedits de l’Agència catalana va pujar 
fins als 3.452 M€  

 
• Destaca el bon rendiment dels impostos sobre successions i donacions 

(+11,3%), patrimoni (+4,4%) i ITP/AJD (+4,4%) 
 

 
 
L’any 2018, l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) va recaptar (en import contret) un 
total de 3.452 M€ en concepte de tributs propis i cedits, el que representa un increment 
del 6,1% respecte al 2017. Així ho indica el darrer Informe trimestral dels tributs de la 
Generalitat, que ja es pot consultar al web del departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda. 
 
En conjunt, els ingressos tributaris de la Generalitat el passat exercici van ascendir a 
23.196 M€, el que suposa un augment del 6,2% respecte al 2017. Aquest import 
inclou, a més dels esmentats tributs que gestiona l’ATC, les bestretes del model de 
finançament —que creixen un 6,3%, fins als 19.354 M€— i la resta d’impostos 
gestionats per l’Estat i transferits després a la Generalitat, que sumen una recaptació 
de 389,9 M€, un 0,74% més. 
 
 

1. Evolució dels tributs gestionats per l’ATC 
 
Dins dels tributs gestionats directament per l’Agència Tributària de Catalunya, els 
majors increments en termes absoluts es troben a l’apartat de tributs cedits, la 
recaptació global dels quals creix un 5,48% (3.302,4 M€). Concretament, el rendiment 
de l’impost sobre successions i donacions puja un 11,3% (510,7M€), un 4,4% el de 
l’impost sobre el patrimoni (534,1M€) i un 4,4% el de l’impost sobre transmissions 
patrimonials i actes jurídics documentats (2.034,9 M€). Cal recordar que l’ITP/AJD 
inclou tres figures tributàries:  
 

- Impost sobre transmissions patrimonials, que va aportar 1.528,5 M€ (un 
3,6% més que el 2017) 

- Impost sobre actes jurídics documentats (495,5 M€, un 7,5% més) 
- Impost sobre operacions societàries (10,9 M€, un 11,3% menys) 

 
També els tributs sobre el joc mostren una evolució positiva, amb un contret de 
222,7 M€, un 5% més que el 2017. 
 
En l’apartat de tributs propis, l’impost que més recapta en termes absoluts és el que 
grava les estades en establiments turístics, que presenta un contret de 60,9 M€, un 
16,1% més. Aquesta millora de la recaptació respon, en gran mesura, a l’increment de 
tarifes introduït per la Llei d’Acompanyament dels Pressupostos per al 2017.  

http://economia.gencat.cat/web/.content/70_tributs/arxius/2019/ITT/Informe-trimestral-dels-tributs-gener-desembre_2018.pdf
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La segona major recaptació prové de l’impost sobre begudes ensucrades 
envasades, amb un contret de 41,9 M€. En aquest cas, la comparació amb l’exercici 
precedent no és homogènia, atès que l’impost va entrar en vigor l’1 de maig del 2017. 
  
L’impost sobre grans establiments comercials (IGEC) mostra una reducció de la 
recaptació del 17,6% (12,2 M€) derivada també d’un canvi introduït per la Llei 
d’Acompanyament dels Pressupostos del 2017. Pel que fa a l’impost sobre els 
habitatges buits, es registra una baixada de la recaptació (-11,5%) atribuïble a 
l’efecte dissuasiu del propi tribut, que va ser creat per estimular la sortida al mercat de 
lloguer dels habitatges buits.   
 
Els tres impostos de caràcter mediambiental presenten evolucions diferents. La 
recaptació de l’impost sobre l’emissió de gasos a l’atmosfera es redueix en 0,5 M€ 
i la de l’impost que grava l’emissió d’òxids de nitrogen per l’aviació comercial 
augmenta en 1,1 M€, alhora que la de l’impost sobre el risc mediambiental 
d’elements radiotòxics creix en 2,5 M€. Amb tot, l’impacte d’aquests impostos sobre 
la recaptació global és poc significatiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Evolució dels tributs gestionats per l’Estat i transferits a la Generalitat no 
subjectes al model de finançament 

 
La recaptació d’aquests quatre tributs durant el 2018 és de 389,9 M€, un 0,7% més 
que l’any anterior. El rendiment de impost sobre el joc on-line creix un 8,1%, amb un 
contret de 22,1 M€. Els ingressos de l’impost sobre hidrocarburs (tipus autonòmic) 
es redueixen lleugerament (-0,7%) fins als 213,1 M€, mentre que l’impost especial 
sobre determinats mitjans de transport (l’impost de matriculació) recapta un 2,1% 
més (97 M€). En el cas de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit, la 
transferència de l’Estat ha estat un 1,4% superior a la del 2017 (57,6M€). 
 

 
L’Agència Tributària de Catalunya gestiona actualment els següents tributs: 
 
Tributs propis 

- Impost sobre grans establiments comercials (IGEC) 
- Impost sobre els habitatges buits 
- Impost sobre estades en establiments turístics (IEET) 
- Impost sobre begudes ensucrades envasades (IBEE) 
- 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 
- Gravamen de protecció civil 

 
Tributs cedits 

- Impost sobre successions i donacions 
- Impost sobre el patrimoni 
- Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP/AJD) 
- Tributs sobre el joc 
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3. Evolució dels recursos del sistema de finançament 
 

Els ingressos tributaris de la Generalitat subjectes a les bestretes del model de 
finançament augmenten un 6,3% i arriben als 19.354 M€. En valors absoluts, l’IRPF és 
la figura que genera una major recaptació (9.532,3 M€, un 4,8% més), mentre que 
l’IVA és l’impost que més creix en termes relatius (7.352,8 M€, un 9,7%). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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’electricitat 

 

 
Els tributs recaptats per l’Estat i posteriorment transferits 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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CONTRET DELS INGRESSOS TRIBUTARIS(1) DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Gener - Desembre 2018

DESCRIPCIÓ 
Pressupost 2018
-2017 prorrogat-

(A)

% sobre 
total

Contret exercici 
corrent 2018 

(B)

% sobre 
total

% 
d'execució 

(B/A)(2) 

Contret exercici 
corrent 2017 

(C)

% variació 
contret  

2018/2017

Impost sobre grans establiments comercials 14.649.321,48 0,06% 12.168.379,20 0,05% 83,06% 14.777.086,67 -17,65%

Impost sobre els habitatges buits 11.500.000,00 0,05% 16.295.818,27 0,07% 141,70% 18.420.176,43 -11,53%

Impost sobre les estades en establiments turístics 50.480.739,94 0,22% 60.943.519,27 0,26% 120,73% 52.468.399,09 16,15%

Impost sobre provisió de continguts(3) 0,00 0,00% -59.557,44 0,00% -27.421.125,02 99,78%

Impost sobre begudes ensucrades envasades 64.349.650,73 0,28% 41.896.228,28 0,18% 65,11% 22.677.469,61 84,75%

Impost sobre producció d'energia elèctrica d'origen nuclear(4) 0,00 0,00% 0,00 0,00% -2.165,28 100,00%

Impost sobre risc mediambiental elements radiotòxics 24.647.486,85 0,11% 9.909.500,66 0,04% 40,20% 7.404.507,88 33,83%

Impost sobre l'emissió de gasos a l'atmosfera per la indústria 952.660,18 0,00% 400.142,99 0,00% 42,00% 922.892,47 -56,64%

Impost sobre emissió òxids de nitrogen per l’aviació comercial 4.946.332,65 0,02% 4.264.222,96 0,02% 86,21% 3.191.240,45 33,62%

Gravamen  de protecció civil 3.531.011,25 0,02% 3.550.760,87 0,02% 100,56% 3.391.941,64 4,68%

1.1      Tributs propis gestionats per l'ATC 175.057.203,08 0,76% 149.369.015,06 0,64% 85,33% 95.830.423,94 55,87%

1.1.bis Tributs propis gestionats per l'ATC sense impostos
            anul·lats pel TC 175.057.203,08 0,76% 149.428.572,50 0,64% 85,36% 123.253.714,24 21,24%

Impost successions i donacions 483.560.882,81 2,10% 510.683.387,02 2,20% 105,61% 458.718.317,61 11,33%
Impost general sobre successions 374.898.395,02 1,63% 372.730.829,39 1,61% 99,42% 355.414.003,91 4,87%
Impost general sobre donacions 108.662.487,79 0,47% 137.952.557,63 0,59% 126,96% 103.304.313,70 33,54%

Impost sobre el patrimoni 521.575.734,76 2,26% 534.114.194,66 2,30% 102,40% 511.401.961,37 4,44%

ITP i AJD 2.008.995.975,40 8,72% 2.034.877.112,77 8,77% 101,29% 1.948.659.891,51 4,42%
Impost sobre transmissions patrimonials 1.518.774.685,78 6,59% 1.528.476.535,09 6,59% 100,64% 1.475.334.870,93 3,60%
Impost sobre actes jurídics documentats 479.410.807,38 2,08% 495.485.083,35 2,14% 103,35% 461.015.982,87 7,48%
Impost sobre operacions societàries 10.810.482,24 0,05% 10.915.494,33 0,05% 100,97% 12.309.037,71 -11,32%

Tributs sobre el joc 233.587.696,78 1,01% 222.710.972,11 0,96% 212.008.626,95 5,05%
Tributs sobre el joc del bingo 45.387.851,99 0,20% 44.149.055,81 2,81%
Tributs sobre casinos 21.961.281,80 0,09% 23.221.144,02 -5,43%
Tributs sobre màquines recreatives i d'atzar 152.597.613,50 0,66% 142.394.034,47 7,17%
Tributs sobre rifes 100.971,21 0,00% 117.954,64 -14,40%
Tributs sobre el joc. Apostes 2.663.253,61 0,01% 2.126.438,01 25,24%

1.2     Tributs cedits gestionats per l'ATC 3.247.720.289,75 14,09% 3.302.385.666,56 14,24% 101,68% 3.130.788.797,44 5,48%

1.       Subtotal tributs gestionats per l'ATC (1.1 + 1.2) 3.422.777.492,83 14,85% 3.451.754.681,62 14,88% 100,85% 3.226.619.221,38 6,98%

1.bis  Subtotal tributs gestionats per l'ATC sense impostos anul·lats
          pel TC (1.1bis + 1.2) 3.422.777.492,83 14,85% 3.451.814.239,06 14,88% 100,85% 3.254.042.511,68 6,08%

Impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. Estatal 65.853.579,48 0,29% 57.556.881,49 0,25% 87,40% 56.788.404,64 1,35%

Impost especial sobre hidrocarburs (tipus autonòmic) 228.271.951,66 0,99% 213.134.975,71 0,92% 93,37% 214.650.517,42 -0,71%

Impost especial sobre determinats mitjans de transport 97.859.914,77 0,42% 97.057.047,48 0,42% 99,18% 95.086.175,85 2,07%

Impost sobre el joc "on line" 22.108.336,52 0,10% 20.455.859,17 8,08%

2. Subtotal tributs cedits gestionats per l'Estat no subjectes a
    bestretes dels recursos del sistema de finançament 391.985.445,91 1,70% 389.857.241,20 1,68% 99,46% 386.980.957,08 0,74%

3.      TOTAL NO SUBJECTES A BESTRETES DELS RECURSOS DEL
         SISTEMA DE FINANÇAMENT  (1+2) 3.814.762.938,74 16,55% 3.841.611.922,82 16,56% 100,70% 3.613.600.178,46 6,31%

3.bis TOTAL NO SUBJECTES A BESTRETES DELS RECURSOS DEL
         SISTEMA DE FINANÇAMENT sense impostos anul·lats pel TC
         (1.bis+2)

3.814.762.938,74 16,55% 3.841.671.480,26 16,56% 100,71% 3.641.023.468,76 5,51%

IRPF 9.490.303.250,00 41,18% 9.532.309.200,00 41,09% 100,44% 9.092.450.356,91 4,84%
IRPF (bestreta tram autonòmic) 8.633.097.070,00 37,46% 8.633.097.070,00 37,22% 100,00% 8.348.629.880,00 3,41%
IRPF (liquid. pend.tram autonòmic) 857.206.180,00 3,72% 899.212.130,00 3,88% 104,90% 743.820.476,91 20,89%

IVA 7.271.020.050,00 31,55% 7.352.846.060,00 31,70% 101,13% 6.700.027.967,39 9,74%
IVA (bestreta participació en l'impost Estatal) 6.959.872.000,00 30,20% 6.959.872.000,00 30,00% 100,00% 6.478.407.040,00 7,43%
IVA (liquid. pend. participació en l'impost) 311.148.050,00 1,35% 392.974.060,00 1,69% 126,30% 221.620.927,39 77,32%

Impostos especials sobre consums específics 2.470.677.860,00 10,72% 2.469.253.696,81 10,65% 99,94% 2.408.371.614,89 2,53%
Impost especial sobre labors tabac (bestreta) 810.259.280,00 3,52% 810.259.280,00 3,49% 100,00% 797.043.550,00 1,66%
Impost especial sobre alcohols (bestreta) 122.723.320,00 0,53% 122.723.320,00 0,53% 100,00% 119.527.800,00 2,67%
Impost especial sobre hidrocarburs (bestreta) 1.261.281.390,00 5,47% 1.261.281.390,00 5,44% 100,00% 1.181.419.170,00 6,76%
Impost especial sobre electricitat (bestreta) 274.755.820,00 1,19% 274.755.820,00 1,18% 100,00% 267.740.410,00 2,62%
Liquidacions pendents sobre consums específics 1.658.050,00 0,01% 233.886,81 0,00% 14,11% 42.640.684,89 -99,45%

4. Subtotal tributs cedits gestionats per l'Estat subjectes a 
    bestretes dels recursos del sistema de finançament 19.232.001.160,00 83,45% 19.354.408.956,81 83,44% 100,64% 18.200.849.939,19 6,34%

5.      TOTAL GENERAL (3+4) 23.046.764.098,74 100,00% 23.196.020.879,63 100,00% 100,65% 21.814.450.117,65 6,33%

5.bis TOTAL GENERAL sense impostos anul·lats pel TC (3.bis+4) 23.046.764.098,74 100,00% 23.196.080.437,07 100,00% 100,65% 21.841.873.407,95 6,20%

(2) Llindar teòric corresponent al mes de desembre:  100,00%

(3) Impost declarat inconstitucional per la Sentència 94/2017, de 6 de juliol de 2017, del Tribunal Constitucional. Les quantitats negatives resulten de les corresponents devolucions.

(4) Impost declarat inconstitucional per la Sentència 74/2016, de 14 d'abril 2016, del Tribunal Constitucional. Les quantitats negatives resulten de les corresponents devolucions.

(1) No s'inclouen ingressos tributaris propis com les contribucions especials, les taxes per prestació de serveis propis de l'administració pública i els cànons relacionats amb la gestió de l'aigua i els residus, que són 
gestionats per entitats diferents a l'ATC.

 
Enllaça amb l'informe.   
 

http://economia.gencat.cat/web/.content/70_tributs/arxius/2019/ITT/Informe-trimestral-dels-tributs-gener-desembre_2018.pdf

