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La recaptació dels impostos gestionats per l’ATC augmenta un 
7,34% el primer trimestre del 2019 
 

• L’import contret dels tributs gestionats per l’Agència Tributària de 
Catalunya fins al març és de 758,1 milions d’euros, 51,8 milions d’euros 
més que al mateix període de l’any anterior 

  
• L’augment s’explica sobretot per la millor recaptació de l’ITPAJD amb un 

creixement del 8,74%, respecte al gener-març del 2018 
 

 

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha recaptat (en import contret) de gener a 
març un total de 758,1 milions d’euros pels tributs propis i cedits, el que representa un 
increment del 7,34% respecte al mateix període de l’any anterior. Aquestes són 
algunes de les dades de l’Informe Trimestral dels Tributs de la Generalitat de 
Catalunya, que es pot consultar des d’avui al web del departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. 
 
Pel que fa als impostos gestionats directament per l’Estat i transferits després a la 
Generalitat, la recaptació ha estat de 36 milions d’euros, un 28,37% més que durant el 
primer trimestre del 2018. En conjunt, els ingressos tributaris de l’administració 
catalana, sense sumar les bestretes del model de finançament, arriben a un total de 
794,1 milions d’euros, amb un increment del 8,14%. Si es tenen en compte les 
bestretes, el total de la recaptació d’impostos durant el primer trimestre de l’any ha 
estat de 5.457,9 milions d’euros, 7,80% més.  
 

1. Evolució dels tributs gestionats per l’ATC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El primer trimestre del 2019, la recaptació dels 11 tributs gestionats per l’ATC va 
arribar als 758,1 milions d’euros, un 7,34% més que el mateix període del 2018 (51,8 
milions d’euros). Aquest augment respon sobretot al bon comportament de l’impost 
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD), que va 
aportar 516,1 milions d’euros, un 8,74% més que el 2018 (41,5 milions d’euros), en 
créixer tant el nombre d’autoliquidacions com la base imposable. L’ITPAJD inclou tres 
figures tributàries: 
 

 
L’Agència Tributària de Catalunya gestiona els següents 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 begudes ensucrades envasades 
- 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 
- Tributs sobre el joc 
- Gravamen de protecció civil 

http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/tributs/publicacions/informe-tributs/
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/tributs/publicacions/informe-tributs/
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- Impost sobre transmissions patrimonials, que va aportar 376,9 milions 
d’euros (un 8,57% més que el 2018) 

- Impost sobre actes jurídics documentats (135,6 milions d’euros, un 9,59% 
més) 

- Impost sobre operacions societàries (3,5 milions d’euros, un -3,65% menys) 
 
Dins de l’àmbit dels tributs cedits, cal dir que en l’impost de patrimoni encara no s’ha 
produït l’ingrés corresponent a la campanya anual, que tot just ha començat aquest 
mes de maig i finalitza el 30 de juny, i que es veurà reflectida en l’Informe del tercer 
trimestre de l’any. Pel que fa a successions i donacions, en el seu conjunt creix un 
3,18% amb un total de 136,8 milions d’euros, gràcies a successions que augmenta un 
9,61% i compensa la davallada de donacions (-14,66%). Pel que fa als tributs sobre 
el joc, també disminueixen aquests primers tres mesos de l’any en un -11,72%, 
respecte al l’import contret en el mateix període del 2018. D’acord amb les conclusions 
de l’Informe, aquesta baixada en la recaptació pot respondre a desfasaments 
temporals en la comptabilització dels ingressos ja que no hi ha elements objectius que 
facin pensar en una baixada important en la recaptació d’aquests impostos.  
 
En l’apartat de tributs propis, les variacions interanuals en la majoria dels casos 
responen a diferencies temporals en la comptabilització dels ingressos entre ambdós 
anys, per la qual cosa no serà fins al proper informe trimestral quan les dades seran 
comparables i es podrà dur a terme una anàlisi més exhaustiva de l’evolució de cada 
impost. Destaca l’impost sobre grans establiments comercials, que presenta un 
contret de 10,7 milions d’euros, i que per primera vegada recull una anualitat sencera 
de l’impost d’acord amb la nova configuració aprovada per la Llei 5/2017, de 28 de 
març, que, entre altres aspectes, va suposar una reformulació de la base imposable 
que mesura el nombre de vehicles reals o potencials que accedeixen a l’establiment 
comercial.     
 
D’altra banda, també destaquen l’impost sobre les begudes ensucrades 
envasades, amb 8,4 milions d’euros; i l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen 
per a l’aviació comercial, amb 4,3 milions d’euros.   
 
En el cas de l’impost sobre habitatges buits, s’han reconegut drets per 10,37 milions 
d’euros, amb una disminució del -21,24% si el comparem amb el mateix període de 
l’any anterior (13,2 milions d’euros). Tot i que el termini de pagament és entre l’1 i el 20 
de març, durant el segon trimestre poden haver-hi ingressos pendents d’aplicació que 
es registraran en el segon Informe de l’any.   
 

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

 

 

 
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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L’import contret d’aquests quatre tributs durant els tres primers mesos de l’any és de 
36 milions d’euros, un 28,37% més que l’any anterior. És important precisar, d’una 
banda, que aquests ingressos són transferits per l’Estat i les quantitats rebudes no 
coincideixen exactament amb les declaracions del període; de l’altra, que des de l’1 de 
gener el tipus autonòmic de l’impost sobre hidrocarburs s’ha integrat en el tipus 
estatal especial i, per tant, ha quedat inclòs en la bestreta a compte de l’impost 
especial sobre hidrocarburs. En aquest sentit, els 9,8 milions d’euros ingressats de 
gener a març corresponen a fets meritats l’any anterior.  
 
La recaptació procedent del joc “on line” creix un 39,14% amb un contret de 9,3 
milions d’euros, tot i que l’increment no és comparable amb el 2018 en termes 
homogenis per la irregularitat temporal en el pagament de les transferències de l’Estat.  
Els ingressos de l’impost sobre determinats mitjans de transport (l’impost de 
matriculació) augmenta un 50,26%, amb 16,8 milions d’euros. En el cas de l’impost 
sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (normativa estatal), l’Estat encara no ha 
transferit la recaptació perquè el termini de pagament encara no ha finalitzat, i l’import 
que apareix es correspon a petites devolucions.  
 
 

3. Evolució dels recursos del sistema de finançament 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Els ingressos tributaris de la Generalitat subjectes a les bestretes del model de 
finançament creixen un 7,75% respecte als mesos de gener-març del 2018 i arriben 
als 4.663,8 milions d’euros. L’IRPF augmenta un 9,41%, l’IVA un 7,49% i els 
impostos especials un 2,62%.  
 
L’impost sobre el risc mediambiental, anul·lat pel TC 
 
Finalment, l’Informe fa referència al contret de l’impost sobre el risc mediambiental 
d’elements radiotòxics que durant el primer trimestre de l’any va ser de 14,3 milions 
d’euros. Un import que el govern de la Generalitat haurà de retornar, juntament amb 
les quantitats ingressades des del 2017 –any de creació d’aquest tribut-, després que 
el passat 27 de març el Tribunal Constitucional el declarés inconstitucional.  

 
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 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament de la Vicepresidència  
i d’Economia i Hisenda 
Oficina del vicepresident 
Gabinet de Comunicació 
  

Dilluns, 3 de juny del 2019 
  

4 
 

 

CONTRET DELS INGRESSOS TRIBUTARIS(1) DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Gener - Març 2019

DESCRIPCIÓ 
Pressupost 2019
-2017 prorrogat-

(A)

% sobre 
total

Contret exercici 
corrent 2019 

(B)

% sobre 
total

% 
d'execució 
(B/A)(2) 

Contret exercici 
corrent 2018 

(C)

% variació 
contret  

2019/2018

Impost sobre grans establiments comercials 15.264.592,98 0,06% 10.658.849,60 0,19% 69,83% 112.933,88 9338,13%

Impost sobre els habitatges buits 11.500.000,00 0,05% 10.372.289,00 0,19% 90,19% 13.169.307,31 -21,24%

Impost sobre les estades en establiments turístics 50.480.739,94 0,21% 1.200.794,13 0,02% 2,38% 500.793,53 139,78%

Impost sobre provisió de continguts(3) 0,00 0,00% 0,00 0,00% -6.888,72 100,00%

Impost sobre begudes ensucrades envasades 38.938.773,28 0,16% 8.431.639,78 0,15% 21,65% 4.936.458,67 70,80%

Impost sobre risc mediambiental elements radiotòxics(4) 9.979.459,59 0,04% 14.317.060,38 0,26% 143,47% 0,00 100,00%

Impost sobre l'emissió de gasos a l'atmosfera per la indústria 952.660,18 0,00% 554.299,97 0,01% 58,18% 0,00 100,00%

Impost sobre emissió òxids de nitrogen per l’aviació comercial 4.376.007,23 0,02% 4.347.676,77 0,08% 99,35% 3.137.565,85 38,57%

Gravamen  de protecció civil 3.531.011,25 0,01% 1.023.820,03 0,02% 29,00% 1.071.772,85 -4,47%

1.1      Tributs propis gestionats per l'ATC 135.023.244,45 0,56% 50.906.429,66 0,93% 37,70% 22.921.943,37 122,09%

1.1.bis Tributs propis gestionats per l'ATC sense impostos
            anul·lats pel TC 125.043.784,86 0,52% 36.589.369,28 0,67% 29,26% 22.928.832,09 59,58%

Impost successions i donacions 539.583.516,10 2,24% 136.754.448,07 2,50% 25,34% 132.538.830,99 3,18%
Impost general sobre successions 406.389.483,28 1,69% 106.798.974,15 1,95% 26,28% 97.438.648,22 9,61%
Impost general sobre donacions 133.194.032,82 0,55% 29.955.473,92 0,55% 22,49% 35.100.182,77 -14,66%

Impost sobre el patrimoni 543.481.915,62 2,25% 7.987.223,61 0,15% 1,47% 7.486.265,63 6,69%

ITP i AJD 2.097.493.069,81 8,70% 516.097.586,85 9,43% 24,61% 474.604.816,23 8,74%
Impost sobre transmissions patrimonials 1.582.563.222,58 6,57% 376.915.895,84 6,89% 23,82% 347.158.257,85 8,57%
Impost sobre actes jurídics documentats 503.665.324,74 2,09% 135.637.650,97 2,48% 26,93% 123.768.411,62 9,59%
Impost sobre operacions societàries 11.264.522,49 0,05% 3.544.040,04 0,06% 31,46% 3.678.146,76 -3,65%

Tributs sobre el joc 251.619.041,41 1,04% 60.696.322,16 1,11% 24,12% 68.751.195,32 -11,72%
Tributs sobre el joc del bingo 11.620.269,47 0,21% 13.270.786,28 -12,44%
Tributs sobre casinos 5.140.943,77 0,09% 5.212.824,07 -1,38%
Tributs sobre màquines recreatives i d'atzar 43.182.032,10 0,79% 49.512.163,03 -12,79%
Tributs sobre rifes 24.386,61 0,00% 19.753,86 23,45%
Tributs sobre el joc. Apostes 728.690,21 0,01% 735.668,08 -0,95%

1.2     Tributs cedits gestionats per l'ATC 3.432.177.542,94 14,24% 721.535.580,69 13,19% 21,02% 683.381.108,17 5,58%

1.       Subtotal tributs gestionats per l'ATC (1.1 + 1.2) 3.567.200.787,39 14,80% 772.442.010,35 14,12% 21,65% 706.303.051,54 9,36%

1.bis  Subtotal tributs gestionats per l'ATC sense impostos anul·lats
          pel TC (1.1bis + 1.2) 3.557.221.327,80 14,76% 758.124.949,97 13,89% 21,31% 706.309.940,26 7,34%

Impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. Estatal 46.000.422,90 0,19% -30.625,69 0,00% -0,07% 0,00

Impost especial sobre hidrocarburs (tipus autonòmic)(5) 9.816.185,84 0,18% 10.099.515,78 -2,81%

Impost especial sobre determinats mitjans de transport 101.970.031,19 0,42% 16.842.387,91 0,31% 16,52% 11.208.583,30 50,26%

Impost sobre el joc "on line" 9.383.829,33 0,17% 6.744.289,26 39,14%

2. Subtotal tributs cedits gestionats per l'Estat no subjectes a
    bestretes dels recursos del sistema de finançament 147.970.454,09 0,61% 36.011.777,39 0,66% 24,34% 28.052.388,34 28,37%

3.      TOTAL NO SUBJECTES A BESTRETES DELS RECURSOS DEL
         SISTEMA DE FINANÇAMENT  (1+2) 3.715.171.241,48 15,41% 808.453.787,74 14,77% 21,76% 734.355.439,88 10,09%

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

3.705.191.781,89 15,38% 794.136.727,36 14,55% 21,43% 734.362.328,60 8,14%

IRPF 10.478.284.170,00 43,47% 2.287.075.187,52 41,79% 21,83% 2.090.280.122,49 9,41%
IRPF (bestreta tram autonòmic) 9.564.724.380,00 39,68% 2.287.075.187,52 41,79% 23,91% 2.090.280.122,49 9,41%
IRPF (liquid. pend.tram autonòmic) 913.559.790,00 3,79% 0,00 0,00% 0,00% 0,00

IVA 7.275.746.430,00 30,18% 1.762.800.060,00 32,21% 24,23% 1.640.006.442,48 7,49%
IVA (bestreta participació en l'impost Estatal) 7.356.005.180,00 30,52% 1.762.800.060,00 32,21% 23,96% 1.640.006.442,48 7,49%
IVA (liquid. pend. participació en l'impost) -80.258.750,00 -0,33% 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Impostos especials sobre consums específics 2.636.513.650,00 10,94% 613.922.357,43 11,22% 23,29% 598.222.317,45 2,62%
Impost especial sobre labors tabac (bestreta) 762.966.090,00 3,17% 203.932.020,00 3,73% 26,73% 199.001.977,50 2,48%
Impost especial sobre alcohols (bestreta) 121.657.970,00 0,50% 30.801.627,48 0,56% 25,32% 29.974.757,46 2,76%
Impost especial sobre hidrocarburs (bestreta)(6) 1.506.616.710,00 6,25% 311.499.367,50 5,69% 20,68% 300.268.824,99 3,74%
Impost especial sobre electricitat (bestreta) 255.820.340,00 1,06% 67.689.342,45 1,24% 26,46% 68.976.757,50 -1,87%
Liquidacions pendents sobre consums específics -10.547.460,00 -0,04% 0,00 0,00% 0,00% 0,00

4. Subtotal tributs cedits gestionats per l'Estat subjectes a 
    bestretes dels recursos del sistema de finançament 20.390.544.250,00 84,59% 4.663.797.604,95 85,23% 22,87% 4.328.508.882,42 7,75%

5.      TOTAL GENERAL (3+4) 24.105.715.491,48 100,00% 5.472.251.392,69 100,00% 22,70% 5.062.864.322,30 8,09%

5.bis TOTAL GENERAL sense impostos anul·lats pel TC (3.bis+4) 24.095.736.031,89 100,00% 5.457.934.332,31 100,00% 22,65% 5.062.871.211,02 7,80%

(1) No s'inclouen ingressos tributaris com les contribucions especials i les taxes per prestació de serveis propis de l'administració pública ni els cànons de l'aigua i de residus.

(2) Llindar teòric corresponent al mes de març:  25,00%

(3) Impost declarat inconstitucional per la Sentència 94/2018, de 6 de juliol de 2018, del Tribunal Constitucional. Les quantitats negatives resulten de les corresponents devolucions.

(4) Impost declarat inconstitucional per la Sentència 43/2019, de 27 de març de 2019, del Tribunal Constitucional. Les quantitats negatives resulten de les corresponents devolucions.(5) po ts e tats aba s de  de ge e  de 0 9, ja que a pa t  d aquesta 
data el tipus autonòmic de l’impost sobre hidrocarburs s’ha integrat en el tipus 
estatal especial i s'inclou en la bestreta a compte de l’impost especial sobre (6)  pa t  de  de ge e  de 0 9 e  t pus auto ò c de post sob e 
hidrocarburs s’ha integrat en el tipus estatal especial (Llei 6/2018, de 3 de juliol, 
dels PGE 2018) i s'inclou en la bestreta a compte de l’impost especial sobre 


