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La recaptació de l’Agència Tributària de Catalunya creix un 
3,5% durant el primer semestre del 2019 
 

 Destaca la millora en els impostos sobre successions i donacions (5,9%) i 
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (5,1%) 
 

 L’import contret fins al juny s’eleva a 1.538,7 milions d’euros 
 

 
 
L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) va recaptar (en import contret) de gener a 
juny un total de 1.538,7 M€ pels tributs propis i cedits que gestiona directament, el que 
representa una pujada del 3,47% respecte al mateix període de l’any anterior. 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. La comparació 
no té en compte els tributs anul·lats pel Tribunal Constitucional. 
 
Pel que fa als impostos gestionats directament per l’Estat i transferits després a la 
Generalitat, la recaptació és de 72,9 M€, un 34,01% menys que el 2018. Aquesta 
disminució respon al fet que, des de gener d’aquest any, el tipus autonòmic de l’impost 
sobre hidrocarburs ja no forma part d’aquesta categoria d’impostos, sinó que s’ha 
integrat en la categoria de tributs vinculats al model de finançament subjectes a 
bestreta. Per tant, la recaptació global dels impostos gestionats per l’Estat i transferits 
després a la Generalitat és inferior a la de l’any 2018, ja que la comparació no és 
homogènia.  
 
En el cas dels ingressos vinculats al model de finançament, que són transferits per 
l’Estat a la Generalitat en forma de bestreta, el total ingressat fins al juny són   9.327,6 
M€, un 7,75% més que el 2018.  
 
 

1. Evolució dels tributs gestionats per l’ATC 
 
De tots els tributs gestionats directament per l’Agència Tributària de Catalunya, els 
cedits són els que continuen tenint un major pes. En el primer semestre del 2019, 
aquests impostos van generar 1.468,4 M€, un 4,08% que l’any anterior. Destaquen pel 
seu bon comportament l’impost sobre successions i donacions, amb un contret de 
286,0 M€ (+5,92%), i l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats (ITPAJD), amb 1.054,0 M€ (+5,09%). L’ITPAJD inclou tres figures 
tributàries: 
 

 Impost sobre transmissions patrimonials, que va aportar 781,4 M€ (un 3,79% 
més) 

 Impost sobre actes jurídics documentats (265,8 M€, un 8,47% més) 

 Impost sobre operacions societàries (6,8 M€, un 34,60% més) 
 

http://economia.gencat.cat/web/.content/70_tributs/arxius/2019/ITT/Informe-trimestral-dels-tributs-gener-juny_2019.pdf


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

  
Divendres, 9 d’agost del 2019 

  

2 
 

En canvi, els tributs sobre el joc mostren una reducció de 9,0 M€, derivada de 
l’impacte de d’ajornament i fraccionament d’algunes autoliquidacions. Pel que fa a 
l’impost sobre el Patrimoni, la Generalitat l’ingressa el juliol, de forma que l’impacte 
de l’impost quedarà recollit en el proper informe trimestral. 
 
En l’apartat dels tributs propis, el major increment es troba en l’impost sobre les 
estades en establiments turístics, que presenta un contret de 22,0 milions, un 5,37% 
més que en el mateix període del 2018. Aquest increment és especialment rellevant 
tenint en compte que els ingressos del primer semestre (autoliquidacions d’octubre a 
març) no recullen l’impacte de la Setmana Santa, que va ser a l’abril, mentre que el 
2018 els ingressos fins al juny sí que comptabilitzaven aquest impacte. 
 
La recaptació de l’impost sobre grans establiments comercials, amb un contret de 
11,6 M€, recull per primera vegada una anualitat sencera de l’impost amb la nova 
configuració aprovada per la Llei 5/2017, de 28 de març, que reformulava els 
paràmetres per determinar la base imposable de l’impost (nombre de vehicles reals o 
potencials que accedeixen a l’establiment comercial).     
 
En el cas de l’impost sobre habitatges buits, es comptabilitza una reducció de 4,5 
M€ respecte al 2018, de forma que s’accentua la tendència a la baixa que ja es va 
detectar l’any passat. Segons l’informe, aquesta tendència reflecteix en part 
l’assoliment de l’objectiu de l’impost de reduir l’estoc d’habitatges buits i augmentar-ne 
l’ocupació i la disposició a lloguer social. De la mateixa manera, l’impost sobre les 
begudes ensucrades envasades també va reduint la seva recaptació, en línia amb 
l’objectiu de fomentar un canvi en els hàbits de la població moderant el consum 
d’aquest tipus de begudes. 
 
Finalment, l’impost sobre el risc mediambiental d’elements radiotòxics, que va ser 
declarat inconstitucional el març passat, presenta un import negatiu de 18,3 M€, ja que 
en compliment de la sentència s’han hagut de retornar les quantitats ingressades des 
de d’inici de l’aplicació de l’impost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
- Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica 
- Tributs sobre el joc 
- Gravamen de protecció civil 
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2. Evolució dels tributs gestionats per l’Estat i transferits a la Generalitat no 
subjectes a bestreta 

 

 
L’import contret d’aquests tributs durant els sis primers mesos de l’any és de 72,9 M€, 
un 34,01% menys que el 2018. Com s’ha explicat anteriorment, la comparació amb 
l’exercici 2018 no és homogènia, ja que a partir del 2019 el tipus autonòmic de l’impost 
sobre hidrocarburs ha passat a integrar-se en els tributs del sistema de finançament 
(epígraf següent). 
 
Quant a la resta d’impostos d’aquest grup, la recaptació procedent del joc on-line 
creix un 16,81%, amb un contret del 15,8 M€, mentre que els ingressos de l’impost 
sobre determinats mitjans de transport (l’impost de matriculació) augmenten un 
36,89% i arriben als 49,7 M€. 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 per part del contribuent finalitzava el mes de juliol. Per tant, 
l’ingrés quedarà recollit en l’informe del proper trimestre.  
 
 

3. Evolució dels recursos del sistema de finançament subjectes a bestreta 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Els ingressos tributaris de la Generalitat subjectes a les bestretes del model de 
finançament creixen un 7,75% respecte als mesos de gener-juny del 2018 i arriben als 
9.327,6 M€. Cal tenir present que aquestes transferències són provisionals i no 
recullen les bestretes definitives corresponents a l’exercici 2019. 
 

 
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 i autonòmic) 
- 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 - Juny 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% 11.623.494,81 0,11% 76,15% 12.023.949,86 -3,33%

Impost sobre els habitatges buits 11.500.000,00 0,05% 11.795.240,63 0,11% 102,57% 16.287.579,68 -27,58%

Impost sobre les estades en establiments turístics 50.480.739,94 0,21% 21.969.387,28 0,20% 43,52% 20.849.249,86 5,37%

Impost sobre provisió de continguts(3) 0,00 0,00% 0,00 0,00% -59.557,44 100,00%

Impost sobre begudes ensucrades envasades* 38.938.773,28 0,16% 15.270.060,38 0,14% 39,22% 19.029.193,60 -19,75%

Impost sobre risc mediambiental elements radiotòxics(4) 9.979.459,59 0,04% -18.295.290,42 -0,17% -183,33% 3.578.446,76 -611,26%

Impost sobre l'emissió de gasos a l'atmosfera per la indústria 952.660,18 0,00% 1.387.069,83 0,01% 145,60% 394.262,24 251,81%

Impost sobre emissió òxids de nitrogen per l’aviació comercial 4.376.007,23 0,02% 4.732.459,03 0,04% 108,15% 4.192.735,39 12,87%

Gravamen  de protecció civil 3.531.011,25 0,01% 3.584.736,75 0,03% 101,52% 3.548.781,42 1,01%

1.1      Tributs propis gestionats per l'ATC 135.023.244,45 0,56% 52.067.158,29 0,48% 38,56% 79.844.641,37 -34,79%

1.1.bis Tributs propis gestionats per l'ATC sense impostos

            anul·lats pel TC
125.043.784,86 0,52% 70.362.448,71 0,64% 56,27% 76.325.752,05 -7,81%

Impost successions i donacions 539.583.516,10 2,24% 286.047.856,74 2,62% 53,01% 270.052.910,62 5,92%

Impost general sobre successions 406.389.483,28 1,69% 220.613.000,56 2,02% 54,29% 193.404.305,58 14,07%

Impost general sobre donacions 133.194.032,82 0,55% 65.434.856,18 0,60% 49,13% 76.648.605,04 -14,63%

Impost sobre el patrimoni 543.481.915,62 2,25% 16.191.374,97 0,15% 2,98% 16.745.994,50 -3,31%

ITP i AJD 2.097.493.069,81 8,70% 1.053.956.841,88 9,65% 50,25% 1.002.937.491,96 5,09%

Impost sobre transmissions patrimonials 1.582.563.222,58 6,57% 781.360.891,79 7,15% 49,37% 752.830.290,29 3,79%

Impost sobre actes jurídics documentats 503.665.324,74 2,09% 265.827.014,84 2,43% 52,78% 245.078.349,84 8,47%

Impost sobre operacions societàries 11.264.522,49 0,05% 6.768.935,25 0,06% 60,09% 5.028.851,83 34,60%

Tributs sobre el joc 251.619.041,41 1,04% 112.157.300,35 1,03% 44,57% 121.107.387,15 -7,39%

Tributs sobre el joc del bingo 23.029.313,09 0,21% 23.726.157,68 -2,94%

Tributs sobre casinos 9.207.591,84 0,08% 8.985.723,24 2,47%

Tributs sobre màquines recreatives i d'atzar 78.476.512,74 0,72% 87.038.925,33 -9,84%

Tributs sobre rifes 49.791,21 0,00% 56.161,67 -11,34%

Tributs sobre el joc. Apostes 1.394.091,47 0,01% 1.300.419,23 7,20%

1.2     Tributs cedits gestionats per l'ATC 3.432.177.542,94 14,24% 1.468.353.373,94 13,45% 42,78% 1.410.843.784,23 4,08%

1.       Subtotal tributs gestionats per l'ATC (1.1 + 1.2) 3.567.200.787,39 14,80% 1.520.420.532,23 13,92% 42,62% 1.490.688.425,60 1,99%

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% 1.538.715.822,65 14,07% 43,26% 1.487.169.536,28 3,47%

Impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. Estatal 46.000.422,90 0,19% 0,00 0,00% 0,00% -3.341,71 100,00%

Impost especial sobre hidrocarburs (tipus autonòmic)(5) 7.378.397,15 0,07% 60.615.721,45 -87,83%

Impost especial sobre determinats mitjans de transport 101.970.031,19 0,42% 49.733.122,96 0,46% 48,77% 36.330.528,48 36,89%

Impost sobre el joc "on line" 15.762.635,87 0,14% 13.494.016,89 16,81%

2. Subtotal tributs cedits gestionats per l'Estat no subjectes a

    bestretes dels recursos del sistema de finançament
147.970.454,09 0,61% 72.874.155,98 0,67% 49,25% 110.436.925,11 -34,01%

3.      TOTAL NO SUBJECTES A BESTRETES DELS RECURSOS DEL

         SISTEMA DE FINANÇAMENT  (1+2)
3.715.171.241,48 15,41% 1.593.294.688,21 14,59% 42,89% 1.601.125.350,71 -0,49%

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% 1.611.589.978,63 14,73% 43,50% 1.597.606.461,39 0,88%

IRPF 10.478.284.170,00 43,47% 4.574.150.375,04 41,88% 43,65% 4.180.560.244,98 9,41%

IRPF (bestreta tram autonòmic) 9.564.724.380,00 39,68% 4.574.150.375,04 41,88% 47,82% 4.180.560.244,98 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% 3.525.600.120,00 32,28% 48,46% 3.280.012.884,96 7,49%

IVA (bestreta participació en l'impost Estatal) 7.356.005.180,00 30,52% 3.525.600.120,00 32,28% 47,93% 3.280.012.884,96 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% 1.227.844.714,86 11,24% 46,57% 1.196.444.634,90 2,62%

Impost especial sobre labors tabac (bestreta) 762.966.090,00 3,17% 407.864.040,00 3,73% 53,46% 398.003.955,00 2,48%

Impost especial sobre alcohols (bestreta) 121.657.970,00 0,50% 61.603.254,96 0,56% 50,64% 59.949.514,92 2,76%

Impost especial sobre hidrocarburs (bestreta) 1.506.616.710,00 6,25% 622.998.735,00 5,70% 41,35% 600.537.649,98 3,74%

Impost especial sobre electricitat (bestreta) 255.820.340,00 1,06% 135.378.684,90 1,24% 52,92% 137.953.515,00 -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% 9.327.595.209,90 85,41% 45,74% 8.657.017.764,84 7,75%

5.      TOTAL GENERAL (3+4) 24.105.715.491,48 100,00% 10.920.889.898,11 100,00% 45,30% 10.258.143.115,55 6,46%

5.bis TOTAL GENERAL sense impostos anul·lats pel TC (3.bis+4) 24.095.736.031,89 100,00% 10.939.185.188,53 100,00% 45,40% 10.254.624.226,23 6,68%

(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 juny:  50,00%

(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) Imports meritats abans de l'1 de gener de 2019, ja que a partir 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 hidrocarburs. 

* IBEE: Declarat nul el Decret 73/2013, de 20 de juny, per STC núm. 588 del TSJC, de 28 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost.


