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Pla de prevenció i reducció del frau fiscal  
 
L’ATC fa aflorar 219 milions d’euros procedents del frau fiscal el 
2020, un 7,5% més que l’any anterior 
 

• Des que es va posar en marxa el Pla de prevenció i reducció del frau fiscal 
el 2015, l’Agència catalana ha descobert en sis anys un total de 1.163,2 
milions d’euros 
 

• El 71% del frau descobert es concentra en els impostos de successions i 
donacions i en el de patrimoni 
 

 
L’any 2020 l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) va descobrir frau fiscal per un import 
de 219 milions d’euros. Aquesta quantitat representa un increment del 7,5%, 15,3 
milions més, que els que es van fer aflorar durant l’exercici anterior. Així es desprèn del 
balanç de les actuacions de frau fiscal, que posa de manifest que, des de l’aprovació del 
Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 
l’any 2015 i fins a l’actualitat, l’ATC ha aixecat un total de 1.163,2 milions d’euros.  

D’acord amb les dades, els 219 milions d’euros descoberts l’exercici passat és la xifra 
més elevada dels darrers sis anys. Un “rècord històric” que també es registra en l’import 
mitjà per actuació: 4.594 euros l’any 2020, un 27,7% més que el 2019 i la quantitat més 
elevada de tot el període analitzat, i que posa de manifest una millora en l’eficiència de 
la gestió.  

“Un cop més, es posa de manifest el compromís implacable del Govern en la lluita 
contra el frau fiscal, com una eina per garantir l’estat del benestar”, ha subratllat el 
vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat. Per a Aragonès, “els 
recursos han d’estar en mans dels serveis públics i no en poder dels que no 
compleixen amb les seves obligacions tributàries” ha destacat. 

 

 

Per àmbits d’actuació, la inspecció guanya pes, any rere any, i es consolida com la via 
que ha aixecat un import de frau més elevat: 124,9 milions d’euros (el 57% del total), un 
17% respecte del 2019, i amb un import mitjà per operació de 93.941 euros; la segueixen 
la gestió tributària, amb 82,3 milions (38% del total); i la recaptació, amb 11,8 milions 
(5% del total). Les xifres més baixes registrades en aquest àmbit d’actuació s’expliquen, 
en part, pels efectes de la pandèmia i la suspensió dels terminis dels procediments 
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administratius com a conseqüència del decret d’estat d’alarma des del 14 de març fins 
al 31 de maig del 2020.  

 

  
 

Pel que fa a les 47.671 actuacions realitzades l’any 2020, un 73% d’aquestes es van fer 
via gestió tributària; el 24% per la via de la recaptació, i finalment, de la inspecció, amb 
un 3%.   

 
El frau fiscal descobert en l’impost de successions i donacions va ser de 91,7 
milions, un 22% més que el 2019 

Per figures tributàries, dels 219 milions d’euros descoberts el 2020, destaquen els 91,7 
milions de l’impost sobre successions i donacions, que representa el 42% del total, i un 
22% més respecte a l’exercici 2019; seguit de l’impost sobre el patrimoni, amb 63,9 
milions (el 29% del total) i de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats, amb 60,4 milions (el 28% del total). Finalment, el frau descobert en altres 
tributs representa tan sols un 1% del total, amb un import de 3,0 milions.  

Finalment, l’anàlisi conjunta del frau descobert per àmbits d’actuació i figures impositives 
constata que, l’any 2020, el frau descobert per la inspecció es va concentrar sobretot en 
l’impost sobre successions i donacions en representar el 55% de l’import descobert, 
mentre que l’impost sobre el patrimoni va suposar el 44% del total.  
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