Newsletter de PwC Tax &Legal Services

Novetats fiscals
aprovades pel 2020 a
Catalunya
El passat 29 d’abril el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de mesures
fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de
l´Impost sobre les instal.lacions que incideixen en el medi ambient.
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El Parlament de Catalunya va
aprovar divendres passat la Llei
5/2020, de 29 d'abril, de mesures
fiscals, financeres, administratives
i del sector públic i de creació de
l'Impost sobre les instal·lacions
que incideixen en el medi ambient.
Aquesta llei és la norma
d'acompanyament de la Llei 4/2020,
de Pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2020, aprovada
també aquest mateix dia. La llei entra
en vigor l'1 de maig de 2020.
Destaquem com a novetats
tributàries importants la regulació
d'un nou impost per lluitar contra
l'emergència climàtica -l'Impost
sobre les instal·lacions que
incideixen en el medi ambient-, la
modificació a l'alça de l'escala
autonòmica de l'IRPF i la reducció
dels beneficis fiscals aplicables en
l'Impost sobre Successions i
Donacions.
El nou Impost català sobre les
instal·lacions que incideixen en el
medi ambient coincideix en molts
aspectes amb el que ja està regulat
en altres Comunitats Autònomes, i
grava la realització de les activitats
de: i) producció, emmagatzematge o
transformació d'energia elèctrica; ii)
transport d'energia elèctrica; iii)
transport de telefonia mitjançant
elements fixos; i iv)
emmagatzematge i gestió d'elements
radiants per al transport de
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comunicacions electròniques
efectuades amb els elements fixos
que configuren les diferents xarxes.
Aquestes activitats quedaran
subjectes a l’impost sempre que es
duguin a terme mitjançant la
utilització d'instal·lacions, estructures
o altres béns afectes a les mateixes
que estiguin situats en territori català.
Els obligats tributaris són les
persones que desenvolupin les
activitats anteriors. La llei indica que
queda expressament prohibida la
repercussió de l'impost als
consumidors. L'impost es merita
cada 30 de juny -si bé hi ha algunes
excepcions-, per la qual cosa el
primer pagament del tribut es
produirà aquest 2020 (durant els
primers 20 dies d'octubre, encara
que també hi ha aquí algunes
excepcions).
En l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques es modifica
l'escala autonòmica, a la que
s’incorpora un nou tram. Amb això,
les rendes entre 90.000€ i 120.000€
tributaran al 23,50% de tipus
marginal (2 punts més que en la
tarifa prèvia). Les rendes entre
120.000€ i 175.000€ tindran un tipus
marginal del 24,50% (1 punt més que
el previ). Les rendes superiors a
175.000€ se segueixen subjectant a
un tipus marginal del 25,50%. Així, el
tipus marginal màxim de la tarifa
autonòmica no ha canviat, però si
que s'ha incrementat la pressió fiscal
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per a tots els contribuents que tinguin
una base liquidable superior a
90.000 €. Aquesta modificació
normativa s’aplica a partir d'aquest
any 2020.

Tant aquesta llei com la de
Pressupostos van començar
la seva tramitació abans de
l’aparició de la COVID-19 i no
incorporen cap mesura
vinculada amb la mateixa.

Si tenim en compte la vigent tarifa
estatal, l'escala integrada per al 2020
dels contribuents residents a
Catalunya queda de la següent
forma:
Tarifa integrada 2020
Base
liquidable

Quota
íntegra

Fins €

€
-

La Llei estableix un nou
impost per lluitar per lluitar
contra l'emergència climàtica
-l'Impost sobre les
instal·lacions que incideixen
en el medi ambient-, modifica
a l'alça l'escala autonòmica
de l'IRPF i redueix els
beneficis fiscals aplicables a
l'Impost sobre Successions i
Donacions.

L’ incompatibilitat entre
l’aplicació de la reducció per
empresa familiar i les
bonificacions en quota obliga
a revisar les planificacions
fiscals de les empreses
familiars.

Resta base
liquidable

Tipus
aplicable

Fins €

Percentatge

-

12.450,00

21,5

12.450,00

2.676,75

5.257,20

24

17.707,20

3.938,48

2.492,80

26

20.200,00

4.586,61

12.807,20

29

33.007,20

8.300,69

2.192,80

33,5

35.200,00

9.035,28

18.207,20

37

53.407,20

15.771,95

6.592,80

40

60.000,00

18.409,07

30.000,00

44

90.000,00

31.609,07

30.000,00

46

120.000,00

45.409,07

55.000,00

47

175.000,00

71.259,07 En endavant

48

En relació amb l’Impost sobre
Successions i Donacions es
recuperen els coeficients de
patrimoni preexistent per al cònjuge,
ascendents i descendents. Fins avui,
no es tenia en compte el patrimoni
previ per determinar la quota
tributària si els hereus estaven als
Grups I i II (cònjuge, ascendents i
descendents). A partir de l'entrada en
vigor de la Llei, s'incrementa la quota
tributària a aquests contribuents en
un 10% si el seu patrimoni previ era
superior a 500.000€, en un 15% si
era superior a 2 milions d'euros i en
un 20% si superava els 4 milions
d'euros.
Es manté la bonificació del 99% de la
quota tributària per al cònjuge i
l'escala de bonificacions aplicables
per als descendents menors de 21
anys, però es redueix la bonificació
aplicable a ascendents i a
descendents majors de 21 anys, la
qual cosa provoca un increment molt
significatiu de la càrrega fiscal per a
aquests contribuents.

A més, la llei elimina pràcticament la
possibilitat d'aplicar bonificacions en
l'Impost en cas que el contribuent
hagi optat per aplicar qualsevol altra
reducció o exempció, excepte la
reducció per adquisició d'habitatge
habitual.
En l’Impost sobre Transmissions
Patrimonials Oneroses i Actes
Jurídics Documentats s'aprova un
tipus reduït del 5% per a les
adquisicions d'habitatge per part de
famílies monoparentals i es modifica
la bonificació aplicable a empreses
immobiliàries, reduint-se a 3 anys el
termini de què disposen per revendre
l'immoble. En la modalitat d'Actes
Jurídics Documents es crea una
bonificació que s’aplicarà als
documents notarials que formalitzin
la constitució en règim de propietat
horitzontal per a parcel·les i actes
relacionats amb arres penitencials.
Pel que fa a la resta de tributs,
s'actualitzen els imports de part de
les tarifes, que en alguns casos
s'incrementen significativament,
actualització que afecta tant a
impostos com a taxes. Així ocorre en
l’Impost sobre les estades
en establiments turístics, amb un
augment de tarifes que arriba a
superar el 50% en alguns casos. A
més, la llei preveu que l'Ajuntament
de Barcelona pugui aplicar un
recàrrec sobre aquestes tarifes (amb
un màxim de 4 € per pernoctació). El
tipus impositius de l’Impost
sobre begudes ensucrades
envasades, aquests s'incrementen
en un 25%. Les anteriors
modificacions seran aplicables a
partir d'1 de juliol de 2020. A més, es
redueix la bonificació de l’Impost
sobre els habitatges buits aplicable
a les forquilles d'habitatges buits que
destinen una part del seu estoc a
lloguer assequible.
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