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Mesures urgents en matèria tributària a Catalunya  
 

DECRET LLEI 23/2020, de 9 de juny, de mesures urgents en matèria tributària.DOGC 8152 de 11/6/2020 

La pandèmia de la COVID-19 és una emergència sanitària i social mundial que ha provocat greus conseqüències de 

tot tipus derivades dels seus efectes. Per aquest motiu, el Govern de la Generalitat ha aprovat una sèrie de mesures 

per pal·liar els seus efectes, que es complementen ara amb l'adopció d'un nou Decret llei en l'àmbit tributari. 

Impost sobre les estades en establiments turístics  

l'article 1 del Decret llei estableix l'ajornament fins a l'1 de gener del 2021 de l'increment de les tarifes de 

l'impost sobre les estades en establiments turístics i de l'aplicació del recàrrec a la ciutat de Barcelona, aprovats 

per la Llei 5/2020, del 29, 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, i que entraven en vigor a partir de l'1 de juliol 

vinent.  

Terminis de presentació i ingrés d'autoliquidacions  

Suspensió dels terminis de presentació i ingrés de tributs  

En l'àmbit d'aplicació dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits, s'estableix la suspensió 

de la presentació d'autoliquidacions i pagament dels esmentats tributs per al període comprès entre el 14 de març 

i el 30 de juny del 2020, ambdós inclosos.”  

Tenint en compte el que disposa l'apartat anterior i, per als casos afectats per la suspensió, els terminis de 

presentació i ingrés, són els següents:  

1. En l'impost sobre els habitatges buits corresponent a l'any 2019, el termini finalitza el 7 de juliol del 2020.  

2. En el gravamen de protecció civil corresponent a l'exercici 2019, el termini finalitza el 18 de juliol del 2020, o el 

dia posterior immediatament hàbil.  

3. En l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria corresponent a l'exercici 

2019, el termini comprèn de l'1 al 20 de juliol del 2020.  

4. En l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques corresponent a l'any 2020, el termini 

comprèn de l'1 al 31 de juliol del 2020. 

5. En l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats: 

a) En el supòsit de fets imposables meritats abans del 14 de març del 2020, i per als quals no hagués finalitzat, en 

aquesta data, el termini de presentació i ingrés en període voluntari, el termini comprèn el temps que, en el 

moment de la suspensió, restava per exhaurir de l'establert per la normativa de l'impost en aquella data. El termini 

s'inicia l'1 de juliol del 2020.  

b) En el supòsit de fets imposables meritats posteriorment al 14 de març del 2020, el termini de presentació és el 

que estableix la normativa de l'impost i s'inicia l'1 de juliol del 2020.  

6. En l'impost sobre successions i donacions:  

a) En la modalitat de donacions, en el supòsit de fets imposables meritats abans del 14 de març del 2020, i per als 
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a) En la modalitat de donacions, en el supòsit de fets imposables meritats abans del 14 de març del 2020, i per als 

quals no hagués finalitzat, en aquesta data, el termini de presentació i ingrés en període voluntari, el termini 

comprèn el temps que, en el moment de la suspensió, restava per exhaurir del que estableix la normativa de 

l'impost en aquella data. El termini s'inicia l'1 de juliol del 2020.  

En els supòsits de fets imposables meritats amb posterioritat al 14 de març del 2020, el termini de presentació és 

el que estableix la normativa de l'impost i s'inicia l'1 de juliol del 2020.  

b) En la modalitat de successions:  

b.1 En el supòsit de fets imposables meritats abans del 14 de març del 2020, i per als quals no hagués finalitzat, en 

aquesta data, el termini de presentació i ingrés en període voluntari, el termini comprèn el temps que, en el 

moment de la suspensió, restava per exhaurir del termini que estableix la normativa de l'impost en aquesta data, 

més dos mesos més. El termini s'inicia l'1 de juliol del 2020.  

b.2 En els supòsits de fets imposables meritats posteriorment al 14 de març del 2020, el termini de presentació és 

el que estableix la normativa de l'impost i s'inicia l'1 de juliol del 2020. 

Ajornament de pagament de deutes de cànon de l'aigua per a petites empreses i autònoms  

El termini de l'ajornament és de 6 mesos comptadors des de la data de la seva sol·licitud. En tot cas aquesta 

sol·licitud s'ha de presentar en termini voluntari de pagament i abans del 31 de desembre de l'any 2020. 

Impost sobre les instal·lacions que afecten el medi ambient 

Tant la presentació dels pagaments fraccionats a què fa referència l'article 19 com la de les autoliquidacions a què 

fan referència els apartats 1 i 2 anteriors, s'han de fer per via telemàtica a la seu electrònica de l'Agència Tributària 

de Catalunya. 

Ampliació del termini per publicar la llista comprensiva de deutors tributaris per al deutes corresponents a data 

31 de desembre de 2019 

D'acord amb el que estableix la disposició addicional tercera del Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual 

s'adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d'ocupació i Seguretat Social i 

tributàries per pal·liar els efectes de la COVID-19, la data de publicació de la llista comprensiva dels deutors a la 

hisenda pública de la Generalitat de Catalunya per deutes i sancions tributàries prevista a l'article 2 de l'Ordre 

VEH/176/2019, de 27 de setembre, per la qual es regulen diversos aspectes relatius a la publicació de la llista de 

deutors tributaris a l'Agència Tributària de Catalunya amb les condicions que preveu l'article 95.bis de la Llei 

58/2003, de 17 de desembre, general tributària, s'amplia, pel que fa als deutes corresponents al 31 de desembre 

de 2019, fins al dia 21 de setembre de 2020. 

Entrada en vigor  

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC, es a dir  el 11 de juny de 2020. 

 

#TreballemPerGuanyarElFutur  #EActíVate 

 

L’Hospitalet, juny de 2020 
 

 

https://www.facebook.com/aeballasociacion/
https://www.facebook.com/AEBALLUPMBALL.Formacion/?fref=ts
https://twitter.com/AEBALL_UPMBALL?lang=es
https://www.linkedin.com/company/aeball
https://www.youtube.com/user/AEBALLUPMBALL?nohtml5=False
https://t.me/AEBALLUPMBALL
mailto:aeball@aeball.net
http://www.aeball.net/

