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ALERTA FISCAL. EL DECRET LLEI 23/2020, DE 9 DE JUNY, DE MESURES URGENTS EN 
MATÈRIA TRIBUTÀRIA 

La recent publicació del Decret llei de referència, en vigor des d’ahir dia 11 de juny de 2020, 
redefineix el calendari de presentació d’autoliquidacions tributàries de l’àmbit competencial de la 
Generalitat de Catalunya, afectades per la vigència de l’estat d’alarma aprovat en reacció a la 
pandèmia de la Covid-19.  

Així doncs, es modifiquen les previsions adoptades d’urgència mitjançant els Decrets llei 6/20220, 
7/2020 i 12/2020, ara superades i compilades pel l’esmentat Decret llei 23/2020. 

A continuació signifiquem els nous terminis de presentació de les autoliquidacions dels tributs 
afectats pel Decret llei de referència, en alguns casos amb indicació d’altres mesures d’abast 
material.  

• Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en les seves 
tres modalitats 

- Si el termini originari d’autoliquidació s’havia iniciat abans del 14 de març de 2020, dia de 
declaració de l’estat d’alarma, i no havia vençut a aquella data, el termini restant es reprendrà 
a partir del dia 1 de juliol d’enguany. És a dir, si a data 14 de març restaven per exemple 5 
dies per al venciment, el nou venciment tindrà lloc el dia 5 de juliol d’enguany. 

- Si l’acte que motiva l’impost va tenir lloc després del 14 de març de 2020, es disposarà del 
termini d’un mes a comptar des del dia 1 de juliol de 2020, per tant amb venciment el dia 31 
de juliol de 2020. 

• Impost sobre Successions i Donacions, modalitat donacions 

- Si el termini originari d’autoliquidació s’havia iniciat abans del 14 de març de 2020, dia de 
declaració de l’estat d’alarma, i no havia vençut a aquella data, el termini restant es reprendrà 
a partir del dia 1 de juliol d’enguany. Reproduint l’exemple proposat a l’apartat precedent, si a 
data 14 de març restaven per exemple 5 dies per al venciment, el nou venciment tindrà lloc el 
dia 5 de juliol d’enguany. 

- Si l’acte que motiva l’impost va tenir lloc després del 14 de març de 2020, es disposarà del 
termini d’un mes a comptar des del dia 1 de juliol de 2020, per tant amb venciment el dia 31 
de juliol de 2020. 

• Impost sobre Successions i Donacions, modalitat successions 

- Si el termini originari d’autoliquidació s’havia iniciat abans del 14 de març de 2020, dia de 
declaració de l’estat d’alarma, i no havia vençut a aquella data, el termini restant es reprendrà 
a partir del dia 1 de juliol d’enguany incrementat en dos mesos. 

Suposem que el termini originari hagués vençut el dia 20 de març. En aquest cas a 14 de març 
restaven 6 dies per al venciment. El nou termini es reprendrà a partir del dia 1 de juliol, 
incrementat en dos mesos addicionals. Així doncs, el nou venciment tindrà lloc el dia 6 de 
setembre de 2020. 

- Si l’acte que motiva l’impost va tenir lloc després del 14 de març de 2020, es disposarà del 
termini reglamentari (6 mesos en successions mortis causa i 1 mes en heretaments 
cumulatius) a comptar des del dia 1 de juliol de 2020. 
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• Impost sobre les estades en establiments turístics 

Es posposa fins al 2021 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. 

En aquest cas, respecte de l’exercici 2020, segueix vigent el termini d’autoliquidació entre els dies 
1 i 20 d’octubre de 2020 que va establir el Decret llei 6/2020. 

• Impost sobre els habitatges buits corresponent a l'any 2019 

El termini finalitza el dia 7 de juliol de 2020. 

• Gravamen de protecció civil corresponent a l'exercici 2019  

El termini finalitza el 18 de juliol del 2020 

• 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. 

• Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques 

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

• El tribut que grava el joc de la plena o bingo 

El termini comprèn de l'1 al 15 de juliol del 2020. 

• El tribut que grava les màquines recreatives i d'atzar 

- Per a l'autoliquidació corresponent al primer trimestre, el termini finalitza el 7 de juliol del 
2020.  

- Per a l'autoliquidació corresponent al segon trimestre, el termini comprèn de l'1 al 20 de 
setembre del 2020, o el dia posterior immediatament hàbil.  

- S’estableix una bonificació del 100% de la quota en el percentatge equivalent al nombre de 
dies que hagi estat vigent l'estat d'alarma respecte del total de dies del trimestre natural 
corresponent al primer termini d'autoliquidació que s'iniciï després de la data de finalització de 
l'estat d'alarma. 

• El tribut que grava els jocs en casinos 

El pagament fraccionat corresponent al primer trimestre del 2020, i s'ha d'efectuar de l'1 al 20 de 
juliol del 2020 

• Cànons sobre la disposició del rebuig dels residus 

- Autoliquidacions corresponents al primer trimestre de 2020, el termini finalitza el 20 de juliol 
del 2020.  

- Per a les autoliquidacions del segon, tercer i quart trimestres del 2020, es mantenen els 
terminis ordinaris. 

• Cànon de l'aigua 

- El termini comprèn de l'1 al 20 de juliol de 2020. 

- Es contempla una facultat extraordinària d’ajornament. 
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• Impost sobre les instal·lacions que afecten el medi ambient 

Es manté el calendari ordinari i s’estableix l’obligació de presentació telemàtica de els 
autoliquidacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El present document és una recopilació de la informació recavada per ETL GLOBAL ADDIENS, 
S.L., la finalitat de la qual és estrictament informativa i divulgativa. En definitiva, la informació i 
comentaris continguts en aquesta Alerta Informativa no suposen en cap cas assessorament 
jurídic de cap mena i en cap cas es podrà utilitzar aquesta Alerta Informativa com a document 
substitutiu d’aquest assessorament jurídic. El contingut del present document és estrictament 
confidencial i no podrà ésser divulgat a tercers sense l’autorització prèvia d’ETL GLOBAL 
ADDIENS, S.L. 


