FLAIX INFORMATIU 21/2021. LLEI DE PRESSUPOSTOS I
MESURES FISCALS DE CATALUNYA PER A 2022

DOGC NÚM 8575 de 31/12/2021
CATALUNYA. PRESSUPOSTOS. LLEI 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2022.
(...)
Títol V. Normes tributàries
Article 44. Cànon de l'aigua
Article 45. Actualització de les taxes amb tipus de quantia fixa
(...)
Disposicions addicionals I. Mesures en matèria econòmica
Disposició addicional 1. Interès legal del diner i interès de demora
1. Fins al 31 de desembre de 2022, l'interès legal del diner és el que fixa la
llei de pressupostos generals de l'Estat vigent en cada moment. 2. Fins al 31
de desembre de 2022, l'interès de demora aplicable a les quantitats degudes
a les finances de la Generalitat és el que fixa la llei de pressupostos generals
de l'Estat vigent en cada moment.
(...)
CATALUNYA. MESURES FISCALS. LLEI 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals,
financeres, administratives i del sector públic.
Mesures fiscals:
TRIBUTS PROPIS:
Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (art. 2):
El capítol II introdueix modificacions tècniques:

→ d’una banda, concreta les condicions ja vigents que han de concórrer per a
considerar que un actiu és no productiu; i,

→ d’una altra, incorpora a tributació les societats inactives que no es troben en
situació de dissolució i liquidació.
Impost sobre els habitatges buits (art. 3):

→ Nous subjectes passius: Introdueix que són subjectes passius de l’impost, a
títol de contribuents les persones físiques que tenen la condició de grans
tenidors. A l’efecte d’aquest impost, es considera gran tenidor la persona
física que és titular d’un dret de propietat, d’usdefruit, d’un dret de
superfície o de qualsevol altre dret real que atorgui la facultat d’explotació
econòmica de l’habitatge, de més de quinze habitatges,
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Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica
(art. 4):

→ Modificació tècnica: a l’efecte d’aquest impost, es consideren aptes per a
circular per les vies públiques els vehicles a què fa referència l’apartat 1
matriculats en el Registre de vehicles mentre no n’hagin estat donats de
baixa de manera definitiva o temporal (abans era per robatori) i els vehicles
proveïts de permisos temporals
Cànon de l’aigua: (art. 1):

→ El capítol I conté modificacions en la regulació del cànon de l’aigua, un tribut
propi que gestiona l’Agència Catalana de l’Aigua. Entre altres mesures, i amb
la finalitat de reduir la càrrega administrativa de les entitats
subministradores, que tenen la condició de substitut del contribuent, se
simplifica el règim de presentació de declaracions i autoliquidacions del
cànon de l’aigua i es consolida el procediment de declaració de rebuts
impagats que esdevenen incobrables, i que s’havia establert amb caràcter
temporal en els exercicis 2019 i 2020.També se simplifica el procediment per
a aplicar la tarifa social per al col·lectiu de persones i unitats familiars en
situació de vulnerabilitat econòmica.
Taxes: (Cap. III. Arts. 5 a 34)

→ En l’àmbit de les taxes, el capítol III recull les modificacions efectuades en el
text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, del 25 de juny. Les modificacions
consisteixen en l’actualització de quotes per a ajustar els imports al cost del
servei que es presta; en l’addició de nous fets imposables en taxes ja
existents, i en la creació de taxes noves. El capítol IV recull les modificacions
en l’àmbit de les taxes en matèria de transport en aigües marítimes i
continentals, regulades per la Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i
de transport en aigües marítimes i continentals.
TRIBUTS CEDITS:
Impost sobre successions i donacions: (Art. 36 y 37)

→ Ajornament excepcional de l’impost sobre successions i donacions concedit
pels òrgans de gestió: s’estableix, amb caràcter excepcional, l’ampliació de
fins a dos anys del termini de pagament establert per l’article 73.1 de la Llei
19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i
donacions, per als supòsits en què l’inventari de l’herència no comprèn prou
diners efectius o béns fàcilment realitzables per a pagar el tribut.

→ Acolliment: A l’efecte d’aquest impost i dins l’àmbit de competències
assumides per la Generalitat en el marc de la Llei de l’Estat 22/2009, del 18
de desembre, les relacions entre una persona que estigui o hagi estat en
acolliment i la persona o persones acollidores, resten assimilades a les
relacions entre fills i ascendents.
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Tributació sobre el Joc: (Art. 38)

→ Obligació de subministrament de dades relatives a les màquines recreatives
i d’atzar: estableix una obligació formal de subministrament d’informació
per part dels operadors de màquines recreatives i d’atzar.
IRPF: (Art. 39, 40 i 41)

→ Deducció per lloguer de l’habitatge habitual: Els contribuents poden deduir
el 10%, fins a un màxim de sis-cents euros anuals, de les quantitats satisfetes
en el període impositiu en concepte del lloguer de l’habitatge habitual,
sempre que en la data de meritació pertanyin a una família nombrosa. I ara
s’afegeix “o monoparental”

→ Deduccions per naixement o adopció d’un fill: s’afegeix que en la declaració
del progenitor o progenitora d’una família monoparental, la deducció és de
tres-cents euros.

→ Escala autonòmica: (art. 41)

Escala 2021
Base
liquidable

Quota
íntegra

Resta base
liquidable

Fins a (€)

(€)

Fins a (€)

Escala 2022
Tipus
aplicable
Percentatge
(%)

Base
liquidable

Quota
íntegra

Resta base
liquidable

Fina a (€)

(€)

Fina a (€)

Tipus
aplicable
Percentatge
(%)

0,00

0,00

17.707,20

12,00%

0,00

0,00

17.707,20

10,50%

17.707,20

2.124,86

15.300,00

14,00%

12.450,00

1.307,25

5.257,20

12,00%

33.007,20

4.266,86

20.400,00

18,50%

17.707,20

1.938,11

3.292,80

14,00%

53.407,20

8.040,86

36.592,80

21,50%

21.000,00

2.399,10

12.007,20

15,00%

90.000,00

15.908,31

30.000,00

23,50%

33.007,20

4.200,18

20.400,00

18,80%

120.000,00

22.958,81

55.000,00

24,50%

53.407,20

8.035,38

36.592,80

21,50%

175.000,00

36.433,31 en endavant

25,50%

90.000,00

15.902,83

30.000,00

23,50%

120.000,00

22.952,83

55.000,00

24,50%

175.000,00

36.427,83 en endavant

25,50%

Esperant sigui del seu interès, rebi una cordial salutació.

EQUIP MONFISCAL

3

