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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 6/2020, relatiu als impostos propis de la
Generalitat de Catalunya, exercici 2018
Barcelona, 29 de juliol de 2020
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 6/2020, relatiu als impostos
propis de la Generalitat de Catalunya, exercici 2018, en compliment del seu Programa
anual d’activitats.
L’informe, presentat pel síndic major, Jaume Amat, com a ponent, va ser aprovat pel Ple de
la Sindicatura en la sessió del 30 de juny del 2020.
Aquest informe de fiscalització limitada té per objecte verificar el compliment de la legalitat
vigent aplicable als impostos propis de la Generalitat, analitzar els sistemes de gestió
establerts en el tractament d’aquests impostos i revisar les actuacions realitzades i el seu
tractament comptable i pressupostari.
El treball s’ha centrat en els quatre impostos propis que van tenir una recaptació més
elevada l’exercici 2018: l’Impost sobre grans establiments comercials (IGEC), l’Impost
sobre habitatges buits (IHB), l’Impost sobre les estades en establiments turístics (IEET) i
l’Impost sobre begudes ensucrades envasades (IBEE).
La gestió, recaptació, liquidació i inspecció de tots els tributs propis de la Generalitat de
Catalunya i també, per delegació de l’Estat, dels tributs estatals cedits a la Generalitat,
correspon a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC). L’ATC es va crear i es regula per
mitjà de la Llei 7/2007, del 17 de juliol, i està adscrita al departament competent en matèria
d’hisenda.
D’acord amb l’estat d’ingressos del pressupost de la Generalitat de l’exercici 2018, els
drets liquidats en concepte de l’IGEC van ser de 12,17 M€; en concepte de l’IHB, de
16,26 M€; en concepte de l’IEET, de 60,94 M€ i en concepte de l’IBEE, de 41,90 M€.
Les observacions més significatives que es desprenen del treball de fiscalització, recollides en l’apartat de conclusions de l’informe, es resumeixen a continuació:
• Per bé que els procediments de càlcul de la liquidació estan automatitzats i el programa garanteix que siguin correctes, la presentació de les dades base de la declaració que fa el contribuent crea algunes incerteses atès que les comprovacions que fa
l’ATC no estan subjectes a una planificació fixa, i s’obtenen dades de diferents fonts
sense que se n’asseguri la integritat, perquè els registres externs no sempre estan
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actualitzats, i en alguns casos només revisen la seva raonabilitat respecte a períodes
anteriors.
• S’han detectat autoliquidacions de l’IGEC presentades i no ingressades que per terminis
haurien d’estar passades a executiva, per 261.676 €. També s’han localitzat documents
de l’IEET d’exercicis anteriors en el programa e-Spriu per 77.762 € que no s’han abocat
en el programa G@audi per procedir a la seva recaptació en executiva.
• La Sindicatura ha observat que en l’exercici 2018 s’han comptabilitzat autoliquidacions
de l’IBEE per 362.954 € que corresponen a fets imposables del tercer trimestre del 2017,
i per tant haurien d’haver estat comptabilitzades en l’exercici 2017.
• L’ATC no disposa de l’antiguitat real dels drets pendents de cobrament d’exercicis
anteriors.
Per últim, l’informe inclou un conjunt de recomanacions que, en opinió de la Sindicatura,
contribuirien a millorar els aspectes assenyalats en l’apartat d’observacions. Entre altres
qüestions, es recomana a l’ATC que elabori un manual de procediments per al control
d’aquests impostos i que sistematitzi un pla de requeriments automàtics per a aquells
subjectes que figurin als censos corresponents i no presentin declaracions.

Aquesta nota resum té efectes merament informatius.
L’informe es pot consultar a www.sindicatura.cat.
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