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INFORMA’T AL GREMI SOBRE TOTES LES ACCIONS QUE S’ESTAN DUENT A TERME PER DEFENSAR LES TERRASSES
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T 933 018 891 F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

Nous tributs que afecten la restauració

L’Agència Tributària de Catalunya inicia els tràmits per re-
clamar l’abonament d’un nou impost sobre terrasses que se 
suma a la taxa anual que ja abonen els restauradors

L’Agència Tributària de Catalu-
nya ha començat a posar-se en 
contacte amb els restauradors 
de Barcelona per tal de reque-
rir el pagament d’un impost que 
afecta aquells establiments que 
disposen de terrassa a la via pú-
blica. Concretament, es tracta de 
l’impost de transmissions patri-
monials, el qual, segons les fonts 
de l’administració consultades 
pel Gremi, grava la llicència de 
terrassa i s’afegeix, per tant, a la 
taxa d’ocupació de via pública que 
ja abona el restaurador anualment 
(en aquest cas, a la hisenda local). 
Aquestes mateixes fonts assenya-
len que la reclamació de l’impost 
s’estendrà progressivament a tots 
els municipis de Catalunya. 
Això no obstant, fins fa poques 
setmanes es desconeixia la mera 
existència del tribut. Aparent-
ment, és una nova interpretació 
de la llei la que permetria ara a 
l’administració autonòmica exigir 
als restauradors el pagament en 
qüestió. La llei, a més, obligaria a 
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Adduint la necessitat de combatre l’obesitat i de reduir el 
consum de sucre, el govern de la Generalitat de Catalunya ha 
impulsat un nou impost que grava les begudes ensucrades
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liquidar l’impost d’anys anteriors, 
amb els interessos i recàrrecs 
corresponents. És per aquest mo-
tiu que el Gremi de Restauració ha 
sol·licitat la intervenció d’un equip 
d’advocats especialitzats que en 
aquests moments estan analit-
zant la legalitat de l’actuació de 
l’administració.
Mentre no es coneixen les conclu-
sions de l’anàlisi jurídica, des del 
Gremi recomanem als restaura-
dors que autoliquideu l’impost de 
transmissions patrimonials vincu-
lat a la terrassa quan es produeixi 
el requeriment de l’Agència Tribu-
tària de Catalunya. La reclamació 
podria referir-se també a anys 
anteriors (2016, 2015, etc.), motiu 
pel qual recomanem us poseu en 
contacte amb l’equip jurídic i tècnic 
del Gremi (a través del telèfon 933 
018 891). Si teniu dubtes a l’hora 
de realitzar l’autoliquidació podeu 
contactar amb l’assessoria comp-
table del Gremi, especialitzada en 
tots aquells tràmits del món de la 
restauració.  

El passat 1 de maig va entrar en 
vigor un nou impost que grava el 
consum de begudes ensucrades 
envasades i que, per tant, té una 
incidència directa en l’àmbit de 
la restauració. L’impost ha estat 
creat pel Parlament de Catalunya 
i s’aplica únicament al territori 
català. 
Per tal de mesurar i preveure la 
seva afectació en el dia a dia d’un 
local de restauració, cal tenir en 
compte la mecànica de cobrament 
de l’impost que preveu la llei. Així 
doncs, és el distribuïdor que pro-
veeix el bar o restaurant de begu-
des ensucrades qui està obligat a 
aplicar l’impost i a incrementar, 
per tant, el preu de les mercade-
ries; això implica, com no podria 
ser d’una altra forma, que el res-
taurador és qui abona, en primer 
terme, el cost de l’impost. És irre-
llevant, a més, el lloc de fabricació 
i/o envasament de les begudes i el 
domicili de l’empresa distribuïdo-
ra: encara que es tracti de begu-
des fabricades o envasades fora 

de Catalunya o de distribuïdors 
amb seu a altres punts de l’Estat, 
aquests estan obligats a aplicar 
l’impost quan el receptor de la 
mercaderia (el restaurador) ope-
ra a Catalunya. En aquest cas, a la 
factura s’ha d’especificar obliga-
tòriament l’increment concret que 
es deriva de l’aplicació del tribut, 
el qual forma part de la base impo-
sable de l’IVA. D’aquesta manera 
el restaurador té coneixement 
exacte del cost de l’impost; la llei 
obliga el restaurador a repercutir 
l’impost al consumidor final, és a 
dir, a apujar el preu de venda de les 
begudes ensucrades envasades. 
Per tant, l’obligació d’autoliquidar 
l’impost trimestralment recau 
sobre el distribuïdor; quant al res-
taurador, aquest l’abona inicial-
ment i està obligat, a continuació, 
a repercutir-lo al client. 
Quant a la quota de l’impost, 
s’estableixen dos tipus de grava-
men segons el contingut en sucre. 
Fes clic aquí per consultar el llistat 
de begudes afectades per l’impost. 
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