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A estrutura desta lei divídese en dous títulos: o primeiro dedicado ás medidas fiscais e 
o segundo, ás de carácter administrativo. O título I, relativo ás medidas fiscais, está dividido 
en dous capítulos.

O capítulo I introduce medidas en materia de tributos cedidos. Así, no que atinxe ao 
imposto sobre a renda das persoas físicas, na senda iniciada pola Xunta de Galicia no 2014 
e continuada no 2016, modifícase a escala aplicable ao tramo autonómico do IRPF a partir 
do 1/1/2022 para o 90% dos contribuíntes, co obxectivo de seguir a reducir e redistribuír a 
carga tributaria, aumentando a renda dispoñible en mans das familias, fomentando o aforro 
e o investimento e mellorando a competitividade das empresas, ademais de conseguir un 
sistema tributario máis equitativo, para as rendas medias e baixas.

En relación ao imposto sobre o patrimonio, establécese unha bonificación do 25% da 
cota, co obxectivo de adaptarnos ao noso entorno da UE.

Co fin de favorecer a reactivación económica, á vez que se manteñen tódolos tipos 
bonificados, redúcese nun punto porcentual o tipo de gravame xeral do Imposto sobre 
transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, na súa modalidade de transmi-
sións patrimoniais onerosas, de xeito que as operacións gravadas ao 10% por este imposto 
pasan a tributar ao 9% a partir do 1 de xaneiro de 2022. Deste xeito, as operacións inmo-
biliarias, que son as gravadas principalmente polo imposto, van poder manter ou incluso 
aumentar a evolución positiva do número de operacións que experimentou no último 
semestre do ano 2021. Polo que considérase adecuado establecer, unha minoración no 
tipo xeral, co fin de acompañar esa dinamización do mercado inmobiliario. 

Por outro lado, e dada a situación de crise sanitaria provocada pola pandemia da 
COVID-19, os establecementos de xogo e os establecementos de restauración, locais 
nos que se instalan as máquinas de xogo, tiveron que pechar a partir do 27 de xaneiro de 
2021, mantendo esta situación durante un período de tempo no primeiro trimestre do 
ano 2021. A partir desta data, os establecementos nos que se poden instalar as máquinas 
foron abrindo aínda que con diferentes calendarios e con diferentes restricións segundo a 
tipoloxía do establecemento e dependendo do concello de ubicación. 

Os subsectores de bingo, casinos e apostas tributan na taxa sobre xogos de sorte, 
envite ou azar polo win, e, polo tanto, mentres non xeren actividade non devindican a 
taxa. Non obstante, o subsector das máquinas tributa mediante cota fixa, con indepen-
dencia de que haxa actividade de xogo. Por ese motivo, para poñer nunha situación de 
equivalencia ao subsector de máquinas en termos de tributación na taxa fiscal do xogo, 
adóptase unha medida no sentido de que tributen dun xeito proporcional ao período no 
que puideron desenvolver a actividade, establecendo unha bonificación que varía segundo 
estiveran instaladas no momento do peche en establecementos de xogo ou en estable-
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