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Disposició derogatòria
1. Es deroga l’article 2 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals 

i administratives.
2. Es deroga el Decret Llei 7/2012, de 27 de desembre, de mesures urgents en 

matèria fiscal que afecten l’impost sobre el patrimoni.
3. Es deroga l’article 2 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i ad-

ministratives.
4. Es deroga l’article 60 de la Llei 5/2012 de 20 de març, de mesures fiscals, fi-

nanceres, i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics.

Disposicions finals

Primera. Efectes econòmics i pressupostaris
Els efectes econòmics i pressupostaris que els preceptes d’aquesta Llei puguin 

comportar en els pressupostos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exercici 
pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2019
Xavier García Albiol, representant; Alejandro Fernández Álvarez, Andrea Levy 

Soler, Santi Rodríguez i Serra, diputats, SP PPC

Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de 
regulació de l’impost sobre successions i donacions
202-00045/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 27842 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant, Alejandro Fernández Álvarez, diputat, An-

drea Levy Soler, diputada, Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 111.b i 
112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent: 

Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de 
regulació de l’impost sobre successions i donacions

Exposició de motius
L’impost sobre successions i donacions és un tribut establert per l’Estat però quin 

rendiment està cedit totalment a les comunitats autònomes. Són aquestes les que 
tenen, a més, tenen àmplies competències normatives sobre els elements quantifi-
cadors del tribut gràcies a la potestat normativa en matèria tributària atribuïda pel 
sistema de finançament autonòmic.

De la mateixa forma que passa en altres tributs, com és el cas de l’impost sobre el 
patrimoni, l’impost sobre successions representa una doble imposició. Efectivament, 
els béns que s’adquireixen a través d’herència ja han estat gravats a través d’altres 
tributs. Però no només això, si no que quan un subjecte rep una herència aquest arri-
ba a pagar fins a tres vegades per les adquisicions per causa de mort: a l’ajuntament 
per la plusvàlua, a l’agència tributaria per la renda obtinguda i a la comunitat autò-
noma per l’impost de successions.

Marivi.Julia
Rectángulo
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Aquesta situació ha fet que a la majoria de països de la Unió Europea l’impost 
sobre successions ja no existeixi, o bé en el cas que encara estigui vigent, tingui una 
presència residual.

En sentit, el que seria desitjable seria la seva total derogació la qual cosa no en-
tra dins les competències de la Generalitat de Catalunya. Però sobre el que si pot 
decidir la Generalitat en funció de la seva autonomia és la moderació de l’impost 
a la baixa, especialment pel que fa a les herències entre els familiars més propers.

Moltes comunitats autònomes ja han legislat en el sentit de reduir l’impost que 
grava les successions. A Catalunya durant uns anys també és va fer.

Si bé, a través de la Llei 3/2011, del 8 de juny, de modificació de la Llei 19/2010, 
del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions, es va intro-
duir una bonificació del 99% als grups I i II, actualment, i fruit de la Llei 2/2014, 
del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, 
aquesta bonificació del 99% només es contempla quan l’herència la rep el cònjuge 
del causahavent sigui quin sigui l’import de la herència, i en canvi s’estableixen un 
esglaonat de bonificacions per a la resta de familiar dels grups esmentats. Així per 
tant, només els primers 100.000,00 euros de la herència resten sotmesos a la boni-
ficació del 99%.

Sense cap mena de dubte, la derogació de l’impost o una bonificació universal 
del 99% de l’impost tindria un impacte important sobre les finances de la Generali-
tat, per aquest motiu en aquesta Proposició de Llei es proposa un primer pas adreçat 
a bonificar l’impost al 99% als grups I i II el primer milió d’euros d’herència, rebai-
xant progressivament la bonificació fins al 65%, davant el 20% actual.

Així mateix, aquesta proposició de llei també proposa augmentar les reduccions 
del 95% al 99% de la base imposable les adquisicions lucratives entre vius quan fa-
cin referència a activitats empresarials o professionals directament o a través d’enti-
tats participades amb l’objectiu de limitar l’efecte de l’impost alhora de mantenir la 
continuïtat d’una activitat empresarial o professional.

Aquest increment de la reducció s’aplica tant quan les donacions van adreçar a 
facilitar l’habitatge habitual per part dels descendents.

Article 1. Modificació de l’article 58 bis de la Llei 19/2010, del 7 de juny, 
de regulació de l’impost sobre successions i donacions pel que fa a les 
adquisicions per causa de mort
Es modifica l’article 58 bis de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’im-

post sobre successions i donacions, que resta redactat de la manera següent: 
«Els contribuents dels grups I i II poden aplicar una bonificació del 99% de 

la quota tributària de l’impost sobre successions en les adquisicions per causa de 
mort, incloses les quantitats percebudes pels beneficiaris d’assegurances de vida que 
s’acumulen a la resta de béns i drets que integren llur porció hereditària.»

Article 2. Modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de 
l’impost sobre successions i donacions pel que fa a les adquisicions 
lucratives entre vius
1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 38 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de re-

gulació de l’impost sobre successions i donacions, que resta redactat de la manera 
següent: 

«1. En les donacions o qualsevol altre negoci jurídic gratuït equiparable entre 
vius a favor del cònjuge, dels descendents, dels ascendents o dels col·laterals fins al 
tercer grau del donant, tant per consanguinitat o adopció com per afinitat, es pot 
aplicar en la base imposable una reducció del 99,00% del valor net de la totalitat 
dels elements afectes a una activitat empresarial o professional del donant.»

2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 41 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de re-
gulació de l’impost sobre successions i donacions, que resta redactat de la manera 
següent: 
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«1. En les donacions o qualsevol altre negoci jurídic gratuït equiparable entre 
vius a favor del cònjuge, dels descendents, dels ascendents o dels col·laterals fins al 
tercer grau del donant, tant per consanguinitat o adopció com per afinitat, es pot 
aplicar en la base imposable una reducció del 99,00% del valor de les participaci-
ons en entitats, amb cotització o sense cotització en mercats organitzats, per la part 
que correspongui per raó de la proporció existent entre els actius necessaris per a 
l’exercici de l’activitat empresarial o professional, minorats en l’import dels deutes 
que en deriven, i el valor del patrimoni net de cada entitat. Aquestes mateixes regles 
s’apliquen en la valoració de les participacions d’entitats participades per determinar 
el valor de les participacions de l’entitat tenidora.»

3. Es modifica l’apartat 1 de l’article 44 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de re-
gulació de l’impost sobre successions i donacions, que resta redactat de la manera 
següent: 

«1. En les donacions o qualsevol altre negoci jurídic gratuït equiparable entre 
vius a favor de persones que, sense tenir la relació de parentiu que especifica l’arti-
cle 41, adquireixen participacions en entitats, amb cotització o sense cotització en 
mercats organitzats, es pot aplicar en la base imposable una reducció del 99,00% 
del valor de les participacions adquirides, per la part que correspongui per raó de 
la proporció existent entre els actius necessaris per a l’exercici de l’activitat empre-
sarial o professional, minorats en l’import dels deutes que en deriven, i el valor del 
patrimoni net de cada entitat. Aquestes mateixes regles s’apliquen en la valoració 
de les participacions d’entitats participades per determinar el valor de les participa-
cions de l’entitat tenidora.»

4. Es modifica l’apartat 1 de l’article 54 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de re-
gulació de l’impost sobre successions i donacions, que resta redactat de la manera 
següent: 

«1. En les donacions a descendents d’un habitatge que ha de constituir llur pri-
mer habitatge habitual o de diners destinats a l’adquisició d’aquest primer habitatge 
habitual, es pot aplicar una reducció del 99,00% del valor de l’habitatge o l’import 
donats.»

Disposicions finals

Primera. Efectes econòmics i pressupostaris
Els efectes econòmics i pressupostaris que els preceptes d’aquesta Llei puguin 

comportar en els pressupostos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exercici 
pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2019
Xavier García Albiol, representant; Alejandro Fernández Álvarez, Andrea Levy 

Soler, Santi Rodríguez i Serra, diputats, SP PPC




