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Butlletí de l’Associació per a la reforma de l’impost de Successions 

 a Catalunya (ARIS). www.NOsuccessions.org. 
 

Editorial 
 

 
 

El passat 27 de gener van aparèixer 
als principals diaris de Catalunya 
anuncis de la Generalitat a pàgina 
sencera i pagats per tots els 
contribuents, en els que es pretenia 
informar sobre la reforma de l’impost 
de successions aprovada recentment 
pel Parlament de Catalunya. 
 
No obstant, cap de les xifres 
publicades és correcta i totes són 
més baixes que les calculades  
correctament. Sorprèn  el grau de 
desconeixement per part de l’Agència 
Tributària per a calcular aquest 
impost tal com s’aprovà i també tal 
com era fins el 31 de desembre 
passat. 
 
Aquesta falta de rigor es veu 
agreujada per la utilització a l’anunci 
de l’adverbi en present "Ara", quan 
les xifres així assenyalades només 
s’assolirien passats els 18 mesos que 
falten fins al pròxim 1 de juliol de 
2011.  Quant, mentrestant, molta gent 
perd els seus familiars. 
 
 
Per a més informació i veure les xifres 
correctes, recomanem que visiteu la 
pàgina www.NOsuccessions.org. 
 
 
(Imprimeix a doble cara aquest 
full, fes còpies i reparteix-les) 

   
Un anunci enganyós 

Alguns dels errors detectats són: 
 
1. L’Agència Tributària no ha tingut en compte que la Llei obliga a 
afegir a l’import de l’herència el 3% en concepte d’aixovar. De fet, si 
en algun cas se’n vol reclamar la improcedència, cal anar als tribunats i 
arribar fins al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, degut als 
recursos que presenta la Generalitat quan les sentències li són 
adverses a les instàncies inferiors, com acostuma a succeir. 
 
2. Tampoc ha contemplat que l’habitatge habitual no es dedueix 
completament, sinó que aquesta deducció és sempre del 95% del seu 
valor. Això ja era així abans, o sigui que no ha canviat amb la nova 
Llei. 
 
3. No s’explica enlloc que si la herència conté un negoci familiar, una 
explotació agrària, una finca forestal, etc. que gaudien i segueixen 
gaudint d’una deducció del 95% del seu valor, les deduccions personals 
s’han de reduir en aquest cas en un 50%, segons la nova Llei. 
 
4. Com s’explica al marge, les xifres calculades són les corresponents a 
partir de juliol de 2011, no les d’ara, degut a les fases d’implantació 
gradual d’aquesta Llei. Tampoc en aquella data cap dels exemples 
publicats per l’Agència donarà zero com a resultat, al contrari del que 
diu l’anunci. 
 
5. Un petit detall és que fins el mes de juny hi haurà contribuents que 
pagaran segons la columna Abans (que també està mal calculada) ja 
que, havent-hi un termini de sis mesos per a liquidar aquest impost, 
durant els sis primers mesos d’aquest any es pagarà l’impost sota les 
normes anteriors quan la defunció s’hagi produït abans del 31 de 
desembre. Cosa que no s’ha advertit. 
 
6. L’anterior figura dels descendents (fills i néts) es desglossa ara en 
dues categories, el que a efectes pràctics es tradueix en que els néts 
passen a tenir menys deducció que els fills. 
 
7. La xifra del 94% dels contribuents que quedaran exempts de 
l’impost és discutible després de veure la inexactitud dels càlculs que fa 
l’Agència Tributària i tenint en compte que existeix un nombre 
considerable d’hereters d’altres grups (III i IV) que queden més 
gravats que el que diu l’anunci per aquesta càrrega fiscal. 
 
El cost dels anuncis a tota plana, en pàgina senar i en color a les 
principals publicacions de Catalunya, sufragat involuntàriament pels 
contribuents, es podria haver invertit millor. Un dispendi més, unit a 
d’altres ja efectuats, que es podria haver destinat a d’altres finalitats 
més necessàries. 
 
Per això et convidem, de forma voluntària, a que contribueixis 
econòmicament per a que puguem publicar un anunci a pàgina sencera 
per informar correctament sobre la "reforma" realitzada.  
 
Si haguéssim disposat de l’import en aquest moment, la resposta a 
aquest anunci a la premsa hagués estat immediata. Per això et 
demanem que entris a la teva pàgina web www.NOsuccessions.org i 
facis una donació. 
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L'ASSOCIACIÓ PER A LA REFORMA DE L'IMPOST DE SUCCESSIONS A CATALUNYA 
necessita cobrir els següents llocs de treball voluntaris: 
1. Redactor/Dissenyador/Maquetador. Lloc a cobrir idealment per la mateixa persona, 
tot i que en cas necessari podria ser cobert per dues persones: 
 1a. Redactor i  
 1b. Dissenyador/Maquetador. 
2. Tractament d'àudio i d'imatge (fotografia, vídeo). 
3. Administrador de pàgina web.  
4. Advocat 
Retribució per a tots els llocs: La satisfacció d'haver col·laborat en una tasca cívica comú i 
el reconeixement d'haver contribuït a millorar el tractament fiscal de les herències per a tots 
els catalans. 
Més informació a: 
http://noimpostsuccessions.forocatalan.com/altres-informacions-d-interesotras-
informaciones-de-interes-f13/oportunitats-per-collaborar-t3222.htm 


