
Benvolgut senyor, 

 

En referència a la carta rebuda per part de la seva associació li faig arribar la resposta 

a les preguntes a les que feia referència. 

 

Des d’ICV defensem un model de fiscalitat progressiva i amb efectes redistributius per 

tal d’apaivagar les profundes desigualtats que existeixen a la nostra societat així com 

per finançar un estat de benestar que garanteixi uns serveis públics de qualitat per als 

ciutadans i ciutadanes del nostre país. 

Així mateix defensem reformes fiscals a nivell d’Estat i també a Catalunya per tal 

d’apropar-nos a la mitjana de la UE-15 en pressió fiscal i per millorar la equitat del 

sistema actual. 

 

Des de Catalunya hem abordat aquesta legislatura precisament la reforma de l’Impost 

de Successions i Donacions per tal de fer-lo més just, més transparent i adaptar-lo a la 

realitat de la nostra societat del segle XXI. 

 

Es van fer uns primers canvis el 2007 i enguany s’ha abordat la reforma de les 

successions en profunditat amb una aplicació gradual per apaivagar el seu impacte en 

les finances públiques introduint una nova escala més simple i ampliant les reduccions 

en la base imposable. 

 

Aquesta reforma suposa una reducció radical de la tributació de les herències a favor 

dels cònjuges, descendents i ascendents fet que comporta la pràctica eliminació 

d’aquest impost llevat dels patrimonis importants. 

 

La llei també preveu altres reduccions, especialment dissenyades per fomentar 

l’emprenedoria entre els joves i el manteniment de l’activitat empresarial. Per exemple, 

es bonifica el 95% per a la donació a descendents de menys de 35 anys per poder 

constituir o adquirir la primera empresa. També s’amplia la reducció del 95% de què 

actualment gaudeixen les transmissions d’empreses –via donació o herència- a les 

persones sense parentiu però amb vincles laborals o professionals amb l’empresa. Així 

es contribueix a mantenir l’activitat empresarial. La bonificació del 95% s’amplia també 

als familiars polítics. 

 

El projecte de llei permetrà mantenir la bonificació del 95% de les quantitats heretades 

que es reinverteixin en habitatge habitual de l’hereu, encara que se’l vengui abans de 



cinc anys. S’incrementen les reduccions de les exempcions pels discapacitats i es crea 

una nova reducció del 90% per a les aportacions al patrimoni protegit de les persones 

discapacitades.  

 

Aquests només són alguns dels canvis incorporats en la nova legislació però estic 

convençut que coneixen bé l’abast de les reformes introduïdes. 

A més aquesta reforma també ha servit per unificar tota la legislació en un únic text 

refós aportant més seguretat jurídica als contribuents. 

 

Per tant des d’ICV entenem que la reforma de l’ISD és molt recent i aquesta figura 

impositiva s’ha actualitzat d’acord amb les necessitats existents i atenent a les 

demandes que havien arribat des de la ciutadania. Per tant no formarà part de la 

nostra agenda de prioritats abordar nous canvis legislatius en aquest sentit. Entenem 

que cal també donar estabilitat a les lleis aprovades i no generar inseguretat jurídica 

després de l’ampli debat que va precedir la seva reforma. 

 

Atentament, 

 
Joan Saura Laporta 

President d’Iniciativa per Catalunya Verds 


