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«2. La base màxima de la deducció regulada per
aquest article s’estableix en l’import de 9.040 euros
anuals.»

Article 125. Deducció en concepte d’inversió
per un àngel inversor per l’adquisició d’accions
o participacions socials d’entitats noves o de
creació recent
Amb efectes de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, s’afegeix un apartat 4 a l’article 20 de la Llei 26/2009, del
23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, amb el text següent:
«4. La deducció referida en els apartats anteriors és
del 50%, amb un límit de 12.000 euros, en el cas de
societats creades o participades per universitats o centres de recerca.»

Secció Segona. Impost sobre successions
i donacions
Article 126. Modificació de la Llei 19/2010
1. Es modifica l’apartat 3 de l’article 1 de la Llei
19/2010, de 7 de juny, que resta redactat de la manera
següent:
«3. Les reduccions que estableixen els preceptes enumerats tot seguit són reduccions pròpies:
– article 4 (reducció per a persones grans)
– secció cinquena (reducció per adquisició de participacions per persones amb vincles laborals)
– secció vuitena (reducció per béns utilitzats en l’explotació agrària del causahavent)
– secció desena (reducció per béns del patrimoni natural).»
2. Es modifica l’article 2 de la Llei 19/2010, de 7 de
juny, que resta redactat de la manera següent:
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– Resta de descendents: 50.000 euros.
– Ascendents: 30.000 euros.
c) Grup III (adquisicions per col·laterals de segon i tercer grau i per ascendents i descendents per afinitat):
8.000 euros.
d) Grup IV (adquisicions per col·laterals de quart grau
o de graus més distants i per estranys): no s’aplica cap
reducció per raó de parentiu.»
3. Es modifica l’apartat 1 de l’article 4 de la Llei
19/2010, de 7 de juny, que resta redactat de la manera
següent:
«1. En les adquisicions per causa de mort per persones
del grup II de setanta-cinc anys o més s’aplica una reducció de 275.000 euros.»
4. Es modifica l’apartat 1 de l’article 36 de la Llei
19/2010, de 7 de juny, que resta redactat de la manera
següent:
«1. En les adquisicions per causa de mort entre membres d’una relació de convivència d’ajuda mútua, els
adquirents queden assimilats a la resta de descendents
del grup II que defineix l’article 2, a l’efecte de l’aplicació de les reduccions que estableixen les seccions
primera i sisena i a l’efecte de l’aplicació del coeficient
multiplicador per a la determinació de la quota tributària.»
5. Es modifica l’article 58. bis de la Llei 19/2010, de 7
de juny, que resta redactat de la manera següent:
«Article 58 bis. Bonificació de la quota tributària
1. Els cònjuges 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.
2. La resta de contribuents dels grups I i II, poden aplicar la bonificació en el percentatge mig ponderat que
resulti de l’aplicació per a cada tram de base imposable dels percentatges següents:

«Article 2. Reducció per parentiu
En les adquisicions per causa de mort, s’aplica la reducció que correspongui, d’entre les següents, per raó
del grau de parentiu entre l’adquirent i el causant:
a) Grup I (adquisicions per descendents menors de
vint-i-un anys): 100.000, més 12.000 euros per cada
any de menys de vint-i-un que tingui el causahavent,
fins a un límit de 196.000 euros.
b) Grup II (adquisicions per descendents de vint-i-un
anys o més, cònjuges i ascendents):
– Cònjuge: 100.000 euros.
– Fill: 100.000 euros.
3.01.01.
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Base imposable
Fins a euros
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Bonificació
(Percentatge)

0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
500.000,00
750.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00

0,00
99,00
98,00
97,00
94,20
89,47
84,60
76,40
69,80
63,84
57,37

3. En cas de desmembrament del domini, la base imposable a què fa referència l’apartat anterior és la base
imposable teòrica.
4. Els percentatges de bonificació de l’apartat anterior es redueixen a la meitat, d’acord amb el quadre
següent, en el cas que el contribuent opti per aplicar
qualsevol de les reduccions i exempcions que es relacionen a continuació:
a) Les reduccions que estableixen les seccions tercera
a desena, llevat de la reducció per habitatge habitual,

Base imposable
Fins a euros
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
500.000,00
750.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00

100.000,00
100.000,00
100.000,00
200.000,00
250.000,00
250.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
en endavant

El dret d’opció no es rehabilita si, de resultes de la
comprovació administrativa, es constata que no es
poden aplicar una o més d’una de les reduccions o
exempcions que especifica l’apartat 4 d’aquest article, i

99,00
97,00
95,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
25,00
20,00

b) Les exempcions i reduccions regulades per la Llei
de l’Estat 19/1995, del 4 de juliol, de modernització de
les explotacions agràries.
c) Qualsevol altra reducció de la base imposable o
exempció que requereixi que el contribuent la sol·liciti
i que depengui de la concurrència de determinats requisits el compliment dels quals correspongui exclusivament a la voluntat del contribuent.

Resta base imposable
Fins a euros

0,00
49,50
49,00
48,50
47,10
44,73
42,30
38,20
34,90
31,92
28,68

6. L’opció a què fa referència l’apartat 4 anterior s’entén exercida amb la presentació de l’autoliquidació. Si
durant el termini voluntari de presentació de l’autoliquidació el contribuent manifesta opcions diferents,
s’entén que val l’opció manifestada en darrer lloc.

Bonificació marginal
(percentatge)

que estableix la secció sisena, reducció que és aplicable en tots els casos.

Bonificació
(Percentatge)

5. El percentatge mig ponderat resultant ha de tenir
només dos decimals, aproximant les mil·lèsimes a la
centèsima més propera: si la mil·lèsima és igual o inferior a 5, es manté la centèsima; si és superior a 5,
s’aproxima a la centèsima superior.
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Fins a euros
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100.000,00
100.000,00
100.000,00
200.000,00
250.000,00
250.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
en endavant

Bonificació marginal
(percentatge)
49,50
48,50
47,50
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
12,50
10,00

tampoc no es rehabilita si s’incompleixen les regles de
manteniment a què resta condicionat el gaudi definitiu
de les reduccions o exempcions esmentades.»
6. Es modifica l’article 73.1 de la Llei 19/2010, del 7
de juny, de regulació de l’impost sobre successions i
donacions, que resta redactada de la manera següent:
«1. Els òrgans de l’Agència Tributària de Catalunya
competents en matèria de gestió de l’impost sobre successions i donacions poden acordar, a sol·licitud del
contribuent, un ajornament de fins a un any del pagament de les liquidacions practicades per causa de
mort, sempre que l’inventari de l’herència no comprengui suficients diners efectius o béns fàcilment realitzables per a pagar les quotes liquidades i sempre que
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l’ajornament se sol·liciti abans del finiment del termini
reglamentari de pagament. La concessió de l’ajornament implica l’obligació de satisfer l’interès de demora
corresponent. Alternativament, a sol·licitud de la persona interessada, i sempre que ho autoritzi la Direcció
General de Patrimoni del Departament d’Economia
i Coneixement, previ informe favorable del departament o entitat competent en funció de l’ús del be immoble que s’ofereix, els òrgans de gestió esmentat poden acordar que el pagament es faci mitjançant béns
immobles constitutius de l’herència»
7. Es modifica l’apartat 1 de la disposició final primera
de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions, que resta redactat
de la manera següent:
«Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per bé que s’aplica, salvant el que estableix la disposició transitòria segona, als fets imposables meritats
a partir de l’1 de gener de 2010,i, en allò que disposen
els articles 19, 35.3, 40, 43, 51, 53.3, i 73.1, també als
fets imposables meritats amb anterioritat a aquesta data.»
8. Es modifica la disposició transitòria segona de la
Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost
sobre successions i donacions, que resta redactada de
la manera següent:
«Amb caràcter excepcional, l’ajornament que concedeixin els òrgans de gestió de l’Administració tributària en virtut de l’article 73.1 pot ésser de fins a dos
anys en el cas les quotes de l’impost sobre successions
i donacions corresponents a fets imposables meritats
en el període que va de l’1 d’agost de 2009 al 31 de desembre de 2015.»

Secció Tercera. Impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats
Article 127. Arrendaments
En els termes dels apartats 1.a) i 2 de l’article 49.1 de la
Llei 22/2009, de 18 de desembre, pel qual es regula el
sistema de finançament de les comunitats autònomes
de règim comú i ciutats amb Estatut d’autonomia i es
modifiquen determinades normes tributàries, el tipus
aplicable als arrendaments es fixa en el 0,5 per 100. En
aquests casos, el pagament de l’impost s’ha d’efectuar
mitjançant autoliquidació en el model aprovat per ordre de la persona titular del departament competent en
matèria tributària.
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Article 128. Bonificació de la quota per
la transmissió d’habitatges a empreses
immobiliàries
1. Es modifica l’apartat 3 de l’article 13 de la Llei
31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives que resta redactat de la manera següent:
«3. Si no es produeix la transmissió a què es refereix
l’apartat 2 dins el període assenyalat o, si es produeix
però no s’ha efectuat a favor dels adquirents concrets
que s’hi assenyalen, el subjecte passiu ha de presentar,
dins el termini reglamentari de presentació, comptat
des de l’endemà de la data final del termini de cinc
anys, o de la data de la venda posterior, respectivament, una autoliquidació complementària sense bonificació i amb deducció de la quota ingressada, amb
aplicació dels interessos de demora corresponents.»
2. Es modifiquen els apartats 4.b i 4.c de l’article 13 de
la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals
i administratives que resten redactats de la manera següent:
«b) La bonificació és aplicable a l’habitatge i al terreny
en què es troba enclavat sempre que formin una mateixa finca registral i la venda posterior dins el termini
dels cinc anys comprengui la totalitat d’aquesta.
c) En el cas d’adquisició de parts indivises, el dia inicial del termini de cinc anys a què fa referència l’apartat
2 és la data d’adquisició de la primera part indivisa».

Article 129. Termini de presentació
1. Amb caràcter general, per als fets imposables subjectes a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats el termini de presentació de
l’autoliquidació i ingrés del deute tributari, juntament
amb el document o la declaració escrita substitutiva
d’aquest, és d’un mes a comptar de la data de l’acte o
del contracte.
2. En els supòsits esmentats a continuació, en què els
subjectes passius han de declarar conjuntament totes
les operacions subjectes a la modalitat de transmissions patrimonials oneroses meritades en el mes natural, el termini de presentació de l’autoliquidació i ingrés del deute tributari, juntament amb la declaració
informativa de les adquisicions de béns realitzades en
el període, és el mes natural immediat posterior al que
es refereixen les operacions declarades.
a) Els empresaris que adquireixin objectes fabricats
amb metalls preciosos i que estiguin obligats a portar
els llibres de registre als quals fa referència l’article
91 del Reial decret 197/1988, de 22 de febrer, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’objectes fabricats
amb metalls preciosos.
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