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proposició de llei de reforma parcial 
de l’impost sobre successions i dona-
cions
Tram. 202-00065/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 51994 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.03.2009

a la mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Antoni Fernández 
Teixidó, Diputat del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb l’article 100 i concordants del 
Reglament del Parlament, presenten per a la seva tra-
mitació la següent Proposició de llei de reforma parcial 
de l’impost sobre successions i donacions.

ProPosiCió de llei de reforma ParCial de l’imPost sobre 
suCCessions i donaCions

exPosiCió de motius

Una de les figures impositives en què s’ha utilitzat més 
abastament la capacitat normativa que tenen les comu-
nitats autònomes ha estat l’Impost sobre successions i 
donacions.

Malgrat que pel fet de tractar-se d’un tribut de naturale-
sa estatal, correspon a l’Estat espanyol la competència 
de la seva supressió total, el que sí que està en mans de 
Catalunya és reduir la tributació per aquest impost per 
als ciutadans i ciutadanes de Catalunya, com ja han 
fet altres Comunitats Autònomes com ara el País Basc, 
Navarra, Cantàbria, Madrid, La Rioja, Aragó, València, 
Illes Balears o Múrcia, que ja tenen tributació zero o 
pràcticament nul·la per aquest impost.

D’acord amb l’actual sistema de coresponsabilitat fiscal 
existent a l’Estat espanyol les comunitats autònomes sí 
que tenen capacitat normativa per decidir noves reducci-
ons de la base imposable de l’impost, bé sigui creant-ne 
de pròpies o millorant les existents a la norma estatal, 
per reduir la tarifa i les quanties i coeficients del patri-
moni preexistent i, finalment, per establir deduccions i 
bonificacions de la quota.

La tendència dominant, doncs, de moltes comunitats 
autònomes s’encamina cap a l’exempció dels impostos 
vinculats a les transmissions hereditàries de pares a 
fills, i entre cònjuges, així com a l’elevació de manera 
substancial de les reduccions de la base per motius fa-
miliars, porta al fet que Catalunya també hagi d’anar 
incorporant aquest millor tractament fiscal, encara que 
sigui tan sols per a subsanar el greuge comparatiu que 
suposa per als catalans i catalanes una major càrrega tri-
butària que la resta de ciutadans i ciutadanes de l’Estat 
espanyol. En cas contrari, no només s’estarà creant un 

Atès que vetllar per aconseguir un consum responsable 
de l’alcohol és la forma més efectiva d’eradicar els efec-
tes nocius que té sobre la població es fa necessari dotar 
la legislació catalana d’una redacció més precisa pel que 
fa la regulació de la publicitat d’esdeveniments o grans 
festes recreatives quan es fa una referència explícita al 
consum de begudes alcohòliques.

artiCle úniC. modifiCaCió de la llei 20/1985 de 25 de 
juliol de PrevenCió i assistènCia en matèria de subs-
tànCies que Poden generar dePendènCia

Es modifica l’article 15 de la llei 20/1985, amb l’addic-
ció d’un nou paràgraf a l’apartat 2 del citat article:

«Així mateix també queda expressament prohibida, 
en qualsevol activitat recreativa, aquelles referències o 
publicitat que inciti a la dispensa il·limitada o incontro-
lada, sigui gratuïta o no, de begudes alcohòliques.»

disPosiCió addiCional Primera

S’autoritza el Consell Executiu perquè dicti les normes 
de caràcter reglamentari necessàries per a desplegar i 
aplicar aquesta llei.

disPosiCió addiCional segona

Els preceptes d’aquesta Llei el compliment dels quals 
estableix realitzar despeses amb càrrec als Pressupostos 
de la Generalitat entraran en vigor a l’inici del proper 
exercici pressupostari.

disPosiCió derogatòria úniCa

Els preceptes d’aquesta llei deroguen totes les normes 
que sigui contràries a la present.

disPosiCió final úniCa

Aquesta llei entrarà en vigor el dia següent de la seva 
aprovació.

Palau del Parlament, 6 de març de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Jordi 
Turull i Negre, Francesc Sancho i Serena, diputats del 
G. P. de CiU
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liquidable s’obté mitjançant l’aplicació sobre la base 
imposable de les reduccions següents, les quals substi-
tueixen les de l’Estat que siguin anàlogues:

a) La que correspongui de les incloses en els grups se-
güents:

Grup I: adquisicions per descendents i adoptats menors 
de vint-i-un anys: 600.000 euros, més 10.000 euros per 
cada any de menys de vint-i-un que tingui el causaha-
vent, fins al límit màxim de 680.000 euros.

Grup II: adquisicions per descendents i adoptats de 
vint-i-un anys o més, cònjuges, ascendents i adoptants: 
600.000 euros.

Grup III: adquisicions per col·laterals de segon i tercer 
grau, ascendents i descendents per afinitat: 300.000 
euros.

Grup IV: adquisicions per col·laterals de quart grau, 
graus més distants i estranys: 100.000 euros.

artiCle 2

Article 2. Quota íntegra de les transmissions per adqui-
sicions «mortis causa» i per transmissions lucratives 
entre vius:

1. La quota íntegra de l’impost sobre successions i dona-
cions en les transmissions o adquisicions «mortis cau-
sa» o entre vius a favor de contribuents dels grups I i II 
s’obté aplicant a la base liquidable l’escala següent:

greuge comparatiu respecte altres ciutadans de l’Estat 
sinó que es potenciarà la deslocalització de contribuents 
per motivacions fiscals, amb el perjudici que comporta 
sobre l’economia catalana.

Així doncs, amb la voluntat d’avançar de manera pro-
gressiva vers la supressió total d’aquest impost en un 
termini no superior a 4 anys es planteja aquesta reforma 
parcial de l’impost sobre successions i donacions per 
avançar en una reducció de la tributació de les trans-
missions, especialment per als patrimonis mitjans de 
les famílies catalanes, les més perjudicades per aquest 
tribut.

La supressió no es produeix de manera total aquest exer-
cici, atenent la situació de crisi econòmica que pateix 
Catalunya i que pot afectar les finances de la Gene-
ralitat, si bé es considera que en cap cas una situació 
conjuntural ha de condicionar la moderació d’un impost 
profundament injust.

artiCle 1.

Es modifica la lletra a) de l’article 2 de la secció segona, 
en la seva redacció actual, de la llei 21/2001, de 28 de 
desembre, de mesures fiscals i administratives, en els 
següents termes:

Article 2. Reduccions de la base imposable

En les adquisicions mortis causa, incloses les dels be-
neficiaris de pòlisses d’assegurances de vida, la base 

 Base liquidable Quota íntegra Resta base liquidable tipus (%)
(fins a euros) (euros) (fins a euros)

 0 0 300.000,00 5
 300.000,00 15.000,00 600.000,00 7
 600.000,00 36.000,00 en endavant 9

2. Perquè la tarifa establerta per l’apartat 1 sigui apli-
cable cal que la donació o el negoci lucratiu entre vius 
s’hagi formalitzat en escriptura pública.

disPosiCió derogatòria úniCa

Resten derogades aquelles disposicions que contradi-
guin el que estableix aquesta Llei.

disPosiCions finals

Primera. desPlegament normatiu

S’autoritza al Govern i el conseller o consellera del De-
partament d’Economia i Finances perquè dictin les nor-
mes necessàries per al desplegament d’aquesta Llei.

segona. entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la seva publica-
ció en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
i aquells preceptes el compliment dels quals exigeix la 
realització de despesa amb càrrec als Pressupostos de 
la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos corresponent a l’exercici 
pressupostari immediatament posterior a l’entrada en 
vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 11 de març de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Antoni Fernàndez i Teixidó
Portaveu del G. P. de Diputat del G. P. de
Convergència i Unió Convergència i Unió


