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

Preàmbul  

I

L’impost sobre successions i donacions és un tribut 
estatal directe de caràcter personal que grava l’incre-
ment de patrimoni de les persones físiques derivat 
de la recepció d’una herència, de l’acceptació d’una 
donació o de la percepció d’una quantitat provinent 
d’una assegurança de vida.

El sistema tributari vigent, que es fonamenta en 
els principis constitucionals d’igualtat i de progressi-
vitat i que no pot tenir abast confiscatori, imposa que 
tothom contribueixi al sosteniment de les despeses 
públiques en funció de la seva capacitat econòmica. 
L’impost sobre successions i donacions, juntament 
amb l’impost sobre la renda de les persones físiques 
–del qual és complementari, tal com ho determina 
la Llei de l’Estat 29/1987, del 18 de desembre, de 
l’impost sobre successions i donacions–, constitueix 
un element important per a garantir la progressivitat 
d’aquest sistema, alhora que contribueix a la redis-
tribució de la riquesa, per tal com detreu en cada 
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adquisició gratuïta una quantitat en favor del tresor 
públic.

Això no obstant, l’aprovació de determinades re-
duccions i, sobretot, la tendència en determinades 
comunitats autònomes de l’Estat a reduir al màxim 
les quotes tributàries resultants, fins a la pràctica su-
pressió de l’impost per a molts contribuents, tant en 
la modalitat de successions com en la de donacions, 
han provocat una certa tendència a percebre aquest 
tribut com un impost que grava en excés les herèn-
cies baixes i mitjanes i n’han fet qüestionar i debatre 
la utilitat i la pervivència.

Coneixedor d’aquesta situació, el legislador ha 
impulsat la reforma de l’impost, amb la voluntat de 
mantenir la seva posició dins el sistema tributari, pe-
rò, alhora, corregint les inequitats subjacents. Així, 
mitjançant la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de 
mesures fiscals, financeres i administratives, el Par-
lament va aprovar nous imports sensiblement més 
alts per a les reduccions personals, i va establir una 
nova reducció per a la gent gran i una reducció addi-
cional aplicable a l’excés de base imposable. Aquest 
conjunt de modificacions van comportar l’exclusió de 
tributació per a un nombre elevat de contribuents. 
Així mateix, el Parlament va aprovar una nova tarifa 
més simple, amb menys trams, i va mantenir els co-
eficients multiplicadors més baixos per a cada grup 
de parentiu.

La mateixa Llei 26/2009, però, disposa que la 
reforma de l’impost no s’ha de limitar a l’aprovació 
d’unes normes reguladores dels aspectes quanti-
tatius més rellevants, i en aquest sentit ordena al 
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Govern que presenti un nou projecte de llei que 
abordi una regulació completa de l’impost. La pre-
sent llei, doncs, dóna compliment a aquest mandat, 
dins el marc de les competències normatives que 
té avui reconegudes la Generalitat per mitjà de la 
Llei 22/2009, del 18 de desembre, per la qual es 
regula el sistema de finançament de les comuni-
tats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut 
d’autonomia i es modifiquen determinades normes 
tributàries.

Al mateix temps, la llei present aplega en un sol 
text i sistematitza, si escau amb una redacció més 
comprensible, la normativa pròpia vigent, que es 
trobava dispersa en diverses lleis d’acompanyament 
dels pressupostos, amb què es contribueix a una 
major seguretat jurídica, amb l’objectiu que la regu-
lació sigui tan completa com sigui possible, i incor-
pora i millora, si escau, les normes estatals vigents 
a Catalunya.

Els objectius d’aquesta Llei, doncs, són tres:
– Reforçar la seguretat jurídica, amb una nova sis-

tematització i redacció i amb la incorporació al 
text de normes que precisen o aclareixen con-
ceptes.

– Reunir en un sol text totes les normes vigents 
en diferents textos legals i, alhora, introduir-ne 
d’altres, relatives a àmbits fins ara no regulats 
per normativa pròpia de Catalunya, amb la clara 
voluntat d’escometre una regulació completa i 
integral de l’impost, dins els marges de capaci-
tat normativa que permet el vigent sistema de 
cessió de tributs.
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– Simplificar i millorar la gestió de l’impost.

II

La Llei conté un total de setanta-cinc articles, agru-
pats en sis títols, quatre disposicions addicionals, 
dues disposicions transitòries, una disposició dero-
gatòria i dues disposicions finals.

El títol I conté les disposicions referides a les ad-
quisicions per causa de mort, i regula, concretament, 
les reduccions aplicables a la base imposable del 
tribut. En aquest primer bloc es recullen les reduc-
cions ja existents, amb increment dels imports de la 
reducció per discapacitat i per assegurances de vi-
da, i, a més, s’eleva fins al 97% el percentatge de 
reducció en el cas d’adquisició de participacions en 
societats laborals.

D’altra part, es crea com a pròpia la reducció per 
l’adquisició de béns i drets afectes a una activitat 
econòmica o de participacions en entitats per part de 
persones que, si bé no tenen relació de parentiu amb 
el causant, sí que tenen determinats vincles laborals 
o professionals amb l’entitat i una antiguitat que les 
fa mereixedores del gaudi del benefici fiscal, sempre 
que mantinguin els béns i l’activitat empresarial o pro-
fessional durant un termini mínim de cinc anys. És en 
aquest sentit que l’ampliació de l’abast de la reduc-
ció dita «de l’empresa familiar» persegueix també la 
finalitat primera i última del benefici fiscal, que no és 
altra que la pervivència del teixit empresarial produc-
tiu del país en el seu trànsit intergeneracional. Hi ha, 
doncs, una voluntat palesa d’incentivar aquesta font 
de riquesa i ocupació.
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Amb relació a les reduccions per a l’empresa fa-
miliar, cal destacar que la Llei, a la llum de l’experi-
ència de la gestió tributària en l’aplicació d’aques-
tes reduccions incorpora certs preceptes provinents 
d’altres normes tributàries, amb l’objectiu d’aug-
mentar la precisió i la seguretat jurídica de la nor-
mativa reguladora d’aquest tribut. Es tracta de pun-
tualitzacions totalment ajustades a la finalitat pròpia 
d’aquestes reduccions, que no és altra que la d’afa-
vorir la transmissió del teixit empresarial d’una ge-
neració a l’altra, tot minorant sensiblement el cost 
fiscal que la grava.

Així, l’article 7 de la Llei, sens perjudici d’un futur 
desplegament reglamentari més exhaustiu, incorpo-
ra el concepte d’activitat empresarial o professional 
que regeix en la Llei de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques. Amb aquests mateixos abast i ori-
gen, l’article 8 introdueix una primera noció de béns 
afectes. I, en l’àmbit de la reducció per l’adquisició de 
participacions, l’article 12, relatiu al concepte d’enti-
tat que gestiona un patrimoni mobiliari o immobiliari, 
acull el concepte provinent de la normativa de l’im-
post sobre societats.

En aquest mateix àmbit, i pel que fa als benefi-
cis fiscals que s’atorguen a l’empresa familiar, cal 
remarcar que la Llei, igual com feien les regulaci-
ons anteriors, exclou de les reduccions les estruc-
tures que, més o menys organitzades sota l’aparen-
ça d’empresa, acullen en realitat mers patrimonis 
personals.

El títol II regula les reduccions de la base imposa-
ble aplicables a les adquisicions lucratives. Aquesta 
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és una de les principals novetats de la Llei, que in-
corpora i millora la normativa estatal, i l’amplia amb 
noves normes i regles, amb l’objectiu de garantir una 
major seguretat jurídica en l’aplicació d’aquesta nor-
mativa.

La Llei també crea tres noves reduccions: en pri-
mer lloc, la reducció per la donació de diners a des-
cendents per a constituir o adquirir una empresa 
individual o un negoci professional o per a adquirir 
participacions en entitats; en segon lloc, la reducció 
per la donació a terceres persones sense vincle de 
parentiu amb el donant de béns i drets afectes a una 
activitat econòmica o de participacions en entitats, 
i finalment la reducció per aportacions a patrimonis 
protegits.

El títol III, dedicat al deute tributari, regula la tarifa i 
la quota tributària de les dues modalitats de l’impost. 
Manté la tarifa per a les donacions entre les persones 
dels grups I i II i l’estructura i els imports de la tarifa 
general per a la resta de fets imposables, i també 
manté la supressió dels coeficients per patrimoni pre-
existent que havia aprovat la Llei 26/2009.

El títol IV s’ocupa, amb relació a les disposicions 
comunes aplicables a les adquisicions per causa de 
mort i a les adquisicions lucratives entre vius, del trac-
tament fiscal de les parelles estables, de les relacions 
paternofilials de fet i dels acords de valoració prèvia 
vinculants.

Finalment, els títols V i VI, que incorporen normes 
relatives a obligacions formals i a l’aplicació del tri-
but, clouen aquesta regulació bàsica i completa de 
l’impost sobre successions i donacions.
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TÍTOL I. Adquisicions per causa de mort

Capítol I. Reduccions de la base imposable

Secció preliminar. Règim general

Article 1. Base liquidable

 1. En les adquisicions per causa de mort, incloses 
les que corresponguin als beneficiaris de pòlisses 
d’assegurances de vida i les de béns del causant 
adquirits amb pacte de supervivència, la base liqui-
dable s’obté de resultes d’aplicar en la base impo-
sable les reduccions que estableix aquest capítol, 
les quals substitueixen les reduccions anàlogues 
aprovades per la normativa estatal.

 2. Les reduccions que estableixen els preceptes enu-
merats tot seguit milloren les reduccions anàlo-
gues de l’Estat:
– article 2 (reducció per parentiu)
– article 3 (reducció per discapacitat)
– secció segona (reducció per assegurances)
– secció tercera (reducció per l’adquisició de béns 

i drets afectes a una activitat econòmica)
– secció quarta (reducció per l’adquisició de par-

ticipacions en entitats)
– secció sisena (reducció per l’adquisició de l’ha-

bitatge habitual del causant)
– secció setena (reducció per l’adquisició de de-

terminades finques rústiques de dedicació fo-
restal)

– secció novena (reducció per l’adquisició de 
béns del patrimoni cultural)
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– secció onzena (reducció per sobreimposició de-
cennal).

 3. Les reduccions que estableixen els preceptes enu-
merats tot seguit són reduccions pròpies:
– article 4 (reducció per a persones grans)
– secció cinquena (reducció per adquisició de par-

ticipacions 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)
– secció dotzena (reducció addicional).

 4. En cap cas no es pot aplicar sobre un mateix bé, 
o sobre la mateixa porció d’un bé, més d’una de 
les reduccions que estableix aquest capítol, ni 
es poden afegir a la reducció que s’apliqui altres 
beneficis fiscals que hagin establert la normativa 
catalana o la normativa estatal precisament en 
consideració a la naturalesa del bé bonificat.

Secció primera. Reduccions per 
circumstàncies personals

Article 2. Reducció per parentiu

 1. 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): 275.000 euros, més 33.000 euros 
per cada any de menys de vint-i-un que tingui el 
causahavent, fins a un límit de 539.000 euros.
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 b) Grup II (adquisicions per descendents de vint-i-un 
anys o més, cònjuges i ascendents):
– Cònjuge: 500.000 euros.
– Fill: 275.000 euros.
– Resta de descendents: 150.000 euros.
– Ascendents: 100.000 euros.

 c) Grup III (adquisicions per col·laterals de segon i 
tercer grau i per ascendents i descendents per 
afinitat): 50.000 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.

 2. Els imports que estableix l’apartat 1 es redueixen 
a la meitat en el cas que el contribuent opti, en els 
termes de l’article 31, per aplicar qualsevol de les 
reduccions i exempcions següents:

 a) Les reduccions que estableixen les seccions ter-
cera a desena, llevat de la reducció per habitatge 
habitual, que estableix la secció sisena, reducció 
que és aplicable en tots els casos.

 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 deter-
minats requisits el compliment dels quals corres-
pongui exclusivament a la voluntat del contribuent.

Article 3. Reducció per discapacitat

Juntament amb les reduccions que puguin correspon-
dre en funció del grau de parentiu entre l’adquirent i 
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el causant, en les adquisicions per causa de mort per 
persones amb disminució física, psíquica o sensorial, 
amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%, 
s’aplica una reducció de 275.000 euros. Si el grau de 
minusvalidesa és igual o superior al 65%, la reducció 
és de 650.000 euros. A aquests efectes, els graus de 
minusvalidesa són els que siguin establerts d’acord 
amb el barem a què es refereix l’article 148 del text 
refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 1/1994, del 20 de juny.

Article 4. Reducció per a persones grans

 1. En les adquisicions per causa de mort per perso-
nes de setanta-cinc anys o més s’aplica una re-
ducció de 275.000 euros.

 2. Aquesta reducció és incompatible amb la reducció 
per discapacitat que estableix l’article 3.

Secció segona. Reduccions per 
assegurances de vida

Article 5. Reducció per assegurances de vida

 1. En les adquisicions per causa de mort, s’aplica 
una reducció del 100%, amb un límit de 25.000 
euros, de les quantitats percebudes pels benefici-
aris de contractes d’assegurances de vida, si llur 
parentiu amb el contractant mort és el de cònjuge, 
de descendent o d’ascendent. En el cas d’asse-
gurances col·lectives o contractades per les em-
preses a favor de llurs treballadors, s’ha de tenir 
en compte el grau de parentiu entre l’assegurat i 
el beneficiari.
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 2. La reducció per assegurances de vida és única per 
subjecte passiu, independentment del nombre de 
contractes d’assegurança de vida dels quals sigui 
beneficiari. En el cas que tingui dret al règim de bo-
nificacions i reduccions que estableix la disposició 
transitòria quarta de la Llei de l’Estat 29/1987, del 
18 de desembre, de l’impost sobre successions i 
donacions, el subjecte passiu pot optar entre apli-
car aquest règim o aplicar la reducció que esta-
bleix aquest article.

Secció tercera. Reducció per l’adquisició 
de béns i drets afectes a una activitat 
econòmica

Article 6. Supòsits d’aplicació

 1. En les adquisicions per causa de mort que cor-
responguin al cònjuge, als descendents, als as-
cendents o als col·laterals fins al tercer grau del 
causant, tant per consanguinitat o adopció com 
per afinitat, es pot aplicar en la base imposable 
una reducció del 95% del valor net dels elements 
patrimonials afectes a una activitat empresarial o 
professional del causant.

 2. La reducció que estableix l’apartat 1 també s’apli-
ca respecte als béns del causant utilitzats en el 
desenvolupament de l’activitat empresarial o pro-
fessional exercida pel cònjuge supervivent, quan 
aquest sigui l’adjudicatari dels béns en la partició 
hereditària o el causant els hi hagi atribuït.

 3. També poden gaudir de la reducció que estableix 
l’apartat 1 les persones que, sense tenir la relació 



24 Llei 19/2010

de parentiu que s’hi especifica, i sens perjudici 
que hagin de complir la resta de requisits i condi-
cions que determina aquesta secció, compleixin 
en la data de la mort del causant els requisits se-
güents:

 a) Tenir una vinculació laboral o de prestació de ser-
veis amb l’empresa o el negoci professional del 
causant, amb una antiguitat mínima acreditada de 
deu anys.

 b) Tenir encomanades tasques de responsabilitat 
en la gestió o direcció de l’empresa o el negoci 
professional del causant, amb una antiguitat míni-
ma de cinc anys en l’exercici d’aquestes tasques. 
S’entén que té encomanades aquestes tasques 
si acredita la categoria laboral corresponent als 
grups 1 i 2 de cotització del règim general de la 
Seguretat Social o si el causant li havia atorgat un 
apoderament especial per a dur a terme les actua-
cions habituals de gestió de l’empresa.

Article 7. Concepte d’activitat empresarial 
o professional

 1. A l’efecte de l’aplicació de la reducció que esta-
bleix aquesta secció, té la consideració d’activi-
tat empresarial o professional l’activitat que, per 
mitjà del treball personal o de la participació en el 
capital, o de tots dos factors conjuntament, su-
posa l’ordenació, per compte propi, de mitjans de 
producció o de recursos humans, o d’uns i altres 
alhora, amb la finalitat d’intervenir en la producció 
o la distribució de béns i de serveis. En particu-
lar, tenen aquesta consideració les activitats ex-
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tractives, de fabricació, de comerç o de presta-
ció de serveis, incloses les d’artesania, agrícoles, 
forestals, ramaderes, pesqueres, de construcció 
o mineres, i l’exercici de professions liberals, ar-
tístiques i esportives.

 2. S’han de determinar per reglament les condicions 
i els requisits d’acreditació d’una activitat empre-
sarial o professional a l’efecte del que estableix 
l’apartat 1.

Article 8. Béns afectes

 1. A l’efecte de l’aplicació de la reducció que estableix 
aquesta secció, tenen la consideració d’elements 
patrimonials afectes a una activitat econòmica:

 a) Els béns immobles en què es duu a terme l’acti-
vitat.

 b) Els béns destinats a l’oferta de serveis econòmics 
i socioculturals per al personal al servei de l’activi-
tat, exceptuant-ne els béns destinats a l’esbarjo o 
el lleure o, en general, els béns d’ús particular del 
titular de l’activitat econòmica.

 c) Els altres elements patrimonials que siguin neces-
saris per a obtenir els rendiments de l’activitat; en 
cap cas no tenen aquesta consideració els ac-
tius representatius de la participació en fons pro-
pis d’una entitat ni els actius representatius de la 
cessió de capital a terceres persones.

 2. Si els elements patrimonials a què es refereix 
l’apartat 1 serveixen només parcialment a l’objec-
te de l’activitat econòmica, s’entén que l’afectació 
es limita a la part d’aquests elements que realment 
s’utilitzi en l’activitat de què es tracti; en cap cas no 
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són susceptibles d’afectació parcial els elements 
patrimonials indivisibles.

 3. S’han de determinar per reglament, amb caràcter 
exhaustiu, les condicions i els requisits que han de 
complir els elements patrimonials per a ésser con-
siderats afectes a l’activitat econòmica a l’efecte 
de la reducció que estableix aquesta secció.

Article 9. Regla de manteniment

El gaudi definitiu de la reducció que estableix aquesta 
secció resta condicionat al manteniment de l’exer-
cici de l’activitat empresarial o professional durant 
els cinc anys següents a la mort del causant, llevat 
que l’adquirent mori dins aquest termini, i també al 
manteniment en el patrimoni de l’adquirent, durant el 
mateix termini i amb la mateixa excepció, dels matei-
xos béns i drets, o de béns i drets subrogats de valor 
equivalent, i de llur afectació a l’activitat.

Secció quarta. Reducció per l’adquisició 
de participacions en entitats

Article 10. Supòsit d’aplicació

 1. En les adquisicions per causa de mort que cor-
responguin al cònjuge, als descendents, als as-
cendents o als col·laterals fins al tercer grau del 
causant, tant per consanguinitat o adopció com 
per afinitat, es pot aplicar en la base imposable una 
reducció del 95% del valor de les participacions 
en entitats, amb cotització o sense cotització en 
mercats organitzats, per la part que correspongui 
per raó de la proporció existent entre els actius 
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necessaris per a l’exercici de l’activitat empresari-
al 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 la participació en entitats participa-
des per determinar el valor de les participacions 
de l’entitat tenidora.

 2. En el cas d’adquisició de participacions en socie-
tats laborals, la reducció que estableix l’apartat 1 
és del 97%.

 3. La reducció que estableix aquesta secció no s’apli-
ca en cap cas a les participacions en institucions 
d’inversió col·lectiva.

Article 11. Requisits

 1. Per a poder gaudir de la reducció que estableix 
aquesta secció, cal que es compleixin els requisits 
següents:

 a) Que l’entitat no tingui com a activitat principal, en 
els termes que estableix l’article 12, la gestió d’un 
patrimoni mobiliari o immobiliari.

 b) Que la participació del causant en el capital de 
l’entitat en constitueixi almenys el 5%, computat 
individualment, o el 20%, computat conjuntament 
amb el cònjuge, els descendents, els ascendents 
o els col·laterals fins al tercer grau del causant, 
tant per consanguinitat o adopció com per afi-
nitat.

 c) Que el causant hagi exercit efectivament funcions 
de direcció en l’entitat i hagi percebut per aquesta 
tasca una remuneració que constitueixi almenys 
el 50% de la totalitat dels rendiments d’activitats 
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econòmiques i del treball personal, en els termes 
que estableix l’apartat 2.

 2. A l’efecte del que estableix la lletra c de l’apartat 1, 
no s’han de computar entre els rendiments d’ac-
tivitats econòmiques i del treball personal els ren-
diments de l’activitat econòmica a què es refereix 
l’article 7. Si el causant era titular de participacions 
en diverses entitats i hi desenvolupava tasques di-
rectives retribuïdes, i sempre que es compleixin els 
requisits que estableixen les lletres a i b de l’apar-
tat 1, en el càlcul del percentatge que representa 
la remuneració per les funcions de direcció exer-
cides en cada entitat respecte a la totalitat dels 
rendiments del treball i d’activitats econòmiques 
no s’han de computar els rendiments derivats de 
l’exercici de les funcions de direcció en les altres 
entitats. Si la participació en l’entitat era conjunta 
amb alguna o algunes de les persones a què es 
refereix la lletra b de l’apartat 1, almenys una de les 
persones d’aquest grup de parentiu ha de complir 
els requisits relatius a les funcions de direcció i a 
les remuneracions que en deriven.

 3. S’han de desplegar per reglament els requisits que 
determina l’apartat 1.

Article 12. Concepte d’entitat que gestiona 
un patrimoni mobiliari o immobiliari

 1. A l’efecte de l’aplicació de la reducció que esta-
bleix aquesta secció, té la consideració d’entitat 
que gestiona un patrimoni mobiliari o immobiliari 
aquella entitat en la qual, durant més de noranta 
dies de l’any natural immediatament anterior a la 
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data de la mort del causant, més de la meitat de 
l’actiu hagi estat constituït per valors o més de la 
meitat de l’actiu no hagi estat afecte a activitats 
econòmiques.

 2. Només a l’efecte de determinar si es donen els re-
quisits per a considerar que una entitat gestiona un 
patrimoni mobiliari o immobiliari, el valor de l’actiu 
i el valor dels elements patrimonials no afectes a 
activitats econòmiques són els que es dedueixen 
de la comptabilitat, sempre que aquesta reflecteixi 
fidelment la veritable situació patrimonial de l’en titat.

 3. Per a determinar, a l’efecte del que estableix l’apar-
tat 2, la part de l’actiu que és constituïda per valors 
o elements patrimonials no afectes:

 a) No es computen els valors següents:
– Els valors posseïts en compliment d’obligacions 

legals i reglamentàries.
– Els valors que incorporen drets de crèdit nas-

cuts de relacions contractuals establertes com 
a conseqüència del desenvolupament d’activi-
tats econòmiques.

– Els valors posseïts per societats de valors com 
a conseqüència de l’exercici de l’activitat cons-
titutiva de llur objecte.

– Els valors que atorguin almenys el 5% dels drets 
de vot i es posseeixin amb la finalitat de dirigir i 
gestionar la participació, sempre que es disposi 
a aquests efectes de la corresponent organit-
zació de mitjans materials i personals i l’entitat 
participada no tingui la consideració, d’acord 
amb l’apartat 1, d’entitat que gestiona un patri-
moni mobiliari o immobiliari.
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 b) No es computen com a valors ni com a elements 
no afectes a activitats econòmiques els valors el 
preu d’adquisició dels quals no superi l’import dels 
beneficis no distribuïts obtinguts per l’entitat, sem-
pre que provinguin de la realització de les seves 
activitats econòmiques, amb el límit de l’import 
dels beneficis obtinguts tant durant l’any en curs 
com durant els deu anys anteriors. A aquests efec-
tes, s’assimilen als beneficis procedents d’activi-
tats econòmiques els dividends que procedeixin 
dels valors a què es refereix l’últim incís de la lletra 
a, si almenys el 90% dels ingressos obtinguts per 
l’entitat participada procedeixen de la realització 
d’activitats econòmiques.

Article 13. Activitat econòmica i béns 
afectes

Per a determinar, a l’efecte de la reducció que esta-
bleix aquesta secció, si es desenvolupa una activitat 
econòmica, o si aquesta activitat té elements patri-
monials afectes, cal atenir-se, respectivament, a les 
regles que determinen els articles 7 i 8, excepte amb 
relació als actius a què es refereix el darrer incís de la 
lletra c de l’article 8.1, els quals poden estar afectes 
a l’activitat econòmica.

Article 14. Regla de manteniment

El gaudi definitiu de la reducció que estableix aques-
ta secció resta condicionat al manteniment dels ele-
ments adquirits en el patrimoni de l’adquirent durant 
els cinc anys següents a la mort del causant, llevat 
que l’adquirent mori dins aquest termini.
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Secció cinquena. Reducció per l’adquisició 
de participacions en entitats per part de 
persones amb vincles laborals o professionals

Article 15. Supòsit d’aplicació

 1. En les adquisicions per causa de mort, els causa-
havents que, sense tenir la relació de parentiu que 
determina l’article 10, adquireixen participacions en 
entitats, amb cotització o sense cotització en mer-
cats organitzats, poden gaudir de la reducció del 
95% 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 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 participaci-
ons d’entitats participades per determinar el valor 
de les participacions de l’entitat tenidora.

 2. La reducció que estableix aquesta secció no s’apli-
ca en cap cas a les participacions en institucions 
d’inversió col·lectiva.

Article 16. Requisits

 1. Per a poder gaudir de la reducció que estableix 
aquesta secció, cal que es compleixin els requisits 
següents:

 a) Els que estableix l’article 11.1.
 b) El causahavent ha de tenir en la data de la mort del 

causant una vinculació laboral o de prestació de 
serveis amb l’entitat les participacions de la qual 
són objecte d’adquisició gratuïta, amb una anti-
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guitat mínima de deu anys, i hi ha d’haver exercit 
funcions de direcció com a mínim els cinc anys 
anteriors a aquesta data.

 c) La participació del causahavent en el capital de 
l’entitat resultant de l’adquisició per causa de mort 
ha d’ésser de més del 50%; si es tracta de societats 
laborals, la participació ha d’ésser de més del 25%.

 2. Els requisits i les condicions que determinen els 
articles 12, 13 i 14 s’apliquen també a la reducció 
que estableix aquesta secció.

Secció sisena. Reducció per l’adquisició 
de l’habitatge habitual del causant

Article 17. Supòsit d’aplicació

En les adquisicions per causa de mort que corres-
ponguin al cònjuge, als descendents, als ascendents 
o als col·laterals del causant, es pot aplicar en la base 
imposable una reducció del 95% del valor de l’habi-
tatge habitual del causant, amb un límit de 500.000 
euros pel valor conjunt de l’habitatge, que s’ha de 
prorratejar entre els subjectes passius en proporció 
a llur participació; en tot cas, el límit individual resul-
tant del prorrateig entre els subjectes passius no pot 
ésser de menys de 180.000 euros.

Article 18. Requisits

 1. A l’efecte de l’aplicació de la reducció que esta-
bleix aquesta secció, té la consideració d’habitat-
ge habitual l’habitatge que compleix els requisits 
i s’ajusta a la definició que estableix la normativa 
reguladora de l’impost sobre la renda de les per-
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sones físiques, sens perjudici que es puguin consi-
derar com a habitatge habitual, conjuntament amb 
aquest habitatge, un traster i fins a dues places 
d’aparcament, malgrat que no hagin estat adqui-
rits simultàniament en unitat d’acte, si estan situats 
en el mateix edifici o complex urbanístic i si en la 
data de la mort del causant es trobaven a la se-
va disposició, sense haver estat cedits a terceres 
persones.

 2. Els parents col·laterals del causant, per a poder 
gaudir de la reducció que estableix l’apartat 1, han 
d’ésser més grans de seixanta-cinc anys i hi han 
d’haver conviscut com a mínim els dos anys ante-
riors a la seva mort.

 3. Si, en la data de la mort, el causant tenia la resi-
dència efectiva en un domicili del qual no era titular, 
té la consideració d’habitatge habitual, en els ter-
mes que estableix l’apartat 1, l’habitatge que tenia 
aquesta consideració fins a qualsevol dia dels deu 
anys anteriors a la data de la mort, limitació de deu 
anys que no s’aplica si el causant ha tingut el dar-
rer domicili en un centre residencial o sociosanita-
ri. En el supòsit que regula el present apartat, no 
regeix la prohibició de cessió a terceres persones 
que estableix l’apartat 1.

Article 19. Regla de manteniment

 1. El gaudi definitiu de la reducció que estableix 
aquesta secció resta condicionat al manteniment 
de l’habitatge, o de l’habitatge subrogat de valor 
equivalent que esdevingui habitatge habitual del 
causahavent, en el patrimoni de l’adquirent durant 
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els cinc anys següents a la mort del causant, llevat 
que l’adquirent mori dins aquest termini.

 2. El supòsit de subrogació a què es refereix l’apartat 
1 s’aplica tant si l’import resultant de la transmis-
sió de l’habitatge habitual del causant s’ha desti-
nat a adquirir l’habitatge habitual del causahavent 
com si s’ha destinat a amortitzar el préstec o crè-
dit hipotecari concedit al causahavent per a l’ad-
quisició del seu habitatge habitual. La subrogació 
s’ha de produir en tots dos casos en el termini de 
sis mesos a comptar de la data de transmissió 
de l’habitatge habitual del causant.

Secció setena. Reducció per l’adquisició 
de determinades finques rústiques de 
dedicació forestal

Article 20. Supòsit d’aplicació

En les adquisicions per causa de mort que cor-
responguin al cònjuge, als descendents, als as-
cendents o als col·laterals fins al tercer grau del 
causant, es pot aplicar en la base imposable una 
reducció del 95% del valor de les finques rústiques 
de dedicació forestal, si compleixen algun dels re-
quisits següents:
 a) Disposar d’un instrument d’ordenació forestal que 

hagi estat aprovat pel departament competent o 
que sigui aprovat dins el termini voluntari de pre-
sentació de l’autoliquidació.

 b) Ésser gestionades en el marc d’un conveni, acord 
o contracte de gestió forestal formalitzat amb l’Ad-
ministració forestal.
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 c) Estar ubicades en terrenys que han patit incendis 
forestals dins els vint-i-cinc anys anteriors a la data 
de la mort del causant o que, de conformitat amb 
la normativa forestal, han estat declarats zona d’ac-
tuació urgent per raó dels incendis que han patit.

Article 21. Regla de manteniment

El gaudi definitiu de la reducció que estableix aquesta 
secció resta condicionat al manteniment de la finca 
rústica de dedicació forestal en el patrimoni de l’ad-
quirent durant els deu anys següents a la data de 
la mort del causant, llevat que l’adquirent mori dins 
aquest termini.

Secció vuitena. Reducció per l’adquisició 
de béns del causant utilitzats en 
l’explotació agrària del causahavent

Article 22. Supòsits d’aplicació

 1. En les adquisicions per causa de mort que cor-
responguin al cònjuge, als descendents, als as-
cendents o als col·laterals fins al tercer grau del 
causant, tant per consanguinitat o adopció com 
per afinitat, es pot aplicar en la base imposable 
una reducció del 95% del valor net dels elements 
patrimonials utilitzats en una explotació agrària de 
la qual sigui titular el causahavent que resulti adju-
dicatari dels béns per raó de la partició hereditària 
o per atribució del causant.

 2. La reducció que estableix l’apartat 1 també s’apli-
ca en el cas que l’explotació agrària vagi a càrrec 
de qualsevol de les persones jurídiques a què es 
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refereix l’article 6 de la Llei de l’Estat 19/1995, del 
4 de juliol, de modernització de les explotacions 
agràries, si hi participa el causahavent que resulti 
adjudicatari dels béns esmentats.

 3. També poden gaudir de la reducció que estableix 
l’apartat 1 les persones que, sense tenir la relació de 
parentiu que s’hi especifica, i sens perjudici que ha-
gin de complir la resta de requisits i condicions que 
determina aquesta secció, en la data de la mort del 
causant mantinguin una relació laboral dins l’explo-
tació agrària, amb una antiguitat mínima acreditada 
de deu anys, o siguin els titulars de l’activitat agrà-
ria, amb la mateixa antiguitat mínima acreditada.

Article 23. Requisits

 1. Per a poder gaudir de la reducció que estableix 
aquesta secció, cal que es compleixin els requisits 
següents:

 a) El causahavent ha de tenir la condició d’agricul-
tor professional, conformement a la Llei de l’Es-
tat 19/1995. En cas de desmembrament del do-
mini, perquè tant el nu propietari com l’usufructuari 
puguin gaudir de la reducció, cal que la condició 
d’agricultor professional la compleixi, si més no, el 
nu propietari.

 b) La persona jurídica a què es refereix l’article 22.2 ha 
de tenir per objecte exclusivament l’exercici de l’ac-
tivitat agrària i, si es tracta d’una societat anònima, 
ha de complir, a més, el requisit de participació que 
determina l’article 6 de la Llei de l’Estat 19/1995.

 2. S’han de determinar per reglament els mitjans 
d’acreditació de l’afecció de l’ús de terres i altres 
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béns del causant a l’explotació agrària a l’efecte 
del que estableix l’apartat 1.

Article 24. Regla de manteniment

El gaudi definitiu de la reducció que estableix aquesta 
secció resta condicionat al manteniment dels béns ad-
quirits, o de béns subrogats de valor equivalent, en el 
patrimoni de l’adquirent durant els cinc anys següents 
a la data de la mort del causant, llevat que l’adquirent 
mori dins aquest termini, i també a la utilització exclusi-
va d’aquests béns en l’explotació agrària, durant el ma-
teix termini i amb la mateixa excepció, i queda condici-
onat també al fet que el causahavent mantingui durant 
aquest termini la seva condició d’agricultor professional.

Secció novena. Reducció per l’adquisició 
de béns del patrimoni cultural

Article 25. Supòsits d’aplicació

En les adquisicions per causa de mort que corres-
ponguin al cònjuge, als descendents, als ascendents 
o als col·laterals fins al tercer grau del causant, es pot 
aplicar en la base imposable una reducció del 95% 
del valor dels béns culturals d’interès nacional i dels 
béns mobles catalogats que hagin estat qualificats 
i inscrits d’acord amb la Llei 9/1993, del 30 de se-
tembre, del patrimoni cultural català, una reducció 
del 95% del valor dels béns integrants del patrimo-
ni històric o cultural d’altres comunitats autònomes 
que hagin estat qualificats i inscrits d’acord amb la 
normativa específica corresponent, una reducció del 
95% del valor dels béns a què es refereixen els apar-
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tats 1 i 3 de l’article 4 de la Llei de l’Estat 19/1991, 
del 6 de juny, de l’impost sobre el patrimoni, i una 
reducció del 95% del valor de l’obra pròpia dels ar-
tistes a què es refereix l’article 4.3.b de la dita Llei 
de l’Estat 19/1991, si el causant és el mateix artista.

Article 26. Regla de manteniment

El gaudi definitiu de la reducció que estableix aquesta 
secció resta condicionat al manteniment dels béns 
adquirits en el patrimoni de l’adquirent durant els cinc 
anys següents a la mort del causant, llevat que dins 
aquest termini mori l’adquirent o els béns siguin ad-
quirits per la Generalitat o per un ens local territorial 
de Catalunya.

Secció desena. Reducció per l’adquisició 
de béns del patrimoni natural

Article 27. Supòsits d’aplicació

En les adquisicions per causa de mort que corres-
ponguin al cònjuge, als descendents, als ascendents 
o als col·laterals fins al tercer grau del causant, es 
pot aplicar en la base imposable una reducció del 
95% del valor de les finques rústiques de dedicació 
forestal ubicades en terrenys inclosos en un espai 
integrat en el Pla d’espais d’interès natural o en un 
espai integrat en la xarxa Natura 2000.

Article 28.Regla de manteniment

El gaudi definitiu de la reducció que estableix aquesta 
secció resta condicionat al manteniment del bé en el 
patrimoni de l’adquirent durant els deu anys següents 
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a la data de la mort del causant, llevat que l’adquirent 
mori dins aquest termini.

Secció onzena. Reducció per 
sobreimposició decennal

Article 29. Supòsits i règim d’aplicació

 1. Si uns mateixos béns o drets són objecte, en un 
període màxim de deu anys, de dues o més trans-
missions per causa de mort a favor del cònjuge, 
dels descendents o dels ascendents, en la segona 
i ulteriors transmissions s’ha de practicar en la ba-
se imposable, amb caràcter alternatiu, la reducció 
que sigui més favorable d’entre les dues reduc-
cions següents:

 a) Una reducció d’una quantia equivalent a l’import 
de les quotes de l’impost sobre successions i do-
nacions satisfetes per raó de les transmissions per 
causa de mort precedents.

 b) La reducció que resulti de l’aplicació de l’escala 
següent:
Primer. Una reducció del 50% del valor real dels 

béns i els drets si la transmissió es produeix 
dins l’any natural següent a la data de la trans-
missió anterior.

Segon. Una reducció del 30% del valor real dels 
béns i els drets si la transmissió es produeix 
un cop transcorregut un any natural i abans de 
transcórrer cinc anys naturals a comptar de la 
data de la transmissió anterior.

Tercer. Una reducció del 10% del valor real dels 
béns i els drets si la transmissió es produeix un 
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cop transcorreguts cinc anys naturals a comp-
tar de la data de la transmissió anterior.

 2. En el cas que les reduccions a què es refereix 
l’apartat 1.b recaiguin sobre béns i drets als quals 
sigui aplicable alguna de les altres reduccions que 
estableix aquest capítol, el percentatge de reduc-
ció només s’aplica al romanent del valor del bé o 
el dret que no n’és objecte.

Secció dotzena. Reducció addicional

Article 30. Règim d’aplicació

 1. En les adquisicions per causa de mort, els contri-
buents dels grups I i II que defineix l’article 2, un 
cop aplicades les reduccions a què tinguin dret, 
poden reduir d’un 50% l’excés de base imposable, 
amb els imports màxims següents de reducció:

 a) Grup I: 125.000 euros.
 b) Grup II:

– Cònjuge: 150.000 euros.
– Fill: 125.000 euros.
– Resta de descendents: 50.000 euros.
– Ascendents: 25.000 euros.

 2. La reducció addicional que estableix aquesta sec-
ció no és aplicable a les adquisicions per causa 
de mort que corresponguin als contribuents dels 
grups III i IV que defineix l’article 2.

 3. El percentatge de reducció i els imports màxims 
que estableix l’apartat 1 es redueixen a la meitat 
en el cas que el contribuent opti, en els termes de 
l’article 31, per aplicar qualsevol de les reduccions 
i exempcions que especifica l’article 2.2.
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Secció tretzena. Dret d’opció en la reducció 
per parentiu i en la reducció addicional

Article 31. Règim d’aplicació

 1. L’opció a què fan referència els articles 2.2 i 30.3 
s’ha d’exercir en el moment de presentar l’autoli-
quidació de l’impost. 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.

 2. El dret d’opció a què fan referència els articles 2.2 
i 30.3 no es rehabilita si, de resultes de la com-
provació administrativa, es constata que no es po-
den aplicar una o més d’una de les reduccions o 
exempcions que especifica l’article 2.2, i tampoc no 
es rehabilita si s’incompleixen les regles de mante-
niment a què resta condicionat el gaudi definitiu de 
les reduccions o exempcions esmentades.

Secció catorzena. Disposicions comunes 
per a les reduccions que estableixen les 
seccions tercera a desena

Article 32. Àmbit d’aplicació

Les reduccions que estableixen les seccions tercera a 
desena s’apliquen tant en cas d’adquisició de la plena 
propietat o de la nua propietat com en cas d’adqui-
sició de qualsevol altre dret sobre els béns afectats.

Article 33. Base de les reduccions

Els percentatges de reducció que estableixen les 
seccions tercera a desena s’apliquen sobre l’import 
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resultant d’haver deduït del valor dels béns o drets 
que són objecte de la reducció l’import de les càrre-
gues i els gravàmens que estableix l’article 12 de la 
Llei de l’Estat 29/1987.

Article 34. Béns comuns dels cònjuges

Les reduccions que estableixen les seccions tercera 
a desena, si els béns o drets que són objecte de la 
reducció han format part de la societat de guanys 
regulada per l’article 1344 del Codi civil o d’altres 
règims econòmics matrimonials anàlegs, i amb in-
dependència de les adjudicacions concretes que 
resultin de la liquidació del règim econòmic matri-
monial, només poden afectar la meitat del valor de 
cada bé o dret adquirit, o la part que correspongui 
per raó de la participació del causant en la comu-
nitat matrimonial.

Article 35. Regla de manteniment 
dels béns o drets adquirits

 1. En les adquisicions per causa de mort, el causa-
havent no pot fer actes de disposició ni operaci-
ons societàries que, directament o indirectament, 
puguin donar lloc a una minoració substancial del 
valor dels béns o drets adquirits o, en cas de su-
brogació, dels béns o drets subrogats.

 2. En cas d’incompliment del que disposa l’apartat 
1 o de les regles de manteniment fixades pels ar-
ticles 9, 14, 19, 21, 24, 26 i 28, el subjecte passiu 
ha de pagar, dins el termini voluntari de presenta-
ció de l’autoliquidació corresponent als actes de 
transmissió entre vius, la part de l’impost que havia 
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deixat d’ingressar com a conseqüència de la re-
ducció aplicada, juntament amb els interessos de 
demora que s’hagin meritat.

 3. S’entén que l’incompliment a què es refereix l’a-
partat 2 no es produeix si el bé ha estat objecte 
d’expropiació forçosa, s’ha perdut en virtut de re-
solució judicial o de disposició legal o s’ha perdut 
o ha estat destruït per causa de força major.

Capítol II. Altres normes en relació 
amb les adquisicions per causa de mort

Article 36. Relacions de convivència 
d’ajuda mútua

 1. En les adquisicions per causa de mort entre 
membres d’una relació de convivència d’ajuda 
mútua, els adquirents queden assimilats a la res-
ta de descendents del grup II que defineix l’arti-
cle 2, a l’efecte de l’aplicació de les reduccions 
que estableixen les seccions primera, sisena i 
dotzena i a l’efecte de l’aplicació del coeficient 
multiplicador per a la determinació de la quota 
tributària.

 2. Per a poder gaudir de la reducció que estableix 
l’apartat 1, el convivent o convivents supervi-
vents han d’acreditar l’existència de la relació de 
convivència d’ajuda mútua mitjançant l’escriptu-
ra pública de formalització de la relació, atorga-
da com a mínim dos anys abans de la mort del 
causant, o bé mitjançant una acta de notorietat 
que demostri un període mínim de dos anys de 
convivència.
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TÍTOL II. Adquisicions lucratives entre vius

Capítol únic. Reduccions de la base 
imposable

Secció preliminar. Règim general

Article 37. Base liquidable

 1. En les adquisicions lucratives entre vius, la base 
liquidable s’obté de resultes d’aplicar en la base 
imposable les reduccions que estableix aquest ca-
pítol.

 2. Les reduccions que estableixen les seccions enu-
merades tot seguit milloren les reduccions anàlo-
gues de l’Estat:
– Secció primera (reducció per donació del nego-

ci empresarial o professional).
– Secció segona (reducció per donació de parti-

cipacions en entitats).
– Secció cinquena (reducció per donació de béns 

del patrimoni cultural).
 3. Les reduccions que estableixen les seccions enu-

merades tot seguit són reduccions pròpies:
– Secció tercera (reducció per la donació de par-

ticipacions en entitats a persones amb vincles 
laborals o professionals).

– Secció quarta (reducció per la donació de di-
ners per a constituir o adquirir una empresa in-
dividual o un negoci professional o per a adqui-
rir participacions en entitats).

– Secció setena (reducció per la donació d’un ha-
bitatge que ha de constituir el primer habitatge 
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habitual o per la donació de diners destinats a 
l’adquisició d’aquest primer habitatge habitual).

– Secció vuitena (reducció per aportacions a pa-
trimonis protegits de discapacitats).

 4. Les reduccions que estableix aquest capítol són 
aplicables a les donacions per causa de mort que 
regula el capítol II del títol III de la Llei 10/2008, del 
10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalu-
nya, relatiu a les successions, en les quals es pacti 
la transmissió immediata de la propietat de la cosa 
donada subjecta a condició resolutòria de revoca-
ció o premoriència del donatari. Les reduccions 
que estableix el capítol I del títol I de la llei present 
no es poden aplicar a les esmentades donacions 
per causa de mort, les quals s’assimilen a aquest 
efecte a les adquisicions lucratives entre vius.

Secció primera. Reducció per donació d’un 
negoci empresarial o professional

Article 38. Supòsits d’aplicació

 1. En les donacions o qualsevol altre negoci jurídic 
gratuït equiparable entre vius a favor del cònju-
ge, 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 95% 
del valor net de la totalitat dels elements afectes a 
una activitat empresarial o professional del donant.

 2. També poden gaudir de la reducció que estableix 
l’apartat 1 les persones que, sense tenir la relació 
de parentiu que s’hi especifica, i sens perjudici que 
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hagin de complir la resta de requisits i condicions 
que determina aquesta secció, compleixin en la 
data de la donació els requisits següents:

 a) Tenir una vinculació laboral o de prestació de ser-
veis amb l’empresa o el negoci professional del 
donant, amb una antiguitat mínima de deu anys

 b) Tenir encomanades tasques de responsabilitat en 
la gestió o direcció de l’empresa o el negoci pro-
fessional del donant, amb una antiguitat mínima de 
cinc anys en l’exercici d’aquestes tasques. S’entén 
que té encomanades aquestes tasques si acredita 
la categoria laboral corresponent als grups 1 i 2 de 
cotització del règim general de la Seguretat Social 
o si el donant li ha atorgat un apoderament espe-
cial per a dur a terme les actuacions habituals de 
gestió de l’empresa.

Article 39. Requisits

 1. Per a poder gaudir de la reducció que estableix 
aquesta secció, cal que es compleixin els requisits 
següents:

 a) Que l’activitat sigui exercida pel donant de mane-
ra habitual, personal i directa, en els termes que 
estableix l’apartat 2.

 b) Que el donant hagi complert seixanta-cinc anys, o 
cessi anticipadament una activitat agrària, en els 
termes que estableix el Reglament (CE) 1257/1999 
del Consell, o es trobi en situació d’incapacitat per-
manent absoluta o de gran invalidesa.

 c) Que els rendiments derivats de l’exercici de l’activitat 
empresarial o professional els elements patrimonials 
afectes a la qual són objecte de donació constitu-
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eixin almenys el 50% de la totalitat dels rendiments 
del treball personal, del capital mobiliari i immobiliari i 
de les activitats econòmiques als efectes de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques del donant, 
en els termes que estableix l’apartat 3.

 d) Que en la data de la donació el donant cessi l’ac-
tivitat empresarial o professional i deixi de perce-
bre’n rendiments.

 2. A l’efecte de l’aplicació de la reducció que estableix 
aquesta secció:
– S’entén que el donant ha exercit l’activitat de ma-

nera habitual si ho ha fet amb vocació de perdu-
rabilitat i continuïtat personal en el temps.

– S’entén que el donant ha exercit l’activitat de 
manera personal si l’ha desenvolupada per si 
mateix.

– S’entén que el donant ha exercit l’activitat de 
manera directa si ell mateix n’ha exercit el con-
trol sense intermediari i ha tingut al seu càrrec 
les funcions i les facultats de gestió i organitza-
ció de l’activitat.

 3. A l’efecte del que estableix la lletra c de l’apartat 1:
– No s’han de computar com a rendiments del 

treball personal les remuneracions per la partici-
pació del donant en les entitats que són objecte 
de la reducció que estableix la secció segona.

– No s’han de computar com a rendiments d’ac-
tivitats econòmiques els rendiments derivats de 
l’exercici d’altres activitats empresarials o pro-
fessionals del donant, sempre que la suma de 
la totalitat dels rendiments d’activitats econòmi-
ques constitueixi almenys el 50% de la totalitat 
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dels rendiments del treball personal, del capital 
mobiliari i immobiliari i d’activitats econòmiques, 
ni tampoc els rendiments derivats de la partici-
pació del donant en les entitats que són objecte 
de la reducció que estableix la secció segona.

 4. Per a determinar, a l’efecte de la reducció que es-
tableix aquesta secció, si es desenvolupa una ac-
tivitat empresarial o professional, o si aquesta ac-
tivitat té béns afectes, cal atenir-se a les regles que 
determina la secció tercera del capítol I del títol I.

 5. S’han de determinar per reglament les condicions i 
els requisits d’acreditació d’una activitat empresarial 
o professional a l’efecte del que estableix l’apartat 1.

Article 40. Regla de manteniment

El gaudi definitiu de la reducció que estableix aquesta 
secció resta condicionat al manteniment de l’exerci-
ci de l’activitat empresarial o professional durant els 
cinc anys següents a la donació, o al negoci jurídic 
equiparable, llevat que el donatari mori dins aquest 
termini, i també al manteniment en el patrimoni del 
donatari, durant el mateix termini i amb la mateixa 
excepció, dels elements que han estat objecte de la 
donació, o dels elements subrogats, i de llur afecta-
ció a l’activitat empresarial o professional.

Secció segona. Reducció per donació 
de participacions en entitats

Article 41. Supòsit d’aplicació

 1. En les donacions o qualsevol altre negoci jurídic 
gratuït equiparable entre vius a favor del cònju-
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ge, 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 95% 
del valor de les participacions en entitats, amb co-
tització o sense cotització en mercats organitzats, 
per la part que correspongui per raó de la pro-
porció 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. Aques-
tes mateixes regles s’apliquen en la valoració de 
les participacions d’entitats participades per de-
terminar el valor de les participacions de l’entitat 
tenidora.

 2. En el cas de donació de participacions en socie-
tats laborals, la reducció que estableix l’apartat 1 
és del 97%.

 3. La reducció que estableix aquesta secció no s’apli-
ca en cap cas a les participacions en institucions 
d’inversió col·lectiva.

Article 42. Requisits

 1. Per a poder gaudir de la reducció que estableix 
aquesta secció, cal que es compleixin els requisits 
següents:

 a) Que el donant hagi complert seixanta-cinc anys, 
o es trobi en situació d’incapacitat permanent ab-
soluta o de gran invalidesa.

 b) Que l’entitat no tingui com a activitat principal, en 
els termes que estableix l’article 12, la gestió d’un 
patrimoni mobiliari o immobiliari.
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 c) Que la participació del donant en el capital de 
l’entitat sigui almenys del 5%, computat individu-
alment, o del 20%, computat conjuntament amb 
el cònjuge, els descendents, els ascendents o els 
col·laterals fins al tercer grau del donant, tant per 
consanguinitat o adopció com per afinitat.

 d) Que el donant hagi exercit efectivament funcions 
de direcció en l’entitat i hagi percebut per aquesta 
tasca una remuneració que constitueixi almenys 
el 50% de la totalitat dels rendiments d’activitats 
econòmiques i del treball personal, en els termes 
que estableix l’apartat 2.

 e) Que el donant, en la data de la donació, si exerceix 
funcions de direcció en l’entitat, deixi d’exercir-les 
i deixi de percebre les remuneracions correspo-
nents.

 2. A l’efecte del que estableix la lletra d de l’apartat 1:
 a) No s’han de computar com a rendiments del treball 

personal els rendiments derivats de l’exercici de 
funcions de direcció en altres entitats, sempre que 
es compleixin els requisits que estableixen les lle-
tres b i c de l’apartat 1; si la participació en l’entitat 
és conjunta amb alguna o algunes de les persones 
a què es refereix la lletra c de l’apartat 1, almenys 
una de les persones d’aquest grup de parentiu ha 
de complir els requisits relatius a les funcions de 
direcció i a les remuneracions que en deriven.

 b) No s’han de computar com a rendiments d’ac-
tivitats econòmiques els rendiments derivats de 
l’exercici d’altres activitats empresarials o profes-
sionals del donant, sempre que la suma de la to-
talitat dels rendiments d’activitats econòmiques 
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constitueixi almenys el 50% de la totalitat dels 
rendiments del treball personal, del capital mobili-
ari i immobiliari i d’activitats econòmiques, amb la 
mateixa excepció que estableix la lletra a pel que 
fa als rendiments derivats de l’exercici de funcions 
de direcció.

 3. S’han de desplegar per reglament els requisits que 
determina l’apartat 1.

Article 43. Regla de manteniment

El gaudi definitiu de la reducció que estableix aquesta 
secció resta condicionat al manteniment en el pa-
trimoni del donatari, durant els cinc anys següents 
a la donació, o al negoci jurídic equiparable, i llevat 
que el donatari mori dins aquest termini, dels ele-
ments que han estat objecte de la donació, i també 
al compliment, durant el mateix termini i amb la ma-
teixa excepció, dels requisits que estableixen per a 
l’entitat participada i per al donant les lletres b, c i d 
de l’article 42.1.

Secció tercera. Reducció per la donació 
departicipacions en entitats a persones 
amb vincles laborals o professionals

Article 44. Supòsit d’aplicació

 1. En les donacions o qualsevol altre negoci jurídic gra-
tuït equiparable entre vius a favor de persones que, 
sense tenir la relació de parentiu que especifica l’ar-
ticle 41, adquireixen participacions en entitats, amb 
cotització o sense cotització en mercats organitzats, 
es pot aplicar en la base imposable una reducció 
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del 95% 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 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 participaci-
ons d’entitats participades per determinar el valor 
de les participacions de l’entitat tenidora.

 2. La reducció que estableix aquesta secció no s’apli-
ca en cap cas a les participacions en institucions 
d’inversió col·lectiva.

Article 45. Requisits

Per a poder gaudir de la reducció que estableix 
aquesta secció, cal que es compleixin els requisits 
següents:
 a) Els que estableix l’article 42.1.
 b) Que el donatari tingui una vinculació laboral o de 

prestació de serveis amb l’entitat les participacions 
de la qual són objecte d’adquisició gratuïta, amb 
una antiguitat mínima de deu anys, i que hi hagi 
exercit funcions de direcció com a mínim els cinc 
anys anteriors a aquesta data.

 c) Que la participació del donatari en el capital de l’en-
titat resultant de la donació sigui de més del 50%.

Article 46. Regla de manteniment

El gaudi definitiu de la reducció que estableix aques-
ta secció resta condicionat als requisits següents:
 a) El donatari ha de mantenir en el seu patrimoni, 

durant els cinc anys següents a la donació, o al 
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negoci jurídic equiparable, i llevat que mori dins 
aquest termini, els elements que han estat objecte 
de la donació, i ha de continuar exercint en l’entitat, 
durant el mateix termini i amb la mateixa excepció, 
funcions de direcció.

 b) L’entitat no pot tenir com a activitat principal, en 
els termes que estableix l’article 12, la gestió d’un 
patrimoni mobiliari o immobiliari.

Secció quarta. Reducció per la donació 
de diners per a constituir o adquirir 
una empresa individual o un negoci 
professional o per a adquirir participacions 
en entitats

Article 47. Supòsit d’aplicació

 1. En les donacions de diners a favor de descen-
dents per a constituir o adquirir una empresa in-
dividual o un negoci professional o per a adquirir 
participacions en entitats, sempre que l’empresa, 
el negoci o l’entitat tinguin el domicili social i fiscal 
a Catalunya, es pot aplicar en la base imposable 
una reducció del 95% de l’import donat, amb una 
reducció màxima de 125.000 euros, límit que es 
fixa en 250.000 euros per als donataris que tinguin 
un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

 2. Els imports màxims que fixa l’apartat 1 s’apliquen 
tant en el cas d’una única donació de diners com 
en el cas de donacions successives o simultànies, 
que a aquest efecte són acumulables, tant si pro-
venen del mateix ascendent com si provenen de 
diferents ascendents. En el cas de donacions suc-
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cessives, només es pot aplicar la reducció, amb 
els límits esmentats, a les que s’han fet dins els sis 
mesos anteriors a la constitució o l’adquisició de 
l’empresa o el negoci o a l’adquisició de les parti-
cipacions, d’acord amb el que estableix la lletra c 
de l’article 48.

Article 48. Requisits

Per a poder gaudir de la reducció que estableix 
aquesta secció, cal que es compleixin els requisits 
següents:
 a) La donació s’ha de formalitzar en escriptura públi-

ca, atorgada en el termini d’un mes a comptar de la 
data de lliurament dels diners. S’ha de fer constar 
de manera expressa en l’escriptura que el donatari 
destina els diners donats exclusivament a la cons-
titució o l’adquisició de la seva primera empresa 
individual o del seu primer negoci professional o 
a l’adquisició de les seves primeres participacions 
en entitats que compleixen els requisits que deter-
mina aquest article.

 b) El donatari no pot tenir més de quaranta anys en 
la data de formalització de la donació.

 c) La constitució o l’adquisició de l’empresa individual 
o el negoci professional o l’adquisició de les partici-
pacions s’ha de produir en el termini de sis mesos a 
comptar de la data de formalització de la donació.

 d) El patrimoni net del donatari en la data de for-
malització de la donació no pot ésser superior a 
300.000 euros.

 e) L’empresa, el negoci o l’entitat no poden tenir com 
a activitat principal, en els termes que estableix 
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l’article 12, la gestió d’un patrimoni mobiliari o im-
mobiliari.

 f) En el cas d’adquisició d’una empresa o un negoci 
o d’adquisició de participacions en entitats, no hi 
pot haver cap vinculació entre l’empresa, el nego-
ci o l’entitat i el donatari, en els termes que esta-
bleix l’article 16 del text refós de la Llei de l’impost 
sobre societats, aprovat pel Reial decret legisla-
tiu 4/2004, del 5 de març.

 g) En el cas d’adquisició d’una empresa o un negoci, 
l’import del volum de negoci net del darrer exercici 
tancat abans de la data d’adquisició no pot supe-
rar els límits següents:
– Tres milions d’euros, en el cas d’adquisició 

d’una empresa individual.
– Un milió d’euros, en el cas d’adquisició d’un ne-

goci professional.
 h) En el cas d’adquisició de participacions en una 

entitat, exceptuant-ne les empreses d’economia 
social, les cooperatives de treball associat i les so-
cietats laborals, a més dels límits de l’import del 
volum de negoci net que estableix la lletra g, cal 
complir els requisits següents:
– Les participacions adquirides pel donatari han 

de constituir almenys el 50% del capital social 
de l’entitat.

– El donatari ha d’exercir efectivament funcions 
de direcció en l’entitat.

Article 49. Regla de manteniment

El gaudi definitiu de la reducció que estableix aquesta 
secció resta condicionat al fet que el donatari conti-
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nuï exercint funcions de direcció en l’entitat durant els 
cinc anys següents a la donació, o al negoci jurídic 
equiparable, llevat que el donatari mori dins aquest 
termini, i també al manteniment en el patrimoni del 
donatari, durant el mateix termini i amb la mateixa 
excepció, dels béns resultants de la donació, o de 
béns subrogats de valor equivalent.

Secció cinquena. Reducció per la donació 
de béns del patrimoni cultural

Article 50. Supòsits d’aplicació

En les donacions o qualsevol altre negoci jurídic gra-
tuït equiparable entre vius a favor del cònjuge o dels 
descendents, es pot aplicar en la base imposable 
una reducció del 95% del valor dels béns culturals 
d’interès nacional i dels béns mobles catalogats que 
hagin estat qualificats i inscrits d’acord amb la Llei 
9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català, una reducció del 95% del valor dels béns inte-
grants del patrimoni històric o cultural d’altres comu-
nitats autònomes que hagin estat qualificats i inscrits 
d’acord amb la normativa específica corresponent i 
una reducció del 95% del valor dels béns a què es 
refereixen els apartats 1 i 3 de l’article 4 de la Llei 
de l’Estat 19/1991, del 6 de juny, de l’impost sobre 
el patrimoni.

Article 51. Regla de manteniment

El gaudi definitiu de la reducció que estableix aquesta 
secció resta condicionat al manteniment dels béns 
objecte de la donació en el patrimoni del donatari 
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durant els cinc anys següents a la donació, o al ne-
goci jurídic equiparable, llevat que dins aquest termi-
ni mori el donatari o els béns siguin adquirits per la 
Generalitat o per un ens local territorial de Catalunya.

Secció sisena. Disposicions comunes 
per a les reduccions que estableixen les 
seccions primera a cinquena

Article 52. Àmbit d’aplicació

Les reduccions que estableixen les seccions primera 
a cinquena s’apliquen tant en el cas d’adquisició de 
la plena propietat o de la nua propietat com en cas 
d’adquisició de qualsevol altre dret sobre els béns 
afectats.

Article 53. Regla de manteniment dels béns 
o drets objecte de la donació

 1. En les adquisicions lucratives entre vius, el donatari 
no pot fer actes de disposició ni operacions soci-
etàries que, directament o indirectament, puguin 
donar lloc a una minoració substancial del valor 
dels béns o drets objecte de la donació.

 2. En el cas d’incompliment del que disposa l’apar-
tat 1 o de les regles de manteniment fixades pels 
articles 40, 43, 46, 49 i 51, el subjecte passiu ha 
de pagar, dins el termini voluntari de presenta-
ció de l’autoliquidació corresponent als actes de 
transmissió entre vius, la part de l’impost que ha-
via deixat d’ingressar com a conseqüència de la 
reducció aplicada, juntament amb els interessos 
de demora que s’hagin meritat.
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 3. S’entén que l’incompliment a què es refereix l’apar-
tat 2 no es produeix si els béns i drets han es-
tat objecte d’expropiació forçosa, s’han perdut en 
virtut de resolució judicial o de disposició legal o 
s’han perdut o han estat destruïts per causa de 
força major.

Secció setena. Reducció per la donació 
d’un habitatge que ha de constituir el 
primer habitatge habitual o per la donació 
de diners destinats a l’adquisició d’aquest 
primer habitatge habitual

Article 54. Supòsit d’aplicació

 1. En les donacions a descendents d’un habitatge 
que ha de constituir llur primer habitatge habitual 
o de diners destinats a l’adquisició d’aquest primer 
habitatge habitual, es pot aplicar una reducció del 
95% del valor de l’habitatge o l’import donats, amb 
una reducció màxima de 60.000 euros, límit que es 
fixa en 120.000 euros per als donataris que tinguin 
un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

 2. Els imports màxims que fixa l’apartat 1 s’apliquen 
tant en el cas d’una única donació com en el cas 
de donacions successives o simultànies, que a 
aquest efecte són acumulables, tant si són ex-
clusivament dineràries com si combinen donació 
d’habitatge i donació de diners, i tant si provenen 
del mateix ascendent com si provenen de diferents 
ascendents. En les donacions de diners, la reduc-
ció només es pot aplicar, amb els límits esmentats, 
a les que s’han fet dins els tres mesos anteriors a 
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l’adquisició de l’habitatge, d’acord amb el que es-
tableix la lletra d de l’article 55.1.

Article 55. Requisits

 1. Per a poder gaudir de la reducció que estableix 
aquesta secció, cal que es compleixin els requisits 
següents:

 a) La donació s’ha de formalitzar en escriptura pú-
blica, en la qual s’ha de fer constar de manera ex-
pressa que els diners es donen perquè es destinin 
a l’adquisició del primer habitatge habitual del do-
natari o que l’habitatge es dóna perquè esdevingui 
habitatge habitual del donatari. En el cas de dona-
ció dinerària, l’escriptura pública s’ha d’atorgar en 
el termini d’un mes a comptar del lliurament dels 
diners.

 b) El donatari no pot tenir més de trenta-sis anys, 
llevat que tingui un grau de discapacitat igual o 
superior al 65%.

 c) La base imposable total de la darrera declaració 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques 
presentada pel donatari no pot ésser superior, res-
tant-ne els mínims personal i familiar, a 36.000 euros.

 d) En el cas de donacions de diners, el donatari ha 
d’adquirir l’habitatge en el termini de tres mesos a 
comptar de la data de la donació o, si n’hi ha de 
successives, a comptar de la data de la primera 
donació.

 2. A l’efecte de l’aplicació de la reducció que estableix 
aquesta secció:

 a) Es considera habitatge habitual l’habitatge que 
compleix els requisits i s’ajusta a la definició que 
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estableix la normativa reguladora de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques, sens perjudici 
que es puguin considerar com a habitatge habitu-
al, conjuntament amb aquest habitatge, un tras-
ter i fins a dues places d’aparcament, malgrat que 
no hagin estat adquirits simultàniament en unitat 
d’acte, si estan situats en el mateix edifici o com-
plex urbanístic i si en el moment de la transmissió 
es troben a disposició dels donants, sense haver 
estat cedits a terceres persones.

 b) Es considera adquisició del primer habitatge ha-
bitual l’adquisició en plena propietat de la totalitat 
de l’habitatge o, en el cas de cònjuges o futurs 
contraents, d’una part indivisa de l’habitatge.

Secció vuitena. Reducció per aportacions 
a patrimonis protegits de discapacitats

Article 56. Supòsit d’aplicació

En la part de les aportacions a patrimonis protegits 
de discapacitats que, en tant que excedeixi l’import 
màxim fixat per llei per a tenir la consideració de ren-
diments del treball del discapacitat, quedi gravada 
per l’impost sobre successions i donacions com a 
transmissió lucrativa entre vius, es pot aplicar en la 
base imposable una reducció del 90% de l’import 
excedent, sempre que les aportacions compleixin 
els requisits i les formalitats que determina la Llei de 
l’Estat 41/2003, del 18 de novembre, de protecció 
patrimonial de les persones amb discapacitat i de 
modificació del Codi civil, de la Llei d’enjudiciament 
civil i de la normativa tributària amb aquesta finalitat.
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TÍTOL III. Deute tributari

Article 57. Tarifa

 1. La quota íntegra de l’impost sobre successions 
i donacions en les transmissions lucratives entre 
vius a favor de contribuents dels grups I i II que 
defineix l’article 2 s’obté de resultes d’aplicar a la 
base liquidable l’escala següent:

Base liquidable 
fins a (euros)

Quota íntegra 
(euros)

Resta base liquidable 
(fins a euros) Tipus (%)

0,00
200.000,00
600.000,00

0,00
10.000,00
38.000,00

200.000,00
600.000,00

En endavant

5
7
9

 2. Per a poder aplicar la tarifa que estableix l’apartat 
1, la donació entre vius, o el negoci jurídic equipa-
rable, s’ha d’haver formalitzat en escriptura públi-
ca. L’escriptura, si no és requisit de validesa de la 
donació, s’ha d’atorgar en el termini d’un mes a 
comptar de la data de lliurament del bé.

 3. La quota íntegra de l’impost sobre successions i 
donacions en les transmissions altres que les que 
regula l’apartat 1 s’obté de resultes d’aplicar a la 
base liquidable l’escala següent:

Base liquidable 
fins a (euros)

Quota íntegra 
(euros)

Resta base liquidable 
(fins a euros) Tipus (%)

0,00
50.000,00

150.000,00
400.000,00
800.000,00

0,00
3.500,00

14.500,00
57.000,00

153.000,00

50.000,00
150.000,00
400.000,00
800.000,00

En endavant

7
11
17
24
32
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Article 58. Quota tributària

La quota tributària de l’impost sobre successions 
i donacions s’obté de resultes d’aplicar a la quota 
íntegra el coeficient multiplicador que correspongui, 
d’entre els que s’indiquen a continuació, en funció 
del grup a què pertanyi el contribuent, d’entre els 
grups que defineix l’article 2, per raó del seu grau de 
parentiu amb el transmitent:

Grau de parentiu
Grups I i II Grups III Grup IV

1 1,5882 2

TÍTOL IV. Disposicions comunes aplicables 
a les adquisicions per causa de mort 
i a les adquisicions lucratives entre vius

Article 59. Tractament fiscal de les parelles 
estables

 1. Els membres de les parelles estables queden as-
similats als cònjuges, a l’efecte de l’impost sobre 
successions i donacions, dins l’àmbit de compe-
tències assumides per la Generalitat en el marc 
de la Llei de l’Estat 22/2009, del 18 de desembre, 
per la qual es regula el sistema de finançament de 
les comunitats autònomes de règim comú i ciutats 
amb estatut d’autonomia i es modifiquen determi-
nades normes tributàries.

 2. Per a poder gaudir de l’assimilació que estableix 
l’apartat 1, el subjecte passiu ha d’acreditar la con-
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vivència en parella estable, d’acord amb els requi-
sits que siguin establerts a aquest efecte per la 
normativa reguladora d’aquestes unions.

Article 60. Relacions entre un cònjuge 
o un convivent en parella estable i els fills del 
seu cònjuge o de l’altre membre de la parella

Les relacions entre un cònjuge o un convivent en 
parella estable i els fills del seu cònjuge o de l’altre 
membre de la parella queden assimilades, a l’efecte 
de l’impost sobre successions i donacions, a les re-
lacions entre ascendents i fills, dins l’àmbit de com-
petències assumides per la Generalitat en el marc 
de la Llei de l’Estat 22/2009, del 18 de desembre.

Article 61. Acords de valoració prèvia vinculant

 1. D’acord amb el que estableix l’article 91 de la Llei 
de l’Estat 58/2003, del 17 de desembre, general 
tributària, els contribuents per l’impost sobre suc-
cessions i donacions poden sol·licitar a l’Adminis-
tració tributària que determini, amb caràcter previ i 
vinculant, la valoració de rendes, productes, béns, 
despeses i altres elements del fet imposable, a 
l’efecte d’aquest impost.

 2. Els obligats tributaris han de presentar la sol·licitud 
per escrit abans que no es produeixi el fet impo-
sable i hi han d’adjuntar, a més del justificant del 
pagament de la taxa corresponent, una proposta 
de valoració motivada, signada per un tècnic amb 
la titulació adequada segons la naturalesa del bé 
valorat, en la qual s’han de descriure de manera 
detallada el bé i les seves característiques.



64 Llei 19/2010

 3. L’Administració pot comprovar els elements de fet 
i les circumstàncies declarades pels contribuents, 
a qui pot requerir els documents i les dades que 
consideri pertinents per tal d’identificar i valorar 
correctament els béns.

 4. L’Administració ha de dictar l’acord de valoració 
per escrit en el termini de tres mesos a comptar 
de la sol·licitud. L’acord ha d’indicar el bé valorat, 
el caràcter vinculant de la valoració i l’impost en el 
qual té efectes. La manca de resposta de l’Admi-
nistració en el termini indicat implica l’acceptació 
dels valors proposats pel contribuent.

 5. L’acord de valoració té un termini de vigència de 
divuit mesos des de la data en què es notifica. 
L’Administració tributària ha d’aplicar al contribu-
ent els valors establerts en aquest acord, llevat que 
es modifiqui la legislació o que canviïn de manera 
significativa les circumstàncies econòmiques que 
el fonamenten.

 6. En el supòsit de realització del fet imposable abans 
del finiment del termini de tres mesos que estableix 
l’apartat 4 i sense que l’Administració tributària ha-
gi dictat l’acord de valoració, cal considerar que el 
contribuent ha desistit de la sol·licitud de valoració 
prèvia.

 7. Contra l’acord de valoració no es pot interposar 
cap recurs, sens perjudici que els contribuents pu-
guin fer-ho contra les liquidacions que, si escau, 
s’emetin posteriorment.

 8. El Govern ha de regular per reglament les normes de 
procediment, les condicions i els requisits neces-
saris per a complir el que estableix aquest article.
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TÍTOL V. Obligacions formals

Article 62. Aplicació de les normes sobre 
obligacions formals

En tot allò que no regula aquest títol pel que fa a les 
obligacions formals amb relació a l’impost sobre suc-
cessions i donacions, i també pel que fa als efectes 
de l’incompliment d’aquestes obligacions, s’aplica la 
normativa estatal en aquesta matèria.

Article 63. Obligació de declarar 
i autoliquidar

 1. Els contribuents estan obligats a presentar i subs-
criure la declaració de l’impost sobre successions 
i donacions, signada per ells mateixos o per llurs 
representants, dins els terminis i en els termes i les 
condicions que siguin determinats per reglament.

 2. En presentar la declaració a què es refereix l’apar-
tat 1, els contribuents han de determinar el deute 
tributari corresponent, que han d’ingressar en el 
lloc, la forma i els terminis que siguin determinats 
per reglament.

 3. La presentació dels documents comprensius dels 
fets imposables de l’impost sobre successions i 
donacions, i també, si escau, el pagament de l’au-
toliquidació corresponent, es poden fer per via te-
lemàtica. La presentació telemàtica només és pos-
sible si el notari autoritzant ha tramès prèviament, 
també per via telemàtica, la declaració informativa 
de l’escriptura corresponent, d’acord amb l’arti-
cle 67 i la normativa de desplegament reglamentari 
corresponent.
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Article 64. Obligació de presentar documents 
altres que la declaració i l’autoliquidació 
en les transmissions per causa de mort

 1. En les transmissions per causa de mort, juntament 
amb la declaració i l’autoliquidació a què es refe-
reix l’article 63, el subjecte passiu ha d’aportar els 
documents que siguin determinats per reglament. 
En tot cas, si sol·licita l’aplicació de les reduccions 
que estableix el capítol I del títol I, el subjecte pas-
siu ha d’adjuntar els documents que justifiquin el 
compliment dels requisits fixats per a cada supòsit. 
Es poden determinar per reglament els documents 
que com a mínim resultin exigibles a aquest efecte.

 2. Sens perjudici de l’obligació del contribuent d’a-
portar la documentació a què es refereix l’apar-
tat 1, l’Administració pot demanar, en exercici de 
les seves facultats de comprovació i investigació, 
en el curs del corresponent procediment de gestió 
o d’inspecció, qualsevol altra documentació que 
estimi necessària.

Article 65. Obligació de presentar documents 
altres que la declaració i l’autoliquidació 
en les transmissions lucratives entre vius

 1. En les transmissions lucratives entre vius, junta-
ment amb la declaració i l’autoliquidació a què es 
refereix l’article 63, el subjecte passiu, si sol·licita 
l’aplicació de les reduccions que estableix el títol 
II, ha d’adjuntar els documents que justifiquin el 
compliment dels requisits fixats per a cada supòsit. 
Es poden determinar per reglament els documents 
que com a mínim resultin exigibles a aquest efecte.
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 2. Sens perjudici de l’obligació del contribuent d’a portar 
la documentació a què es refereix l’apartat 1, l’Admi-
nistració pot demanar, en exercici de les seves fa-
cultats de comprovació i investigació, en el curs del 
corresponent procediment de gestió o d’inspecció, 
qualsevol altra documentació que estimi necessària.

Article 66. Incompliment de l’obligació 
de presentar documents

En cas que l’autoliquidació a què es refereix l’article 63 
no vagi acompanyada de tots els documents exigits 
per reglament, es considera que s’ha presentat de 
forma incompleta. L’Administració tributària, sens per-
judici de les sancions que siguin procedents, ha de 
requerir l’obligat tributari que esmeni l’omissió. Si els 
documents no presentats són necessaris per a verifi-
car la procedència d’una reducció, l’Administració ha 
d’advertir el contribuent que, si no atén el requeriment, 
es denegarà l’aplicació de la reducció corresponent.

Article 67. Obligació dels notaris de trametre 
per via telemàtica els documents que autoritzin

 1. En relació amb els documents a què fa referència 
l’article 32.3 de la Llei de l’Estat 29/1987, i amb la 
finalitat de complir les obligacions tributàries dels 
contribuents i facilitar la incorporació telemàtica 
dels documents als registres públics, els notaris 
que tenen destinació al territori de Catalunya han 
de trametre per via telemàtica, amb la col·laboració 
del Consell General del Notariat, juntament amb la 
còpia de les escriptures que autoritzin, una decla-
ració informativa notarial dels elements bàsics de 
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les escriptures esmentades, de conformitat amb 
el que disposa la legislació notarial.

 2. Qualsevol informació de contingut tributari que 
s’hagi de facilitar en compliment d’un mandat le-
gal s’ha de trametre per via telemàtica o presentar 
en un suport directament llegible per ordinador, 
d’acord amb les condicions i el disseny que apro-
vi una ordre de la persona titular del departament 
competent en matèria de finances, la qual, a més, 
pot establir les circumstàncies i els terminis de pre-
sentació obligatòria d’aquesta informació.

TÍTOL VI. Normes d’aplicació del tribut

Capítol I. Liquidació de l’impost

Article 68. Competència

La competència en matèria de gestió, liquidació, ins-
pecció i recaptació de l’impost sobre successions i do-
nacions correspon a l’Agència Tributària de Catalunya 
i, en els termes que siguin establerts per la normativa 
vigent i pel conveni signat a aquest efecte, a les ofici-
nes liquidadores dels registres de districte hipotecari.

Article 69. Termini de resolució en els procedi-
ments de gestió tributària propis de l’impost

 1. En els procediments de gestió tributària relatius a 
l’impost sobre successions i donacions, el deure de 
notificació i el còmput del termini de resolució es 
regeixen per les regles que determina l’article 104.2 
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de la Llei 58/2003, del 17 de desembre, general tri-
butària.

 2. El termini de resolució dels procediments de ges-
tió tributària propis de l’impost sobre successions 
i donacions és de dotze mesos.

 3. El termini de resolució que estableix l’apartat 2 es 
pot ampliar, amb l’abast i els requisits que siguin 
determinats per reglament, per un nou període de 
com a màxim dotze mesos, si es produeix alguna 
de les circumstàncies següents:

 a) Si les actuacions revesteixen una especial complexitat.
 b) Si en el curs de les actuacions es constata que hi 

ha hagut ocultació de béns per part de l’obligat tri-
butari.

 c) Si en el curs de les actuacions s’inicia un procedi-
ment de comprovació de valors.

 4. L’especial complexitat a què es refereix la lletra a 
de l’apartat 3 es determina atenent:

 a) El nombre de causahavents o donataris o l’exis-
tència de desavinences entre ells, si incideixen en 
la tramitació del procediment.

 b) El nombre de béns transmesos respecte als quals 
els obligats tributaris sol·licitin l’aplicació de la re-
ducció corresponent d’entre les que estableixen 
els títols I i II, especialment en el cas de les parti-
cipacions en entitats i de l’activitat empresarial o 
professional del transmitent.

 c) La dispersió geogràfica dels béns o les activitats 
del transmitent, especialment en el cas de béns 
situats fora del territori de Catalunya.

 d) Les altres circumstàncies que siguin establertes 
per reglament.
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 4. L’acord d’ampliació a què es refereix l’apartat 3 s’ha 
d’adoptar en tot cas per mitjà de resolució moti-
vada, que ha d’exposar els fets i indicar els fona-
ments de dret.

Article 70. Autoliquidacions parcials 
a compte

 1. Els interessats en una successió hereditària po-
den fer una autoliquidació parcial de l’impost sobre 
successions i donacions, amb l’únic objecte de co-
brar assegurances sobre la vida, crèdits del cau-
sant o havers meritats i no percebuts per aquest, 
retirar béns, valors, efectes o diners del causant 
que es trobin en dipòsit i altres supòsits anàlegs. 
La forma i el termini de presentació d’aquesta au-
toliquidació i els requisits perquè els interessats 
puguin cobrar les quantitats o retirar els béns en 
dipòsit s’han de regular per reglament.

 2. Les autoliquidacions parcials tenen el caràcter d’in-
gressos a compte de l’autoliquidació o liquidació 
definitiva corresponent.

Capítol II. Pagament de l’impost

Secció primera. Normes generals

Article 71. Pagament de l’impost mitjançant 
el lliurament de béns culturals

El pagament del deute tributari per l’impost de suc-
cessions i donacions es pot fer mitjançant el lliu-
rament de béns culturals d’interès nacional, béns 
culturals d’interès local i béns mobles catalogats 
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que hagin estat qualificats i inscrits d’acord amb la 
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cul-
tural català; béns integrants del patrimoni històric o 
cultural d’altres comunitats autònomes que hagin es-
tat qualificats i inscrits d’acord amb la normativa es-
pecífica corresponent, i béns integrants del patrimoni 
històric espanyol que hagin estat inscrits en l’Inven-
tari general de béns mobles o en el Registre general 
de béns d’interès cultural, d’acord amb l’article 69.2 
de la Llei de l’Estat 16/1985, del 25 de juny, del pa-
trimoni històric espanyol.

Secció segona. Ajornament i fraccionament 
del pagament

Article 72. Norma general

L’ajornament i el fraccionament del pagament de l’im-
post sobre successions i donacions es regeixen per 
les normes que estableix la normativa general sobre 
recaptació vigent a Catalunya, sens perjudici del que 
disposen els articles 73 a 75.

Article 73. Ajornament i fraccionament 
pels òrgans de gestió

 1. Els òrgans de l’Agència Tributària de Catalunya 
competents en matèria de gestió de l’impost so-
bre 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’herèn-
cia no comprengui suficients diners efectius o béns 
fàcilment realitzables per a pagar les quotes liqui-
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dades i sempre que 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. Alternati-
vament, també a sol·licitud de l’interessat, i sempre 
que ho autoritzi el departament competent en ma-
tèria d’habitatge, els òrgans de gestió esmentats 
poden acordar que el pagament es faci mitjançant 
béns immobles constitutius de l’herència.

 2. En les mateixes condicions que estableix l’apar-
tat 1, i en els termes i amb els requisits que siguin 
fixats per reglament, els òrgans de gestió compe-
tents poden acordar l’ajornament del pagament 
de les liquidacions practicades per causa de mort 
fins que no s’hagin conegut els causahavents de 
la successió, sempre que aportin un compromís 
de constitució d’aval.

 3. Els òrgans de gestió a què es refereix l’apartat 1 
poden concedir l’ajornament i el fraccionament de 
les autoliquidacions o liquidacions practicades per 
herència o llegat en nua propietat, en els termes i 
amb les condicions que siguin establerts per re-
glament.

Article 74. Fraccionament de la liquidació 
per assegurances que es perceben en forma 
de renda

 1. El pagament de l’impost corresponent a les asse-
gurances sobre la vida l’import de les quals s’hagi 
de percebre en forma de renda, tant si el causant 
és el contractant de l’assegurança com si es trac-
ta d’una assegurança col·lectiva, es pot fraccionar 
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en el nombre d’anys de percepció de la pensió, si 
la renda és temporal, o en un nombre màxim de 
quinze anys, si la renda és vitalícia. Aquest fraccio-
nament no comporta la constitució de cap tipus de 
caució ni merita cap tipus d’interès.

 2. El fraccionament a què es refereix l’apartat 1 queda 
anul·lat si el beneficiari exerceix el dret de rescat, en 
el qual cas li són exigibles els pagaments pendents.

 3. En cas que la pensió a què es refereix l’apartat 1 
s’extingeixi durant el període de fraccionament del 
pagament de l’impost, els pagaments pendents 
deixen d’ésser exigibles.

 4. El procediment per a aplicar les disposicions d’a-
quest article s’ha de determinar per reglament.

Article 75. Altres supòsits especials

En els termes i amb les condicions que siguin esta-
blerts per reglament, es pot acordar el fraccionament 
o l’ajornament del pagament de les autoliquidacions 
i liquidacions practicades arran de la transmissió per 
herència, llegat o donació dels béns a què fan refe-
rència les seccions tercera a desena del capítol I del 
títol I i les seccions primera, segona, tercera i cinque-
na del capítol únic del títol II.

Disposicions addicionals

Primera. Tractament del gènere en les 
denominacions referides a persones

En la llei present, s’entén que les denominacions en 
gènere masculí referides a persones inclouen dones 
i homes, llevat que el context indiqui el contrari.
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Segona. Abast de determinats conceptes

Les referències que conté aquesta llei als ascendents 
i als descendents s’apliquen indistintament, i amb els 
mateixos efectes, als que ho són per naturalesa i als 
que ho són per adopció.

Tercera. Impost sobre la renda 
de les persones físiques

 1. Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2010, i en 
el marc de competències normatives que defineix 
l’article 46.1 de la Llei de l’Estat 22/2009, del 18 de 
desembre, per la qual es regula el sistema de fi-
nançament de les comunitats autònomes de règim 
comú i ciutats amb estatut d’autonomia i es modi-
fiquen determinades normes tributàries, s’aprova 
la següent escala autonòmica de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques:

 2. Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2010, i en 
el marc de competències normatives a què es re-
fereix l’apartat 1, es modifiquen els percentatges 
de deducció per inversió en habitatge habitual que 
estableix l’article 1.2 de la Llei 31/2002, del 30 de 
desembre, de mesures fiscals i administratives, 
que passen a ésser els següents:

 a) Amb caràcter general, el 6%, llevat dels supòsits 
a què fa referència el paràgraf 2 de l’esmentat ar-
ticle 1.2 de la Llei 31/2002, en què el percentatge 
és del 9%.

 b) Si es tracta de les obres d’adequació de l’habi-
tatge habitual de persones amb discapacitat a 
què fa referència el número 4 de l’article 68.1 de 
la Llei 35/2006, del 28 de novembre, de l’impost 
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sobre la renda de les persones físiques i de mo-
dificació parcial de les lleis dels impostos sobre 
societats, sobre la renda de no-residents i sobre 
el patrimoni, el 12%.

Quarta. Modificació del títol XXVI del Text 
refós de la Llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya

Es modifica el capítol II del títol XXVI de la Llei de ta-
xes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, 
afegit al text refós de la Llei (aprovat pel Decret le-
gislatiu 3/2008, del 25 de juny) per l’article 17 de la 
Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fis-
cals, financeres i administratives, capítol que queda 
redactat de la manera següent:

«Capítol II. Taxa per la tramitació de les autoritza-
cions de treball per a les persones estrangeres

»Article 26.2-1. Fet imposable.
»Constitueix el fet imposable de la taxa la tramitació 

de l’autorització administrativa inicial per a tre-
ballar, i també les modificacions que se’n facin.

»Article 26.2.4. Acreditació.
»La taxa s’acredita quan se sol·licita l’autorització 

inicial de treball o quan se’n sol·licita la modifi-
cació. El subjecte passiu està obligat a practicar 
l’autoliquidació de la taxa corresponent.

»Article 26.2-5. Quota.
»Les quotes per la tramitació de les autoritzacions 

inicials de treball per un període superior a sis 
mesos i de les modificacions que se’n facin són 
les següents:

»1. Autoritzacions de treball per compte d’altri:
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»1.1. Autorització inicial de treball per compte d’altri:
»1.1.1. Retribució inferior a dues vegades el sou 

mínim interprofessional: 188,25 euros.
»1.1.2. Retribució igual o superior a dues vegades 

el sou mínim interprofessional: 376,54 euros.
»1.2. Modificació d’autoritzacions de treball per 

compte d’altri: 75,30 euros.
»2. Autoritzacions de treball per compte propi:
»2.1. Autorització inicial: 188,25 euros.
»2.2. Modificació: 75,30 euros.
»3. Autoritzacions de treball per a treballadors 

transfronterers:
»3.1. Autorització inicial de treball per compte d’altri:
»3.1.1. Retribució inferior a dues vegades el sou 

mínim interprofessional: 188,25 euros.
»3.1.2. Retribució igual o superior a dues vegades 

el sou mínim interprofessional: 376,54 euros.
»3.2. Autorització inicial de treball per compte pro-

pi: 188,25 euros.
»4. Altres autoritzacions de treball:
»4.1. Autorització de treball per a titulars d’autorit-

zació d’estada per estudis:
»4.1.1. Concessió inicial de durada inferior a sis 

mesos: gratuïta.
»4.1.2. Concessió inicial de durada superior a sis 

mesos: 112,95 euros.
»4.1.3. Modificació: 37,64 euros.
»4.2. Autoritzacions de treball per a titulars d’au-

toritzacions de residència per circumstàncies 
excepcionals.

»4.2.1. Retribució inferior a dues vegades el sou 
mínim interprofessional: 188,25 euros.
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»4.2.2. Retribució igual o superior a dues vegades 
el sou mínim interprofessional: 376,54 euros.

»Article 26.2-6. Pagament.
»El subjecte passiu ha de lliurar a l’òrgan adminis-

tratiu competent per a tramitar l’autorització de 
treball una còpia del model oficial d’autoliquida-
ció en què quedi justificat l’ingrés. Aquest jus-
tificant de pagament també s’ha de presentar 
en el moment de sol·licitar la targeta d’identitat 
d’estranger a l’organisme competent.»

Disposicions transitòries

Primera. Aplicació de la normativa 
sobre gestió de l’impost

 1. Mentre no s’aprovin els desplegaments reglamen-
taris pertinents, s’apliquen les normes reglamen-
tàries vigents, d’àmbit català o estatal, en tot allò 
que no s’oposi a aquesta llei o la contradigui.

 2. Mentre no s’aprovin per reglament els terminis de pre-
sentació a què es refereix l’article 63, s’apliquen els 
terminis que estableix l’article 14 de la Llei 12/2004, 
del 27 de desembre, de mesures financeres.

Segona. Ajornament excepcional de l’impost 
sobre successions i donacions pels òrgans 
de gestió

Amb caràcter excepcional, l’ajornament que conce-
deixin els òrgans de gestió de l’Administració tribu-
tària en virtut de l’article 73.1 pot ésser de fins a dos 
anys en el cas les quotes de l’impost sobre succes-
sions i donacions corresponents a fets imposables 
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meritats en el període que va de l’1 d’agost de 2009 
al 31 de desembre de 2011.

Disposició derogatòria
 1. Es deroguen:
 a) L’article 31 de la Llei 25/1998, del 31 de desembre, de 

mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro.
 b) Els articles 2, 3 i 4 de la Llei 21/2001, del 28 de 

desembre, de mesures fiscals i administratives.
 c) Els articles 3, 4, 5, 6, 8, 9, 28 i 34 de la Llei 31/2002, 

del 30 de desembre, de mesures fiscals i adminis-
tratives.

 d) Els apartats 1.b i 2 de l’article 17 de la Llei 18/2003, 
del 4 de juliol, de suport a les famílies.

 e) L’article 11 i, salvant el que disposa l’apartat 2 de 
la disposició transitòria primera de la llei present, 
l’article 14 de la Llei 12/2004, del 27 de desembre, 
de mesures financeres.

 f) L’article 16 de la Llei 5/2007, del 4 de juliol, de me-
sures fiscals i financeres.

 g) Els articles 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 16 de la Llei 
17/2007, del 21 de desembre, de mesures fiscals i 
financeres.

 h) Els articles 35 i 36 de la Llei 16/2008, del 23 de 
desembre, de mesures fiscals i financeres.

 i) Els articles 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 32 i les 
disposicions addicionals setena i vuitena de la Llei 
26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, 
financeres i administratives.

 2. Es deroguen totes les disposicions de rang igual 
o inferior al d’aquesta llei que la contradiguin, s’hi 
oposin o hi resultin incompatibles.
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Disposicions finals

Primera. Entrada en vigor

 1. Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, per bé que s’aplica, salvant el que es-
tableix la disposició transitòria segona, als fets im-
posables meritats a partir de l’1 de gener de 2010 
i, en allò que disposen els articles 19, 35.3, 40, 43, 
51 i 53.3, també als fets imposables meritats amb 
anterioritat a aquesta data.

 2. Els imports de la reducció per parentiu i els imports 
màxims de la reducció addicional de la base impo-
sable de l’impost sobre successions i donacions 
entren en vigor gradualment, en funció de la data 
de meritació del fet imposable:

 a) Per als fets imposables meritats de entre l’1 de ge-
ner de 2010 i el 30 de juny de 2010, s’aplica el 25% 
dels imports que estableixen els articles 2 i 30.

 b) Per als fets imposables meritats entre l’1 de juliol 
de 2010 i el 30 de juny de 2011, s’aplica el 62,5% 
dels imports que estableixen els articles 2 i 30.

 c) Per als fets imposables meritats a partir de l’1 de 
juliol de 2011, s’aplica el 100% dels imports que 
estableixen els articles 2 i 30.

Segona. Desplegament reglamentari

Es faculten el Govern i la persona titular del departa-
ment competent en matèria de finances perquè dictin 
les disposicions necessàries per a desplegar i aplicar 
aquesta llei. En tot cas, el Govern ha d’aprovar en el 
termini de dotze mesos a comptar de l’entrada en vi-
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gor d’aquesta llei el decret que doni compliment als 
mandats expressos de desplegament reglamentari 
que la Llei conté.



Afectacions

Llei 25/1998, del 31 de desembre, de mesures 
administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro

derogació de l’art. 31 DD

Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesures fiscals 
i administratives

derogació dels art. 2, 3 i 4 DD

Llei 31/2002, del 30 de desembre, de mesures fiscals 
i administratives

modificació de l’art. 1.2 DA 3.2

derogació dels art. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 28 i 34 DD

Llei 18/2003, del 4 de juliol, de suport a les famílies
derogació dels apartats 1.b i 2 de l’art. 17 DD

Llei 12/2004, del 27 de desembre, de mesures 
financeres

derogació de l’art. 11 i, amb vigència transitòria, de l’art. 
14 DT 1.2; DD

Llei 5/2007, del 4 de juliol, de mesures fiscals 
i financeres

derogació de l’art. 16 DD

Llei 17/2007, del 21 de desembre, de mesures fiscals 
i financeres

derogació dels art. 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 16 DD
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Decret legislatiu 3/2008, del 25 de juny, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de taxes i preus públics 
de la Generalitat de Catalunya, modificada per la Llei 
26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, 
financeres i administratives

modificació del capítol II del títol XXVI DA 4

Llei 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals 
i financeres

derogació dels art. 35 i 36 DD

Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i financeres

modificació de l’art. 17 DA 4

derogació dels art. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 32 
i de les DA 7 i 8 DD

Disposicions citades

Catalunya 
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català 25; 50; 71

Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les successions 37.4

Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, 
financeres i administratives preàmbul

Estat 
Codi civil 34

Llei 16/1985, del 25 de juny, del patrimoni històric espanyol 71
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Llei 29/1987, del 18 de desembre, de l’impost sobre 
successions i donacions preàmbul; 5.2; 33; 67.1

Llei 19/1991, del 6 de juny, de l’impost sobre el 
patrimoni 25; 50

Reial decret legislatiu 1/1994, del 20 de juny, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei general 
de la Seguretat Social 3

Llei 19/1995, del 4 de juliol, de modernització 
de les explotacions agràries 2.2.b; 22.2; 23.1

Llei 41/2003, del 18 de novembre, de protecció 
patrimonial de les persones amb discapacitat i de 
modificació del Codi civil, de la Llei d’enjudiciament civil 
i de la normativa tributària amb aquesta finalitat 
Llei 58/2003, del 17 de desembre, general tributària 61.1; 69.1

civil, de la Llei d’enjudiciament civil i de la normativa 
tributària amb aquesta finalitat 56

Reial decret legislatiu 4/2004, del 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’impost sobre societats 48.f

Llei 35/2006, del 28 de novembre, de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques i de modificació parcial 
de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda 
de no-residents i sobre el patrimoni, i altra normativa 
reguladora de l’IRPF  preàmbul; 18.1; 55.2.a; DA 3.2

Llei 22/2009, del 18 de desembre, per la 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 preàmbul; 

59.1; 60; DA 3.1

Unió Europea
Reglament (CE) 1257/1999 del Consell, del 17 de maig 
de 1999, sobre l’ajut al desenvolupament rural a càrrec 
del Fons Europeu d’Orientació i Garantia Agrícola 
(FEOGA) 39.1.b



Índex analític

acords de valoració
contingut 61.4

documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud 61.2

efectes de la manca de resposta a la sol·licitud 61.6

recursos 61.7

sol·licitud 61.1; 61.2

termini de vigència 61.5

termini per a dictar-los 61.4

acta de notorietat
atorgament 36.2

activitat empresarial o professional
activitats que tenen aquesta consideració 7.1

condicions 7.2; 39.5

definició 7.1

exercici directe 38.2 

exercici habitual 38.2

exercici personal 38.2

regles per a determinar si es desenvolupa 13; 39.4

requisits d’acreditació 7.2; 39.5

Administració tributària
advertència de la denegació d’aplicació de la reducció 66

aplicació dels valors establerts en l’acord de valoració 61.5

facultats de comprovació 61.3

requeriment d’esmena 66

sol·licitud de documents i dades 61.3; 64.2; 65.2

termini en què ha de dictar l’acord de valoració 61.4
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adquisicions

 — lucratives entre vius
regulació títol I

 — per causa de mort
regulació títol I

Agència Tributària de Catalunya
competència en matèria de gestió, liquidació, inspecció 
i recaptació de l’impost 68

Vegeu també òrgans de gestió

aplicació retroactiva de la Llei
efectes DF 1

ascendents
abast del concepte DA 2

assegurances 

 — col·lectives o contractades per les empreses a favor 
de llurs treballadors
criteri a tenir en compte en l’aplicació de la reducció 5.1

 — de vida
reducció aplicable 1; 5

 — que es perceben en forma de renda
anul·lació del fraccionament del pagament 74.2

fraccionament del pagament 74.1

impossibilitat d’exigir els pagaments pendents en cas 
d’extinció de la pensió 74.3

procediment de fraccionament 74.4

autoliquidació de l’impost
ajornament 73.3; 75

fraccionament 73.3; 75

pagament 63.3

presentació d’autoliquidacions parcials a compte 70
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supòsits en què es considera incompleta 66

Vegeu també declaració de l’impost

base

 — imposable
aplicació de reduccions 1.1; 37.1

 — liquidable
càlcul 1.1; 37.1

escala que s’hi aplica 57.1; 57.3

béns 

 — adquirits
regla de manteniment 35.1

 — adquirits amb pacte de supervivència
càlcul de la base liquidable 1.1

 — afectes
Vegeu elements patrimonials afectes a una activitat econòmica

 — comuns dels cònjuges
càlcul de reduccions 34

 — culturals
pagament mitjançant llur lliurament 71

 — del patrimoni cultural
reducció per la donació 50

 — immobles constitutius de l’herència
pagament mitjançant llur lliurament 73.1

 — objecte de la donació
regla de manteniment 53.1

 — subrogats
regla de manteniment 35.1

 — utilitzats pel causant en l’explotació agrària 
del causahavent
reducció per l’adquisició 22
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coeficient multiplicador
aplicació a la quota íntegra 58

cònjuges
tractament de les relacions entre un cònjuge i els fills 
de l’altre cònjuge 60

contribuents
acreditació de la convivència en parella estable 59.2

desistiment de la sol·licitud d’acord de valoració 61.6

determinació del deute tributari 63.2

dret d’opció 2.2; 5.2; 30.3

ingrés del deute tributari 63.2

obligació de presentar documents 64.1; 65.1

obligació de presentar i subscriure la declaració de l’impost 63.1

presentació de recursos contra les liquidacions 61.7

presentació i pagament de l’autoliquidació 63.1

sanció per l’incompliment de les regles de mante ni ment 35.2

sol·licitud d’acords de valoració 61.1; 61.2

convivents supervivents
circumstàncies que han d’acreditar per a poder gaudir 
de les reduccions 36.2

declaració de l’impost
presentació 63.1; DT 1.2

Vegeu també autoliquidació de l’impost

departament competent 

 — en matèria de finances
desplegament de la Llei DF 2

establiment de les circumstàncies i els terminis de presentació 
obligatòria de la informació de contingut tributari 67.2

establiment de les condicions i el disseny per a trans metre 
per via telemàtica la informació de contingut tributari 67.2

 — en matèria d’habitatge
autorització del pagament mitjançant béns immobles 
constitutius de l’herència 73.1
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descendents
abast del concepte DA 2

desplegament normatiu
disposició DF 2

donacions 

 — entre vius
base liquidable 37.1

formalització en escriptura pública 57.2

reduccions 37.2; 37.3

 — per causa de mort
reduccions 37.4

dret d’opció
exercici 2.2; 5.2; 30.3; 31.1

prevalença de l’opció manifestada en darrer lloc 31.1

supòsits en què no es rehabilita 31.2

drets

 — adquirits
regla de manteniment 35.1

 — objecte de la donació
regla de manteniment 53.1

 — subrogats
regla de manteniment 35.1

elements patrimonials afectes a una activitat 
econòmica

afectació parcial 8.2

béns no susceptibles d’afectació parcial 8.2

béns que tenen aquesta consideració 8.1

condicions 8.3

regles per a determinar si una activitat econòmica en té 13; 39.4

requisits 8.3
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empresa individual
reducció per la donació de diners per a constituir-la 
o adquirir-la 47.1

entitat
reducció per donació de participacions 41.1

reducció per l’adquisició de participacions per part 
de persones amb vincles laborals o professionals 15.1

reducció per l’adquisició de participacions 10.1

reducció per la donació de diners per a adquirir participacions 47.1

reducció per la donació de participacions a persones amb 
vincles laborals o professionals 44.1

 — participada
reducció per donació de participacions 41.1

reducció per l’adquisició de participacions  10.1

reducció per l’adquisició de participacions per part 
de persones amb vincles laborals o professionals 15.1

reducció per la donació de participacions a persones amb 
vincles laborals o professionals 44.1

 — que gestiona un patrimoni mobiliari o immobiliari
definició 12.1

valor de l’actiu 12.2; 12.3

valor dels elements patrimonials no afectes a activitats 
econòmiques 12.2; 12.3

entrada en vigor de la Llei
determinació DF 1.1

escriptura pública
atorgament 57.2

 — de formalització de la relació de convivència  
d’ajuda mútua
atorgament 36.2

especial complexitat de les actuacions
determinació 69.4
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finques rústiques de dedicació forestal
reducció per l’adquisició 20

Govern
desplegament de la Llei DF 2

regulació de les normes de procediment, condicions 
i requisits dels acords de valoració 61.8

graus de minusvalidesa
determinació 3

grups de parentiu
definició 2.1; 36

habitatge 
subrogació 19.2

 — habitual
definició 18.1; 18.3; 55.2

reducció per la donació del primer habitatge habitual 
o de diners destinats a adquirir-lo 54.1

impost sobre la renda de les persones físiques
còmput de determinades reduccions 39.1.c; 55.1.c

escala autonòmica DA 3

informació de contingut tributari
forma de presentació 67.2

inspecció
competència 68

institucions d’inversió col·lectiva
inaplicació de la reducció per donació de participa cions 41.3

inaplicació de la reducció per l’adquisició de participa cions 
per part de persones amb vincles laborals o professionals 15.2

inaplicació de la reducció per l’adquisició de participa cions 10.3

inaplicació de la reducció per la donació de participacions 
a persones amb vincles laborals o professionals 44.1
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liquidació de l’impost
regulació capítol I del títol VI

Vegeu també autoliquidació de l’impost

negoci empresarial o professional
reducció per donació 38

reducció per la donació de diners per a constituir-lo 
o adquirir-lo 47.1

notaris
presentació telemàtica de la documentació 63.3; 67

obligacions formals
regulació títol V

pagament de l’impost
regulació capítol II del títol VI

parelles estables
acreditació de la convivència en parella estable 59.2

assimilació als cònjuges dels membres d’una parella 
estable 59.1

tractament de les relacions entre un convivent en parella 
estable i els fills de l’altre membre de la parella 60

procediments de gestió tributària
ampliació del termini de resolució 69.3; 69.5

còmput del termini de resolució 69.1

deure de notificació 69.1

termini de resolució 69.2

quota

 — íntegra
càlcul 57.1; 57.2

coeficient multiplicador que s’hi aplica 58

 — tributària
càlcul 58
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recaptació de l’impost
competència 68

reducció

 — addicional
caràcter de pròpia 1.3

règim d’aplicació 1.1; 1.4; 30; 31; DF 1.2

 — per a persones grans
caràcter de pròpia 1.3

règim d’aplicació 1.1; 1.4; 4

 —per aportacions a patrimonis protegits de disca pa citats
caràcter de pròpia 37.3

règim d’aplicació 37.1; 37.4; 56

 — per assegurances de vida
caràcter de millora de la reducció estatal 1.2

règim d’aplicació 1.1; 1.4; 5

 — per discapacitat
caràcter de millora de la reducció estatal 1.2

règim d’aplicació 1.1; 1.4; 4

Vegeu també graus de minusvalidesa

 — per l’adquisició de béns del causant utilitzats 
en l’explotació agrària del causahavent
caràcter de pròpia 1.3

règim d’aplicació 1.1; 1.4; 22; 23; 24; 32; 33; 34; 35

 — per l’adquisició de béns del patrimoni cultural
caràcter de millora de la reducció estatal 1.2

règim d’aplicació 1.1; 1.4; 25; 26; 32; 33; 34; 35

 — per l’adquisició de béns del patrimoni natural
caràcter de pròpia 1.3

règim d’aplicació 1.1; 1.4; 28; 32; 33; 34; 35; 41; 42

 — per l’adquisició de béns i drets afectes a una activitat 
econòmica
caràcter de millora de la reducció estatal 1.2

règim d’aplicació 1.1; 1.4; 6; 9; 32; 33; 34; 35; 42
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 — per l’adquisició de determinades finques rústiques 
de dedicació forestal
caràcter de millora de la reducció estatal 1.2

règim d’aplicació 1.1; 1.4; 20; 21; 32; 33; 34; 35

 — per l’adquisició de l’habitatge habitual del causant
caràcter de millora de la reducció estatal 1.2

règim d’aplicació 1.1; 1.4; 17; 18; 19; 32; 33; 34; 35

 — per l’adquisició de participacions en entitats
caràcter de millora de la reducció estatal 1.2

règim d’aplicació 1.1; 1.4; 10; 11; 12; 13;14; 32; 33; 34; 35

 — per l’adquisició de participacions en entitats per 
persones amb vincles laborals o professionals
caràcter de pròpia 1.3

règim d’aplicació 1.1; 1.4; 15; 16; 32; 33; 34; 35

 — per la donació d’un habitatge que ha de constituir 
el primer habitatge habitual o per la donació 
de diners destinats a l’adquisició d’aquest primer 
habitatge habitual
caràcter de pròpia 37.3

règim d’aplicació 37.1; 37.4; 54; 55

 —per la donació d’un negoci empresarial o profes sional
caràcter de millora de la reducció estatal 37.2

règim d’aplicació 37.1; 37.4; 38; 39; 40; 52; 53

 — per la donació de béns del patrimoni cultural
caràcter de millora de la reducció estatal 37.2

règim d’aplicació 37.1; 37.4; 50; 51; 52; 53

 — per la donació de diners per a constituir o adquirir 
una empresa individual o un negoci professional 
o per a adquirir participacions en entitats
caràcter de pròpia 37.3

règim d’aplicació 37.1; 37.4; 47; 48; 49; 52; 53
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 — per la donació de participacions en entitats
caràcter de millora de la reducció estatal 37.2

règim d’aplicació 37.1; 37.4; 41; 42; 43; 52; 53

 — per la donació de participacions en entitats 
a persones amb vincles laborals o professionals
caràcter de pròpia 37.3

règim d’aplicació 37.1; 37.4; 44; 45; 46; 52; 53

 — per parentiu
caràcter de millora de la reducció estatal 1.2

règim d’aplicació 1.1; 1.4; 2; 31; DF 1.2

 — per sobreimposició decennal
caràcter de millora de la reducció estatal 1.2

règim d’aplicació 1.1; 1.4; 29

relacions de convivència d’ajuda mútua
assimilació dels adquirents a la resta de descendents 
del grup II 36

rendiments d’activitats econòmiques i del treball 
personal

rendiments que no s’han de computar 1.4; 39.3; 42.2

societats laborals
reducció per l’adquisició de participacions 10.2

reducció per la donació de participacions 41.2



Col·lecció  
Textos Legislatius

 1. Llei del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
 2. Llei de pensions periòdiques
 3. Llei de regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya
 4. Llei d’ordenació del transport en aigües marítimes i continentals
 5. Llei reguladora de la incineració de residus
 6. Llei de regulació dels drets d’usdefruit, d’ús i d’habitació
 7. Llei d’acolliment familiar per a persones grans
 8. Llei de l’impost sobre grans establiments comercials
 9. Llei d’equipaments comercials
 10. Llei per la qual es regula la publicitat institucional
 11. Llei d’aeroports de Catalunya
 12. Llei sobre els drets d’informació concernent la salut  

i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica
 13. Llei de creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals
 14. Llei d’acolliment de persones grans
 15. Llei de creació de l’ens Infraestructures Ferroviàries  

de Catalunya
 16. Llei d’urbanisme
 17. Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament  

per a la protecció del medi nocturn
 18. Llei de cooperació al desenvolupament
 19. Llei de meteorologia
 20. Llei d’arxius i documents
 21. Llei de turisme de Catalunya
 22. Llei de protecció contra la contaminació acústica
 23. Llei d’ordenació vitivinícola
 24. Llei de prevenció i assistència en matèria de substàncies  

que poden generar dependència
 25. Llei d’orientació agrària
 26. Llei de l’Agència Catalana de Protecció de Dades
 27. Llei del transport per cable
 28. Llei de confraries de pescadors
 29. Llei de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol,  

reguladora dels residus
 30. Llei de finançament de les infraestructures de tractament  

de residus i del cànon sobre la deposició de residus
 31. Llei de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana
 32. Llei de foment de la pau
 33. Llei de la mobilitat



 34. Llei de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació  
de Catalunya i del Consell General de les Cambres

 35. Llei de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats  
i llurs descendents, i de segona modificació de la Llei 18/1996

 36. Llei de mesures relatives a la conciliació del treball amb la vida 
familiar del personal de les administracions públiques catalanes  
i de modificació dels articles 96 i 97 del Decret legislatiu 1/1997

 37. Llei de qualitat agroalimentària
 38. Llei d’ordenació del sistema d’ocupació i de creació  

del Servei d’Ocupació de Catalunya
 39. Llei del taxi
 40. Llei de justícia juvenil
 41. Llei de modificació de la Llei 37/1991, del 30 de desembre, 

sobre mesures de protecció dels menors desemparats 
i de l’adopció, i de regulació de l’atenció especial als 
adolescents amb conductes d’alt risc social

 42. Llei de cooperatives
 43. Llei d’universitats de Catalunya
 44. Llei de creació del Col·legi Professional de l’Audiovisual  

de Catalunya
 45. Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles 

que requereixen una atenció especial
 46. Llei de contractes d’integració
 47. Llei de modificació de la Llei 9/1998, del Codi de Família, 

de la Llei 10/1998, d’unions estables de parella, i de la Llei 
40/1991, del Codi de Successions per causa de mort en 
el Dret Civil de Catalunya, en matèria d’adopció i tutela

 48. Llei de la Comissió Jurídica Assessora
 49. Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge
 50. Llei del Jurat d’Expropiació de Catalunya
 51. Llei de modificació de la Llei 8/2004, del 23 de desembre,  

d’horaris comercials
 52. Llei d’equipaments comercials
 53. Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya
 54. Llei de la iniciativa legislativa popular
 55. Llei ferroviària
 56. Llei de l’exercici de professions titulades i dels col·legis  

professionals
 57. Llei del Consell de Relacions Laborals
 58. Llei del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
 59. Llei de l’obra pública
 60. Llei del Centre d’Estudis d’Opinió
 61. Llei de l’Agència Tributària de Catalunya
 62. Llei de l’Institut Català de la Salut
 63. Llei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència  

112 Catalunya



 64. Llei de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
 65. Llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
 66. Llei de serveis socials
 67. Llei del Memorial Democràtic
 68. Llei de l’Institut Català Internacional per la Pau
 69. Llei de l’Agència Catalana de Turisme
 70. Llei del dret a l’habitatge
 71. Llei de contractes de conreu
 72. Llei de modificació de la Llei 10/1994, de l’11 de juliol, 

de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra  
 73. Llei de l’exercici de les professions de l’esport
 74. Llei del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 

relatiu a les persones jurídiques
 75. Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista
 76. Llei del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
 77. Llei de finançament de les infraestructures de gestió dels residus 

i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus
 78. Llei de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol,  

reguladora dels residus (text consolidat)
 79. Llei del llibre quart del Codi civil de Catalunya,  

relatiu a les successions
 80. Llei de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre,  

de carreteres (derogada)
 81. Llei de seguretat industrial
 82. Llei de la presidència de la Generalitat i del Govern
 83. Llei de l’Oficina Antifrau de Catalunya (text consolidat)
 84. Llei de garantia i qualitat del subministrament elèctric 
 85. Llei de l’Autoritat Catalana de la Competència
 86. Llei del Consell de Garanties Estatutàries
 87. Llei de regularització i millora d’urbanitzacions 

amb dèficits urbanístics
 88. Llei de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
 89. Llei dels recursos contra la qualificació negativa dels títols 

o les clàusules concretes en matèria de dret català 
que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, 
mercantil o de béns mobles de Catalunya

 90. Llei d’avaluació ambiental de plans i programes
 91. Llei de política industrial 
 92. Llei sobre la localització i la identificació de les persones 

desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura 
franquista, i la dignificació de les fosses comunes 

 93. Llei de regulació administrativa dels espectacles 
públics i les activitats recreatives

 94. Llei d’educació 
 95. Llei de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
 96. Llei d’aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries



Col·lecció  
Textos Legislatius

 1. Llei del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
 2. Llei de pensions periòdiques
 3. Llei de regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya
 4. Llei d’ordenació del transport en aigües marítimes i continentals
 5. Llei reguladora de la incineració de residus
 6. Llei de regulació dels drets d’usdefruit, d’ús i d’habitació
 7. Llei d’acolliment familiar per a persones grans
 8. Llei de l’impost sobre grans establiments comercials
 9. Llei d’equipaments comercials
 10. Llei per la qual es regula la publicitat institucional
 11. Llei d’aeroports de Catalunya
 12. Llei sobre els drets d’informació concernent la salut  

i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica
 13. Llei de creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals
 14. Llei d’acolliment de persones grans
 15. Llei de creació de l’ens Infraestructures Ferroviàries  

de Catalunya
 16. Llei d’urbanisme
 17. Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament  

per a la protecció del medi nocturn
 18. Llei de cooperació al desenvolupament
 19. Llei de meteorologia
 20. Llei d’arxius i documents
 21. Llei de turisme de Catalunya
 22. Llei de protecció contra la contaminació acústica
 23. Llei d’ordenació vitivinícola
 24. Llei de prevenció i assistència en matèria de substàncies  

que poden generar dependència
 25. Llei d’orientació agrària
 26. Llei de l’Agència Catalana de Protecció de Dades
 27. Llei del transport per cable
 28. Llei de confraries de pescadors
 29. Llei de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol,  

reguladora dels residus
 30. Llei de finançament de les infraestructures de tractament  

de residus i del cànon sobre la deposició de residus
 31. Llei de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana
 32. Llei de foment de la pau
 33. Llei de la mobilitat

 97. Llei de mediació en l’àmbit del dret privat
 98. Llei dels centres de culte
 99. Llei de salut pública
 100. Llei de l’accés a l’entorn de les persones acompanyades 

de gossos d’assistència
 101. Llei de prevenció i control ambiental de les activitats
 102. Llei d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals
 103. Llei del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
 104. Llei del Síndic de Greuges
 105. Llei de segona modificació de la Llei 14/1985, del 28 de juny, per 

la qual es regula el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 
(text consolidat)

 106. Llei de pesca i acció marítimes
 107. Llei de prevenció i seguretat en matèria d’incendis 

en establiments, activitats, infraestructures i edificis
 108. Llei de consultes populars per via de referèndum
 109. Llei de creació del municipi de la Canonja
 110. Llei de modificació de la Llei 5/1994, del 4 de maig, de regulació 

dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de 
Catalunya (text consolidat)

 111. Llei d’acollida de les persones immigrades i de les retornades 
a Catalunya

 112. Llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball
 113. Llei del Consell de Governs Locals
 114. Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014
 115. Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
 116. Llei de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes 

i el Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d’una reserva 
natural integral

 117. Llei del procediment de designació dels senadors que 
representen la Generalitat al Senat

 118. Llei de la llengua de signes catalana
 119. Llei de la Sindicatura de Comptes
 120. Llei de regulació de l’impost sobre successions i donacions
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