
 

 
IMPOST SOBRE SUCCESSIONS A CATALUNYA 

 
S’ha modificat l’impost sobre successions a Catalunya amb els termes que indiquem tot 
seguit: 
 
Entrada en vigor: 01/02/2014  
 
Basicament disminueix considerablement les reduccions per parentiu i es pondera la 
bonificació del 99% de la quota pels grups I i II de parentiu. 
 
 
REDUCCIONS 
 
1.1 Per parentiu, en funció dels grups de parentiu i les dates de meritació següents: 
 
 

GRUP CONCEPTE REDUCCIO 
 
I 

Fills i adoptats i altres 
descendents 

100.000 euros més 12000 
euros per cada any de 
menys de 21 amb límit de 
196000€ 

 Cònjuge o parella estable 100.000 euros 
 Fills i adoptats 100.000 euros 

II Altres descendents 50.000 euros 
 Ascendents 30.000 euros 
 Situacions convivencials 

d'ajuda mútua 
50.000 euros 

III Col·laterals i afinitat 8.000 euros 
IV Col·laterals quart grau  No hi ha reducció 

 
 
 
1.2 Per discapacitat, segons els graus de minusvalidesa següents: 
 
-Igual o superior al 33% i fins al 64%: 275.000 euros. 
-Igual o superior al 65%: 650.000 euros. 
 
 
1.3 Per a persones grans del grup II de parentiu de 75 anys o més, per import de 
275.000 euros. Aquesta reducció és incompatible amb la reducció per discapacitat. 
 
 



 

1.4 Per la percepció de quantitats derivades de contractes d’assegurança sobre la 
vida, quan el parentiu amb la persona causant és de cònjuge, descendent, ascendent, 
adoptat o adoptant, per import del 100% de l’import rebut, amb el límit de 25.000 euros. 
 
 
 
 
1.5 Per l’adquisició d’elements patrimonials afectes a una empresa individual o 
activitat professional del causant o del seu cònjuge, quan aquest és l’adjudicatari dels 
béns, per part del cònjuge, descendent, ascendent, adoptat, adoptant o col·lateral fins al 
tercer grau, per import del 95% del seu valor net. La reducció també és aplicable quan 
l’adquirent, sense tenir la relació de parentiu esmentada, té una vinculació laboral o de 
prestació de serveis amb l’empresa o negoci amb una antiguitat mínima de 10 anys, amb 
tasques de responsabilitat en la gestió o direcció amb una antiguitat mínima de 5 anys. 
Per gaudir d’aquesta reducció queda condicionat al manteniment, per part de la persona 
adquirent, de l’exercici de l’activitat i de la titularitat i afectació dels béns o els seus 
subrogats durant el termini de 5 anys.  
 
 
1.6 Per l’adquisició de participacions en entitats, per part del cònjuge, descendent, 
ascendent, adoptat, adoptant o col·lateral fins al tercer grau, per import del 95% (97% si 
es tracta de societats laborals) del valor corresponent a la part que correspongui a la 
proporció entre els actius necessaris per l’exercici de l’activitat, minorats en l’import 
dels deutes, i el valor del patrimoni net de l’entitat, i sempre que aquesta no tingui per 
activitat principal la gestió d’un patrimoni, la persona causant hi tingués una 
participació igual o superior al 5% del capital de manera individual o del 20% juntament 
amb el seu cònjuge, descendent, ascendent, adoptat, adoptant o col·lateral fins al tercer 
grau, i hi hagués exercit, dita persona o alguna de les esmentades anteriorment, funcions 
de direcció per les quals percebés una remuneració que representés més del 50% dels 
seus rendiments d’activitats econòmiques i del treball personal. La reducció també és 
aplicable quan l’adquirent, sense tenir la relació de parentiu esmentada, té una 
vinculació laboral o de prestació de serveis amb l’entitat amb una antiguitat mínima de 
10 anys, amb tasques de responsabilitat en la gestió o direcció amb una antiguitat 
mínima de 5 anys, i té una participació en l’entitat superior al 50% del seu capital 
(superior al 25% si es tracta de societats laborals).  
Per gaudir d’aquesta reducció queda condicionat al manteniment, per part de la persona 
adquirent, de l’adquisició durant el termini de 5 anys. 
 
 
1.7 Per l’adquisició de l’habitatge habitual de la persona causant per part del cònjuge, 
descendent, ascendent, adoptat, adoptant o col·lateral fins al tercer grau (en aquest cas, 
major de 65 anys i que hagués conviscut amb la persona causant durant els dos anys 
anteriors a la defunció), per import del 95% del valor de l’immoble, amb el límit de 
500.000 euros pel valor conjunt de l’immoble, límit que s’ha de prorratejar entre els 



 

subjectes passius en proporció a llur participació sense que el límit individual no pugui 
ser inferior a 180.000 euros. 
Per gaudir d’aquesta reducció queda condicionat al manteniment, per part de la persona 
adquirent, de l’adquisició durant el termini de 5 anys. 
 
 
1.8 Per l’adquisició de finques rústiques de dedicació forestal que disposin d’un 
instrument d’ordenació forestal aprovat pel departament competent, o siguin 
gestionades en el marc d’un conveni, acord o contracte de gestió forestal, o estiguin 
ubicats en terrenys que han patit incendis en els 25 anys anteriors a la defunció o han 
estat declarats zones d’actuació urgent per raó d’incendi, per part del cònjuge, 
descendent, ascendent, adoptat, adoptant o col·lateral fins al tercer grau, per import del 
95% del seu valor. 
Per gaudir d’aquesta reducció queda condicionat al manteniment, per part de la persona 
adquirent, de l’adquisició durant el termini de 10 anys. 
 
 
1.9 Per l’adquisició de béns culturals d’interès nacional i béns mobles catalogats i 
inscrits, així com l’obra pròpia dels artistes, quan el causant era el mateix artista, per 
part del cònjuge, descendent, ascendent, adoptat, adoptant o col·lateral fins al tercer 
grau, per import del 95% del seu valor. 
Per gaudir d’aquesta reducció queda condicionat al manteniment, per part de la persona 
adquirent, de l’adquisició durant el termini de 5 anys. 
 
 
1.10 Per l’adquisició de béns utilitzats en l’explotació agrària de la persona 
causahavent adjudicatària, per part del cònjuge, descendent, ascendent, adoptat, 
adoptant o col·lateral fins al tercer grau, quan tinguin la condició d’agricultor 
professional, per import del 95% del valor net dels elements patrimonials adquirits. 
Per gaudir d’aquesta reducció queda condicionat al manteniment, per part de la persona 
adquirent, de l’adquisició i de la seva utilització exclusiva en l’explotació agrària, així 
com la condició d’agricultor professional, durant el termini de 5 anys. 
 
 
1.11 Per l’adquisició de finques rústiques de dedicació forestal situades en terrenys 
d’un espai d’interès natural del Pla d’espais d’interès natural o de la Xarxa Natura 
2000, per part del cònjuge, descendent, ascendent, adoptat, adoptant o col·lateral fins al 
tercer grau, per import del 95% del seu valor. 
Per gaudir d’aquesta reducció queda condicionat al manteniment, per part de la persona 
adquirent, de l’adquisició durant el termini de 10 anys. 
 
 
1.12 Per sobreimposició decennal, quan uns mateixos béns o drets, en un període 
màxim de 10 anys, fossin subjecte de dues o més transmissions per causa de mort a 



 

favor del cònjuge, descendents, adoptats, ascendents o adoptants, per les quals s’hagués 
produït una tributació efectiva, per l’import major entre els següents: 
 
-L’import de les quotes de l’impost satisfetes en les transmissions anteriors. 
 
-El 50% del valor real dels béns i drets, quan la segona o ulterior transmissió s’ha 
produït dins l’any natural posterior a l’anterior transmissió.  
 
-El 30% del valor real dels béns i drets, quan la segona o ulterior transmissió s’ha 
produït després del primer any i abans del transcurs de 5 anys naturals des de l’anterior 
transmissió. 
 
-El 10% del valor real dels béns i drets, quan la segona o ulterior transmissió s’ha 
produït després dels 5 anys naturals des de l’anterior transmissió. 
 

BONIFICACIONS DE LA QUOTA TRIBUTÀRIA 

 

A) Per a les herències causades entre l'1 de gener de 2011 i el 31 de gener de 2014, 
els contribuents dels grups de parentiu I i II poden aplicar una bonificació del 99% de 
l'import d'aquesta quota tributària (casella 18 del model d'autoliquidació). 

B) Per a les herències causades a partir de l’1 de febrer de 2014, la casella 18 del 
model d’autoliquidació 650 s’ha d’emplenar d’acord amb les regles següents: 

1. Els cònjuges poden aplicar una bonificació del 99% de la quota tributària de l’impost 
sobre successions en les adquisicions per causa de mort, incloses les quantitats 
percebudes pels beneficiaris d’assegurances de vida, que s’acumulen a la resta de béns i 
drets que integren llur porció hereditària. 

2. La resta de contribuents dels grups I i II de parentiu amb la persona causant de la 
successió poden aplicar la bonificació en el percentatge mitjà ponderat que resulti de 
l’aplicació per a cada tram de base imposable dels percentatges següents: 

 

 



 

 

  
BASE IMPOSABLE 
Fins a euros  

BONIFICACIÓ
(percentatge)  

RESTA BASE 
IMPOSABLE 
Fins a euros 

BONIFICACIÓ
MARGINAL 
(percentatge) 

1 0,00 0,00 100.000,00 99,00 
2 100.000,00 99,00 100.000,00 97,00 
3 200.000,00 98,00 100.000,00 95,00 
4 300.000,00 97,00 200.000,00 90,00 
5 500.000,00 94,20 250.000,00 80,00 
6 750.000,00 89,47 250.000,00 70,00 
7 1.000.000,00 84,60 500.000,00 60,00 
8 1.500.000,00 76,40 500.000,00 50,00 
9 2.000.000,00 69,80 500.000,00 40,00 
10 2.500.000,00 63,84 500.000,00 25,00 
11 3.000.000,00 57,37 en endavant 20,00 

  

3. En el cas de desmembrament del domini, la base imposable a què fa referència  
l’apartat anterior és la base imposable teòrica. 

4. El percentatge mitjà ponderat resultant ha de tenir només dos decimals, aproximant 
les mil·lèsimes a la centèsima més propera: si la mil·lèsima és igual o inferior a 5, es 
manté la centèsima; si és superior a 5, s’aproxima a la centèsima superior. 

 

Olot, Febrer 2014 

 

 


