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1-Dictamen

DICTAMEN 1/2011 sobre el Projecte de llei de modificació de la
Llei 19/2010, de 7 de juny, de regulació de l’impost sobre
successions i donacions.
Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social
de Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei
7/2005, de 8 de juny, la Comissió Executiva, per delegació del Ple del
Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 26
d’abril de 2011, aprova el següent

DICTAMEN
I. ANTECEDENTS
En data 7 d’abril de 2011 va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic i
Social de Catalunya un escrit tramès per la secretària general del
Departament d’Economia i Coneixement en el qual posava de manifest que
el Govern, en data 5 d’abril, havia aprovat el Projecte de llei de modificació
de la llei 19/2010, de 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i
donacions, i per tal de completar l’expedient corresponent, sol·licitava
l’emissió del dictamen corresponent pel procediment d’urgència.
El Projecte de decret es va acompanyar d’una memòria justificativa de la
norma i d’una memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades.
La Comissió de Treball d’Economia i Fiscalitat i Unió Europea es va reunir el
dia 15 d’abril i va elaborar la Proposta de dictamen.

II. CONTINGUT
El Projecte de llei consta d’una exposició de motius, d’un article i de dues
disposicions finals.
En l’exposició de motius es posa de manifest que la Generalitat assumeix
les competències de poder introduir modificacions en els elements de
quantificació del tribut que grava les transmissions que es produeixen entre
els familiars més propers.
L’article únic incorpora dues modificacions a la Llei 19/2010. La primera és
la creació d’una bonificació del 99% de la quota de l’impost per a les
transmissions a cònjuges, descendents o ascendents i també la mateixa
bonificació per a les quantitats percebudes pels beneficiaris d’assegurances
sobre la vida que s’acumulin a la resta de béns i drets. La segona
modificació és l’avançament a l’1 de gener de 2011 (abans era de l’1 de
juliol) de la darrera fase d’aplicació de les reduccions personals i
addicionals.
La disposició final primera amplia, fins al 31 d’octubre de 2011, el termini
previst en la Llei per fer el seu desplegament reglamentari.
La disposició final segona preveu l’entrada en vigor de la norma l’endemà
d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
però retrotreu els efectes de la bonificació als fets imposables meritats a
partir de l’1 de gener de 2011.
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III. OBSERVACIONS GENERALS
Primera. El CTESC valora que el Govern hagi sol·licitat el dictamen sobre el
Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, de 7 de juny, de regulació
de l’impost sobre successions i donacions. Addicionalment, posa de
manifest que, atenent la normativa reguladora d’aquest organisme, la
sol·licitud de Dictamen ha de ser feta pel conseller i amb caràcter previ a
l’aprovació de la norma per part del Consell Executiu.

IV. CONCLUSIONS
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte
de llei de modificació de la Llei 19/2010, de 7 de juny, de regulació de
l’impost sobre successions i donacions i sol·licita al Govern que sigui
receptiu a les recomanacions formulades en el present Dictamen.

Barcelona, 26 d’abril de 2011

El president
Josep Maria Rañé i Blasco

La secretària executiva
Teresita Itoiz i Cruells
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VOT PARTICULAR que formula la Comissió Obrera Nacional de
Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya
integrants del Grup Primer del Consell de Treball, Econòmic i Social
de Catalunya, en relació amb el Dictamen 1/2011 sobre el Projecte
de llei de modificació de la Llei 19/2010, de 7 de juny, de regulació de
l’impost sobre successions i donacions.
CCOOO de Catalunya i UGT de Catalunya demanem al Govern de la
Generalitat que reconsideri la seva posició de suprimir l’impost de
successions per les següents raons:
‐L’impost de successions és un tribut de caràcter directe i progressiu que
grava les herències rebudes a títol gratuït per persones físiques per causa
de mort. Està cedit a les comunitats autònomes que tenen capacitat
normativa de gestió, inspecció i recaptació. És un impost que es recapta i
gestiona íntegrament a Catalunya i que no depèn de cap imposició estatal.
‐És un impost que té una funció redistributiva i que està previst per garantir
la igualtat d’oportunitats.
‐És un impost que es paga a la majoria de països europeus i als EEUUU.
Cal recordar que un grup de milionaris americans (Rockefeller, Bill Gates,
....) van fer una declaració pública en defensa d’aquest impost per impedir
que el president Bush el suprimís, entenent que era de justícia que les
persones que tenien el privilegi de rebre herències importants fessin una
contribució a la societat.
A Catalunya, abans de la retallada feta pel Govern anterior, l’habitatge
habitual i els negocis familiars ja no havien de pagar aquest impost. Després
de la retallada, només l’han de pagar el 6% de les persones que reben
herències. Es tracta d’herències molt importants corresponents a grans
fortunes.
‐És incomprensible que, en una situació de crisi i de disminució dels
ingressos fiscals, el Govern de la Generalitat renunciï a aquests recursos.
‐UGT i CCCOO considerem injust que el Govern de la Generalitat vulgui
eliminar aquest impost quan a la vegada es diu que no hi ha diners i s’han
de retallar la sanitat i l’educació públiques. Per beneficiar una minoria
privilegiada es perjudica set milions de persones. -És necessari un millor
finançament per a Catalunya per poder fer més polítiques socials i mantenir
l’estat del benestar, però no es pot aprofitar per baixar els impostos dels que
més tenen. Això és un contrasentit que no té en compte els interessos de la
gran majoria dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
‐D’altra banda, mai no s’ha aportat ni una sola dada que avali que el
manteniment d’aquest impost provoqui una fuga de contribuents.
‐En la nostra opinió, no només no s’ha d’eliminar l’impost de successions
sinó que s’hauria d’aplicar una moratòria en la reforma feta pel Govern
anterior fins que s’hagi superat la situació de crisi i desocupació. No
entenem que es redueixin els sous dels empleats públics i es congelin les
pensions i, en canvi, no es pugui ajornar la aplicació de la reforma de
l’impost de successions.
‐L’impost de successions és un impost just i necessari que serveix per
reforçar la cohesió social i posar en valor el mèrit i l’esforç personal i no la
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riquesa familiar.

Barcelona, 15 de abril de 2011

CCOO de Catalunya

UGT de Catalunya

Alfons Labrador

José Manuel Fandiño

VOT PARTICULAR que formula Foment del Treball Nacional de
Catalunya i PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya,
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integrants del Grup Segon del Consell de Treball, Econòmic i Social
de Catalunya, en relació amb el Dictamen 1/2011 sobre el Projecte
de llei de modificació de la Llei 19/2010, de 7 de juny, de regulació de
l’impost sobre successions i donacions.
PRIMER.- Les organitzacions empresarials signants valoren positivament el
projecte de Llei objecte del dictamen emès pel CTESC, atès que:
1. S’elimina el greuge comparatiu respecte als ciutadans d’altres
comunitats autònomes que disposen d’un cost fiscal, en matèria de
successions, sensiblement inferior.
2. Es procura el manteniment del patrimoni familiar, en reduir el cost
fiscal als contribuents amb grau de parentiu proper al finat.
3. Es disposa i preveu la continuïtat de les empreses, particularment,
les pime, al reduir el cost fiscal i evitar, en alguns casos, la seva
descapitalització.
4. Es protegeix les famílies i empreses arrelades a Catalunya tot
evitant que, per causa de greuge comparatiu amb altres territoris,
fixin la seva seu central en altres comunitats autònomes amb cost
fiscal sensiblement inferior.
5. S’eximeix les famílies nuclears –on se centra la reducció del
gravamen, els grups I i II-, per motius successoris, d’un excessiu
cost fiscal en uns moments de crisi econòmica en els quals
qualsevol ajuda és ben rebuda.
SEGON.- El fet que el Projecte de Llei estableixi una bonificació del
99% a la quota tributària per als contribuents dels grups I i II deixa
sense efectes pràctics el tracte diferent que es pretenia donar als
diferents parents d’aquests grups, a través de les reduccions per
parentiu establertes als punts 1.a) i 1.b) de l’article 2, i en funció de les
reduccions addicionals de l’article 30 de la Llei 19/2010 de 7 de juny.
Per aquest motiu i per simplificar, clarificar i fer més comprensible
l’impost seria convenient que s’igualessin les reduccions previstes per al
conjunt de components dels grups I i II.
TERCER.- Malgrat tot, es valora de forma negativa que la present
modificació legislativa només incideixi en les donacions per causa de
mort, fet que comporta la penalització de les donacions entre parents
vius dels grups I i II. Aquest tractament diferent tindrà efectes negatius
en el normal desenvolupament de les transmissions d’empreses i
patrimonis familiars. En aquest sentit es recomana l’equiparació de les
donacions entre parents dels grups I i II a la successió.

Barcelona, 18 d’abril de 2011

Per Foment del Treball Nacional
Eduardo de Paz Fuertes

Per PIMEC
José A. Hallado Molina
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement

Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, de 7 de juny, de regulació de
l’impost sobre successions i donacions

Exposició de motius
En els darrers temps, gran part de la ciutadania ha posat en qüestió la regulació
aplicable a Catalunya de l’impost que grava les successions, en virtut de la qual
encara se sotmet determinades herències a un gravamen prou important, per tal
com es percep com un greuge comparatiu el fet que els ciutadans i ciutadanes de
Catalunya quedin sotmesos a un tribut que en d’altres territoris ha estat reduït de
forma substancial quant a les transmissions que es produeixen entre els familiars
més propers.
Essent receptius a aquest sentir de la societat catalana, cal tenir en compte que el
vigent sistema de finançament i, més concretament, el règim de cessió de tributs
determina en primer lloc que l’Estat és el titular de l’impost que grava les
successions i que, en segon lloc i com a conseqüència del primer, no permet a les
comunitats autònomes suprimir-lo o derogar-lo, si bé els atorga àmplies
competències normatives.
En aquest marc competencial, la Generalitat de Catalunya pot introduir
modificacions en els elements de quantificació del tribut –establiment de reduccions
de la base imposable, fixació de la tarifa i dels coeficients multiplicadors, i aprovació
de bonificacions i deduccions de la quota-, de manera que, sense suprimir l’impost,
pot aprovar determinades normes que beneficiïn especialment aquells contribuents
amb un grau de parentiu proper al difunt, causant de l’herència: així, reduint
sensiblement el cost fiscal per a aquestes transmissions, es garanteix que aquell
patrimoni que el difunt va anar construint al llarg de la seva vida i que va compartir
amb la seva família, es mantingui en aquest entorn familiar.
Amb aquesta finalitat, la present Llei incorpora dues modificacions a la Llei 19/2010,
de 7 de juny: per una banda, crea una bonificació del 99 per 100 de la quota de
l’impost en la modalitat de successions per les transmissions que s’efectuïn a favor
del cònjuge, descendents o ascendents –és a dir, a favor dels contribuents dels
grups I i II de parentiu-, així com a la percepció de quantitats en concepte
d’assegurances sobre la vida que s’hi acumulin; i, per una altra, s’avança a l’1 de
gener de 2011 l’entrada en vigor de la tercera i darrera fase d’aplicació de les
reduccions personals i addicionals prevista a la disposició final primera de la Llei
19/2010.
Article únic
Modificació de la Llei 19/2010, de 7 de juny, de regulació de l’impost sobre
successions i donacions
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Coneixement

Es modifica la Llei 19/2010, de 7 de juny, en el sentit següent:
1. S’introdueix un article 58.bis amb la redacció següent:
“Article 58. bis
Bonificació de la quota tributària
Els contribuents dels grups I i II poden aplicar una bonificació del 99 per 100 de la
quota tributària derivada d’adquisicions per causa de mort i de quantitats percebudes
pels beneficiaris d’assegurances sobre la vida que s’acumulen a la resta de béns i
drets que integren la seva respectiva porció hereditària.”
2. Es modifica l’apartat 2 de la disposició final primera de la Llei, que passa a tenir la
redacció següent:
“2. Els imports de la reducció per parentiu i els imports màxims de la reducció
addicional de la base imposable 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 entre l’1 de gener 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 31 de desembre de
2010, 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 gener de 2011, s’aplica el 100%
dels imports que estableixen els articles 2 i 30.”
Disposició final primera
El termini per al desplegament reglamentari previst a la disposició final segona de la
Llei 19/2010, de 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions
s’amplia fins al 31 d’octubre de 2011.
Disposició final segona
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, per bé que la bonificació establerta a l’apartat 1 de l’article
únic és d’aplicació als fets imposables meritats a partir de l’1 de gener de 2011.

Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament d’Economia i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
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