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ESMENA  
D’ADDICIÓ  
 
 
D’un nou article 118 bis de modificació de l’article únic de la Llei 24/2010, del 22 de 
juliol, d'aprovació de l'escala autonòmica de l'impost sobre la renda de les persones 
físiques. 
 
 
2. Es modifica, amb efectes des de l’1 de gener de 2017, l’ article únic de la Llei 24/2010, 
del 22 de juliol, d'aprovació de l'escala autonòmica de l'impost sobre la renda de les 
persones físiques, que resta redactat de la manera següent: 
 

ESCALA IRPF TRAM AUTONÒMIC   

Base liquidable   TIPUS 

de fins tipus 

0 20.000 11,50% 

20.000 33.000 14,00% 

33.000 53.407 18,50% 

53.407 59.447 22,50% 

59.447 90.000 24,50% 

90.000 120.000 29,00% 

120.000 RESTA 30,00% 

 
 
ESMENA  
D’ADDICIÓ  
 
 
S’afegeix un nou paràgraf a l’article 117 que digui:  
 
Amb efectes 1 de gener del 2017 es suprimeix la deducció en concepte d’inversor per 
un Àngel inversor per l’adquisició d’accions o participacions socials d’entitats noves o 
de creació recent, prevista en l’article 20 de la Llei 26/2009 del 23 de desembre, de 
mesures fiscals, financeres i administratives 
 
 
ESMENA  
D’ADDICIÓ  
 
D’un nou article 118 ter de modificació del Decret Llei 7/2012, de 27 de desembre, de 
mesures urgents en matèria fiscal que afecten l'impost sobre el patrimoni. 
 
Es modifica, amb efectes des de l’1 de gener de 2017, l’apartat 2 de l’article únic del 
Decret Llei 7/2012, de 27 de desembre, de mesures urgents en matèria fiscal que 
afecten l'impost sobre el patrimoni. 
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La base liquidable de l’impost es grava amb els tipus de l’escala següent: 
 
PROPOSTA CATALUNYA   euros 
base liquidable quota integra resta fins tipus 
0  167.120 0,210% 
167.120 351 167.123 0,315% 
334.253 877 334.247 0,525% 
668.500 2.632 668.500 0,945% 
1.337.000 8.950 1.336.999 1,95% 
2.673.999 27.200 2.673.999 2,55% 
5.347.998 74.930 5.347.998 3,15% 
10.695.996 192.854 resta  3,75% 
 

 
ESMENA  
D’ADDICIÓ  
 
D’un nou article 118 quarter de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació 
de l'impost sobre successions i donacions. 
 
 

1. Es modifica, amb efectes des de l’1 de gener de 2017, l’article 2 de la Llei 19/2010, del 

7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions, que resta redactat de 

la manera següent:  

 
Reducció per parentiu 
 
En les adquisicions per causa de mort, s’aplica la reducció que correspongui, d’entre les 
següents, per raó del grau de parentiu entre l’adquirent i el causant: 
 
a) Grup I (adquisicions per descendents menors de trenta anys): 18.000,  més 12.000 
euros per cada any de menys de trenta que tingui el causahavent, fins a un límit de 
114.000 euros. 
b) Grup II (adquisicions per descendents de trenta anys o més, cònjuges i ascendents): 
18.000 euros. 
c) Grup III (adquisicions per col·laterals de segon i tercer grau i per ascendents i 
descendents per afinitat): 4.000 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. Es modifica, amb efectes des de l’1 de gener de 2017, l’article 9 de la Llei 19/2010, del 

7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions, que resta redactat de 

la manera següent:  

 
Regla de manteniment 
El gaudi definitiu de la reducció que estableix aquesta secció resta condicionat al 
manteniment de l'exercici de l'activitat empresarial o professional durant els set anys 
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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 mateixos béns i drets, o de béns i drets subrogats de valor equivalent, i 
de llur afectació a l'activitat. 
 
3. Es modifica, amb efectes des de l’1 de gener de 2017, l’article 14 de la Llei 19/2010, 

del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions, que resta redactat 

de la manera següent:  

 
Regla de manteniment 
El gaudi definitiu de la reducció que estableix aquesta secció resta condicionat al 
manteniment dels elements adquirits en el patrimoni de l'adquirent durant els set  anys 
següents a la mort del causant, llevat que l'adquirent mori dins aquest termini. 
 

4. Es modifica, amb efectes des de l’1 de gener de 2017, l’ apartat 1. de l’article 19 de la 

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

resta redactat de la manera següent: 

 
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 els 
set anys següents a la mort del causant, llevat que l'adquirent mori dins aquest termini. 
 
5. Es modifica, amb efectes des de l’1 de gener de 2017, l’article 21 de la Llei 19/2010, 

del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions, que resta redactat 

de la manera següent: 

 

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'adquirent 
durant els set anys següents a la data de la mort del causant, llevat que l'adquirent mori 
dins aquest termini. 
 

6. Es modifica, amb efectes des de l’1 de gener de 2017, l’article 24 de la Llei 19/2010, 

del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions, que resta redactat 

de la manera següent: 

 

Regla de manteniment 
El gaudi definitiu de la reducció que estableix aquesta secció resta condicionat al 
manteniment dels béns adquirits, o de béns subrogats de valor equivalent, en el 
patrimoni de l'adquirent durant els set anys següents a la data de la mort del causant, 
llevat que l'adquirent mori dins aquest termini, i també a la utilització exclusiva 
d'aquests béns en l'explotació agrària, durant el mateix termini i amb la mateixa 
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excepció, i queda condicionat també al fet que el causahavent mantingui durant aquest 
termini la seva condició d'agricultor professional. 
 

7. Es modifica, amb efectes des de l’1 de gener de 2017, l’article 26 de la Llei 19/2010, 

del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions, que resta redactat 

de la manera següent: 

 
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 set anys 
següents a la mort del causant, llevat que dins aquest termini mori l'adquirent o els béns 
siguin adquirits per la Generalitat o per un ens local territorial de Catalunya. 
 

8. Es modifica, amb efectes des de l’1 de gener de 2017, l’article 28 de la Llei 19/2010, 

del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions, que resta redactat 

de la manera següent: 

 

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 set anys següents a la data de la mort del 

causant, llevat que l'adquirent mori dins aquest termini. 

 

9. Es modifica, amb efectes des de l’1 de gener de 2017, l’article 40 de la Llei 19/2010, 

del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions, que resta redactat 

de la manera següent: 

 
Regla de manteniment 
El gaudi definitiu de la reducció que estableix aquesta secció resta condicionat al 
manteniment de l'exercici de l'activitat empresarial o professional durant els set 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 afectació a l'activitat empresarial o professional. 
 

10. Es modifica, amb efectes des de l’1 de gener de 2017, l’article 43 de la Llei 19/2010, 

del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions, que resta redactat 

de la manera següent: 

 

Regla de manteniment 
El gaudi definitiu de la reducció que estableix aquesta secció resta condicionat al 
manteniment en el patrimoni del donatari, durant els set anys següents a la donació, o 
al negoci jurídic equiparable, i llevat que el donatari mori dins aquest termini, dels 
elements que han estat objecte de la donació, i també al compliment, durant el mateix 
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termini i amb la mateixa 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. 
 

11. Es modifica, amb efectes des de l’1 de gener de 2017, l’ apartat a). de l’article 46 de 

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

que resta redactat de la manera següent: 

 
Regla de manteniment 
El gaudi definitiu de la reducció que estableix aquesta secció resta condicionat als 
requisits següents: 
a) El donatari ha de mantenir en el seu patrimoni, durant els set anys següents a la 
donació, o al 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. 
 
12. Es modifica, amb efectes des de l’1 de gener de 2017, l’article 49 de la Llei 19/2010, 

del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions, que resta redactat 

de la manera següent: 

 
Regla de manteniment 
El gaudi definitiu de la reducció que estableix aquesta secció resta condicionat al fet que 
el donatari continuï exercint funcions de direcció en l'entitat durant els set 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. 
 

13. Es modifica, amb efectes des de l’1 de gener de 2017, l’article 51 de la Llei 19/2010, 

del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions, que resta redactat 

de la manera següent: 

 

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 durant els set  
anys següents a la donació, o al negoci jurídic equiparable, llevat que dins aquest termini 
mori el donatari o els béns siguin adquirits per la Generalitat o per un ens local territorial 
de Catalunya. 
 
14. S’ addiciona, amb efectes de 1 de gener de 2017, un nou article X a la Llei 19/2010, 
del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions, amb el següent 
contingut: 
 
Article X. Sobre les quanties i coeficients multiplicadors en funció del patrimoni 
preexistent.  
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La quota tributària s’obtindrà aplicant a la quota íntegra el coeficient multiplicador en 
funció de la quantia dels trams del patrimoni preexistent següents: 
 
 

QUANTIES I COEFICIENTS DE LA LLEI ESTATAL DE  
L’IMPOST DE SUCCESSIONS I         DONACIONS,  
SOBRE PATRIMONI PREEXISTENT, PER INTRODUIR A L. CATALANA 

 
En verd la  proposta 

Patrimoni preexistent Grups I i II Grup III Grup IV   

      

De 0 a 402.678,11 1,0000 1,5882 2,0000   

De més de 402.678,11 a 
2.007.380,43 

1,0500 1,6676 2,1000   

De més de 2.007.380,43 a 
4.020.770,98 

1,1000 
1,2000 

1,7471 
1,9000 

2,2000 
2,3500 

  

De més de 4.020.770,98  1,2000 
1,4000 

1,9059 
2,1000 

2,4000 
2,5000 

  

      

 

 

15. Es modifica, amb efectes des de l’1 de gener de 2017, l’article 58 bis de la Llei 

19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions, que resta 

redactat de la manera següent:  

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. 
 
 
16. Es deroga la Disposició Transitòria Segona de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de 

regulació de l'impost sobre successions i donacions, sobre “Ajornament excepcional de 

l'impost sobre successions i donacions pels òrgans de gestió”, en la redacció donada per 

la Llei 2/2016, de 2 de novembre, de modificacions urgents en matèria tributària. 

 
17. Es modifica, amb efectes des de l’1 de gener de 2017, l’article 73 apartat 1. de la Llei 

19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions, que resta 

redactat de la manera següent:  

 
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 sobre successions i donacions poden acordar, a sol·licitud del contribuent, un 
ajornament de fins a dos anys  del pagament de les liquidacions practicades per causa 
de mort, sempre que l’inventari de l’herència no comprengui suficients diners efectius 
o béns fàcilment realitzables per a pagar les quotes liquidades i sempre que l’ajornament 
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se sol·liciti abans del finiment del termini reglamentari de pagament. La concessió de 
l’ajornament implica l’obligació de satisfer l’interès de demora corresponent. 
Alternativament, a sol·licitud de la persona interessada, i sempre que ho autoritzi la 
direcció general competent en matèria de patrimoni, amb l’informe previ favorable del 
departament o entitat competent en funció de l’ús del bé immoble que s’ofereix, els 
òrgans de gestió esmentats poden acordar que el pagament es faci mitjançant béns 
immobles constitutius de l’herència. 
 
18.- S’ afegeix una nova Disposició Addicional a la Llei 19/2010, del 7 de juny, de 

regulació de l'impost sobre successions i donacions, amb la següent redacció:  

 

Disposició Addicional........... 

 

1. El Govern, en el termini de 6 mesos des de l’ entrada en vigor de la present Llei,  

aportarà al Parlament els estudis adients que permetin determinar  l’ edat en que es 

pot fixar la situació d’autonomia econòmica, i en atenció a aquests estudis es pugui 

fixar l’ edat que delimiti la pertinença al Grup I o al Grup II. 

 2. En atenció als anteriors estudis el Parlament, si s’ escau, modificarà l’ edat que 

delimita la pertinença al Grup I o al Grup II. 

 

19. S’ afegeix una nova Disposició Addicional a la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació 

de l'impost sobre successions i donacions, amb la següent redacció:  

 

Disposició Addicional..........  

 

1. El Govern, en el termini de 6 mesos des de l’ entrada en vigor de la present Llei,  

aportarà al Parlament les dades sobre l’impost de successions i donacions 

corresponents al període que va de l’ any 2010 a l’ any 2016, que siguin necessàries 

per avaluar l’ impacte econòmic que cadascuna de les reduccions a la base imposable 

han tingut sobre la recaptació de l’impost i sobre cadascuna de les activitats i 

circumstàncies que permeten les reduccions, en cadascun dels anys, en relació a les 

següents reduccions: 

 

 per l’ adquisició de béns i drets afectes a una activitat econòmica, 

 per l'adquisició de participacions en entitats,  

 

2. El Parlament haurà d’avaluar les anteriors dades per tal de poder determinar 

l’efectivitat d’ aquestes reduccions i la possibilitat de fer-ne una nova regulació legal. 

3. En atenció  a les conclusions que s’ en derivin de l’ anterior estudi, el Parlament 

estarà en condicions de mantenir o modificar, també, la regla de manteniment que s’ 

estableix amb la present Llei. 
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