
LA SUCCESSIÓ HEREDITÀRIA A CATALUNYA

Conceptes Generals de la successió i la seva fiscalitat actual

27 de febrer de 2020

Ponents:  - Josep Àlvarez (Economista- Auditor) 

- Joan Vidal (Advocat)



ÍNDEX

 Conceptes generals de la successió
 Conceptes bàsics de la successió hereditària

 Classes de successió hereditària
 La successió testada

 La successió intestada

 La successió forçosa (llegítima)

 L’heretament.

 Tràmits per gestionar en una herència

 La Fiscalitat actual: L’Impost Sobre Successions i Donacions
 Característiques bàsiques

 Reduccions aplicables
 Reduccions per circumstàncies personals

 Reducció per adquisició de l’habitatge habitual del causant

 Reduccions per assegurances de vida

 Altres reduccions

2



ÍNDEX

 Tarifa de l’Impost de Successions i donacions

 Bonificació de la quota final de l’Impost sobre Successions

 Cas Pràctic 1

 Cas Pràctic 2

 Cas Pràctic 3

 Un apunt sobre l’Impost de Donacions

 Alguns dels beneficis fiscals

 Tarifa reduïda entre ascendents i descendents

3



LA SUCCESSIÓ HEREDITÀRIA A CATALUNYA

CONCEPTES GENERALS DE 

LA SUCCESSIÓ

4



CONCEPTES GENERALS

 CONCEPTES BÀSICS DE LA SUCCESSIÓ HEREDITÀRIA:

 EL CAUSANT: és la persona que ha mort i que ha donat lloc a l'obertura d'un procés de successió
de tots els seus béns i drets.

 L’HERÈNCIA: és el conjunt de béns, drets i obligacions que té una persona i que es transmeten
per la seva mort.

 EL TESTAMENT: Es l’acte pel qual el causant ordena la seva successió i disposa dels seus béns
per després de la seva mort.

 HEREU UNIVERSAL: és la persona que ha designat normalment el causant-testador o la llei per
tal de succeir de manera general en tots els béns, drets i obligacions del causant. Poden ser un o
més. No té perquè ser el major dels fills.

 LA LLEGÍTIMA : És aquella part del valor de l’herència (1/4 part) que el causant-testador ha de
respectar per llei i que correspon percebre als descendents o, subsidiàriament, ascendents.

 LLEGATS: Són aquells béns o drets concrets de l'herència que el causant-testador ha disposat a
favor de determinades persones. El testador pot disposar un o més llegats a favor de les persones
que consideri.
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 La successió testada:

 El testament (document essencial).

 El codicil.

 Les memòries testamentàries.

 La successió intestada:

 Obertura i ordre de successió.

 La successió forçosa (llegítima).

 L’heretament:

 Els pactes successoris per la institució d’hereu i altres disposicions
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TIPUS BÀSICS DE SUCCESSIÓ HEREDITÀRIA



 OBJECTE I UTILITAT DEL TESTAMENT:

 Permet a una persona determinar el destí dels seus béns per després de la seva mort:

 Amb la designació d’un o més hereus universals.

 Amb la disposició de llegats.

 Amb la designació de substituts dels hereus o llegataris.

 Amb la designació de marmessors, administradors especials.

 Amb disposicions per després de la mort.

 Permet organitzar la tutela dels fills menors.

 Facilita la planificació fiscal de la successió.

 Es poden fer altres disposicions per després de la mort.

 El seu cost notarial és mínim (aprox. 60 €) en comparació amb la successió intestada.

 Es pot modificar o canviar en qualsevol moment (el que valdrà sempre és l’últim).

 TIPUS DE TESTAMENTS:

 Testament notarial:

 Testament obert.

 Testament tancat

 Testament hològraf.

7

LA SUCCESSIÓ TESTADA : EL TESTAMENT 



LA SUCCESSIÓ TESTADA : EL TESTAMENT NOTARIAL
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 TESTAMENT OBERT:

 En el testament obert el testador expressa la seva voluntat al Notari de paraula o per

escrit, i el propi Notari redacta el testament d’acord amb la voluntat del testador, aquest

el signa per sí sol o amb l’assistència de testimonis si no pot o no sap signar.

 S’inscriurà en el Registre General d’Actes d’Última Voluntat.
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LA SUCCESSIÓ TESTADA : EL TESTAMENT NOTARIAL

 TESTAMENT TANCAT:

 El testament tancat és escrit pel propi testador, en forma autògrafa o per altres mitjans
tècnics, o per una altra persona per encàrrec seu (que haurà d'identificar-se en el
document i signar juntament amb el testador), amb expressió del lloc i l'hora.

 El document que conté el testament s'haurà d'introduir en un sobre tancat i segellat.

 El sobre tancat amb el testament s'haurà de lliurar a un Notari de la zona i manifestar-li
que conté el testament. El Notari en deixarà constància amb una acta notarial i en serà
el dipositari.

 S'inscriurà al Registre General d'Actes d'Última Voluntat.



 El testament hològraf ha d'estar escrit i signat de manera autògrafa pel testador

(amb la seva pròpia mà i lletra) indicant el lloc i data de l'atorgament. A continuació

el testador el guardarà on cregui convenient a disposició dels seus successors.

 Per tal que sigui vàlid el testament hològraf, en el moment de la successió, cal que

sigui adverat (legalitzat) davant el Jutge competent, per tal de corroborar la seva

autenticitat. Això s'ha de dur a terme en el termini màxim de quatre anys des de la

mort del testador, un cop transcorregut aquest termini el testament caduca.

 Si el Jutge acorda l'autenticitat del testament, aquest s'haurà de protocol·litzar

notarialment (s'adjuntarà a una acta notarial i tindrà la mateixa validesa que un

testament notarial).
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LA SUCCESSIÓ TESTADA : EL TESTAMENT HOLÒGRAF



 Pel pacte successori dues o més persones poden pactar la successió per causa de

mort de qualsevol d'elles, nomenant hereus (heretament) o fent atribucions a títol

particular. Es poden nomenar hereus recíprocament o a favor de terceres persones,

i poden disposar de la mateixa manera que en un testament.

 Els pactes successoris només es poden fer entre cònjuges o parelles estables, o bé

entre parents en línia directa o en línia colateral fins el quart grau (per exemple,

germans, oncles, nebots i fins i tot cosins).

 S'han de fer en escriptura pública.

 S'inscriuran en el Registre d'Actes d'Última Voluntat.
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ELS PACTES SUCCESSORIS I HERETAMENTS:
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SUCCESSIÓ INTESTADA

 Es produeix quan una persona mor sense haver deixat testament o heretament, o

bé quan el que s'ha nomenat hereu no arriba a ser-ho (perquè no vol o ha mort

abans, i no té designat cap substitut), o bé quan s’ha anul·lat o invalidat un

testament.

 El Codi Civil de Catalunya preveu un ordre de les persones que podran ser

cridades a ser hereves.



 1er.) Si hi ha fills, seran aquests hereus en primer lloc, i si aquests ja haguessin
mort, aleshores ho seran els néts i, sinó, el besnéts, etc (sempre a parts iguals).
En tot cas, si juntament amb els fills ha sobreviscut el cònjuge, aquest en principi
tindrà dret a l‘úsdefruit universal i de per vida de tota l'herència. Tanmateix, el
cònjuge sobrevivent pot demanar canviar l'usdefruit universal per una quarta part
de l'herència i, a més, l'úsdefruit de la casa familiar (si forma part de l’herència).

 2on.) Si una persona mor sense fills ni descendents, però sí amb cònjuge
sobrevivent, aquest serà l'hereu.

 3er.) Si una persona mor sense fills ni descendents i també sense cònjuge,
aleshores els hereus seran els pares per meitats, o si només un és viu aquest
seria l'únic hereu. Si no hi hagués el pares, però els avis fossin vius, aleshores
serien aquests els hereus.
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SUCCESSIÓ INTESTADA: ORDRE DE SUCCESSIÓ



SUCCESSIÓ INTESTADA: ORDRE DE SUCCESSIÓ

 4t.) Si una persona mor sense cap dels familiars que hem dit abans, aleshores 

els hereus seran els germans, i si aquests no fossin vius, passaria als nebots.

 5è.) Si tampoc hi haguessin els referits familiars passaria als demés parents de 

quart grau (cosins, néts dels germans, etc.).

 6è.) En defecte de tots aquests familiars, aleshores qui succeiria seria la 

Generalitat de Catalunya.
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 Es el dret que s'ha de respectar sempre a favor dels fills, si n'hi ha, i si no a favor

dels pares, i que es correspon amb el valor d'una quarta part (25%) de l'herència.

 Si hi ha fills, tots tindran dret a la llegítima per parts iguals.

 Si no hi ha fills i els pares són vius, aquests tindran dret a la llegítima per

meitats. Si només és viu un progenitor, aquest tindrà dret a tota la quarta part de la

llegítima.
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LA LLEGÍTIMA:



 Per calcular la llegítima es tindrà en compte i s'hi sumaran les donacions que el

causant hagués fet en vida durant els últims deu anys (si hagués fet donacions

per pagar per anticipat la llegítima, es sumaran amb independència del temps que

hagués passat fins la mort).

 Si un fill és hereu o se li deixa un llegat i rep més del que li tocaria per llegítima, no

pot reclamar res més.

 Els fills o, si fos el cas, els pares tenen deu anys per reclamar la llegítima, amb

interessos (l’interès legal) des de la mort del causant.
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LA LLEGÍTIMA:



Documentació per la seva tramitació:

 SUCCESSIÓ TESTADA:

 Certificat de defunció (a sol·licitar en el Registre Civil)

 Certificat Ultimes Voluntats (en el Registre General d’Actes d’Última Voluntat) – cal
esperar mínim 15 dies des de la mort.

 Testament (s’haurà de demanar al Notari que el va fer i que s’indicarà al Certificat
d’últimes voluntats).

 Preparar inventari (una relació del tots els béns, drets i deutes, amb els seus valors)

 Escriptura d'acceptació d'herència (potser o no a benefici d’inventari, i se sol
formalitzar dins els 6 mesos des de la defunció, ja que és el termini per liquidar l’Impost
de Successions).

 Liquidació de l'Impost sobre Successions i, en el seu cas, Plus-Valua municipal dels
immobles.

 Inscripció al Registre de la Propietat (del canvi de titular dels immobles)
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TRAMITS PER GESTIONAR UNA HERÈNCIA – AMB TESTAMENT



TRAMITS PER GESTIONAR UNA HERÈNCIA – SENSE TESTAMENT
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Documentació per la seva tramitació:

 SUCCESSIÓ INTESTADA:

 Certificat de defunció (a sol·licitar en el Registre Civil)

 Certificat Ultimes Voluntats (en el Registre General d’Actes d’Última Voluntat) – cal
esperar mínim 15 dies des de la mort.

 Declaració Notarial d’hereus (és un tràmit més costós i llarg que si tenim el
testament).

 Preparar inventari (una relació del tots els béns, drets i deutes, amb els seus valors)

 Escriptura d'acceptació d'herència (potser o no a benefici d’inventari, i se sol
formalitzar dins els 6 mesos des de la defunció, ja que és el termini per liquidar l’Impost
de Successions).

 Liquidació de l'Impost sobre Successions i, en el seu cas, Plus-Valua municipal dels
immobles.

 Inscripció al Registre de la Propietat (del canvi de titular dels immobles)
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LA SUCCESSIÓ HEREDITÀRIA A CATALUNYA: LA FISCALITAT ACTUAL

L’IMPOST SOBRE 

SUCCESSIONS I DONACIONS



 FINALITAT:
 Grava l’adquisició de béns i drets per herència, llegat o qualsevol altre concepte amb motiu de la

mort d’una persona.

 A QUI VA DESTINAT:
 A tots els que siguin destinataris de l’herència (hereus, legataris, legitimaris o beneficiaris)

 SOBRE QUÈ S’APLICA:
 Sobre la part d’herència que rebi cada hereu, legatari, legitimari o beneficiari destinatari de

l’herència.

 SOBRE QUIN VALOR:
 Sobre el valor net que tingui la part rebuda per cada destinatari de l’herència a la data

de defunció del causant.

 Per determinar el valor net es restarà del valor del béns i drets rebuts:
 Els deutes del difunt.

 Les despeses, especialment de l’última malaltia i enterrament.

 Hi ha béns que són addicionables,
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IMPOST SOBRE SUCCESSIONS: CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES



 Els que hagin sigut de la persona difunta fins a un any abans
de la defunció, llevat que hi hagi altres béns que els
substitueixin.

 Els béns i drets que durant els tres anys anteriors a la
defunció hagués adquirit el difunt en usdefruit i les persones
hereves o parents fins el tercer grau o cònjuge en nua
propietat.

 Els béns i drets que el difunt havia transmès durant els quatre
anys anteriors a la defunció, reservant-se l’usdefruit (excepte
contracte de renda vitalícia amb entitat financera).
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IMPOST SOBRE SUCCESSIONS: BÉNS ADDICIONABLES A L’HERÈNCIA



 REDUCCIONS PER CIRCUMSTÀNCIES PERSONALS.

 REDUCCIÓ PER ADQUISICIÓ DE L’HABITATGE HABITUAL DEL

CAUSANT.

 REDUCCIONS PER ASSEGURANCES DE VIDA.

 ALTRES REDUCCIONS.
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IMPOST SOBRE SUCCESSIONS: REDUCCIONS APLICABLES



Pare Mare

Cònjuge

Nét Néta

Fill Filla Cònjuge

Nét Néta
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1 Grau 1 Grau

1 Grau
1 Grau

1 Grau

REDUCCIONS PER CIRCUMSTÀNCIES PERSONALS: SIGNIFICAT DEL GRAU

DE PARENTIU

 AFINITAT: Bàsicament cunyats, sogres, gendres, nores, nebots (si son fills del cunyat o
cunyada)

 CONSANGUINITAT: Pares, fills, avis, germans, nebots (si son fills del germà o germana)

 LINIA DIRECTA: Avis, fills, néts, besnéts.

 LINIA COL·LATERAL: Germans, cunyats, cosins.



 GRUP I: Descendents, sigui quina sigui la seva filiació, o adoptats, menors de 21

anys.

 GRUP II: Descendents i adoptats no inclosos en el Grup I (de 21 anys o més),

cònjuges, ascendents o adoptants de qualsevol edat.

 GRUP III: Colaterals de 2n. i 3er. Grau (per consanguinitat o afinitat, o sigui

germans, nebots, oncles), ascendents i descendents per afinitat (sogres, gendres,

nores).

 GRUP IV: Les demés persones (colaterals de 4t. grau o més, parents llunyans i

estranys)
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REDUCCIONS PER CIRCUMSTÀNCIES PERSONALS: GRUPS DE PARENTIU



 GRUP I: 100.000,00 € + 12.000,00 € per cada any menys de 21 anys
d’edat (màxim 196.000,00 €)

 GRUP II:
 Cònjuge o parella estable: 100.000,00 €.

 Fills i adoptats: ..................100.000,00 €.

 Altres descendents: ............50.000,00 €.

 Ascendents: .........................30.000,00 €.

 Convivents d’ajuda mútua: ..50.000,00 €.

 GRUP III: ............................8.000,00 €.

 GRUP IV: res.
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REDUCCIONS PER GRUPS DE PARENTIU: QUANTIES



 REDUCCIÓ PER DISCAPACITAT:

 Persones amb disminució física, psíquica o sensorial amb minusvàlua igual o superior al

33 % : 275.000,00 €,

 Si el grau de minusvàlua és igual o superior al 65%: 650.000,00 €,

 REDUCCIÓ PER A PERSONES GRANS:

 Persones de 75 anys o més que estiguin dins el GRUP II de parentiu: 275.000,00 €,

 Aquesta reducció és incompatible amb la de discapacitat.

26

ALTRES REDUCCIONS PER CIRCUMSTÀNCIES PERSONALS



 PER AQUISICIÓ DE L’HABITATGE HABITUAL:

Si qui rep l’habitatge habitual del causant és el cònjuge, un descendent, ascendent, adoptat,
adoptant o col·lateral fins el tercer grau (germà, nebot, oncle, major de 65 anys i que hagués
conviscut dos anys amb el causant), es pot aplicar una reducció del 95% del valor de l’habitatge,
amb el límit conjunt de 500.000,00 € i individual de 180.000,00 €.

El requisit que també s’exigeix és que es mantingui en el patrimoni de qui el rep durant el termini
de 5 anys.

 PER ASSEGURANCES DE VIDA:

Si el beneficiari és el cònjuge, un descendent, ascendent, adoptat o adoptant, es pot restar el
100% de l’import rebut, amb el límit de 25.000,00 €.
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REDUCCIÓ PER ADQUISICIÓ DE L’HABITATGE HABITUAL DEL CAUSANT I 

ASSEGURANCES DE VIDA 



ALTRES REDUCCIONS
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Reduccions del 95% del valor de determinats béns a favor del cònjuge, descendents,
ascendents i col.laterals fins el tercer grau, si es compleixen diversos requisits:

 Per l’adquisició de béns d’una empresa o activitat professional.

 Per l’adquisició de participacions en societats.

 Per l’adquisició de finques forestals amb un pla d’explotació o de gestió.

 Per l’adquisició de finques situades en un espai d’interès natural.

 Per l’adquisició de béns culturals.

 Per l’adquisició de béns d’una explotació agrària.

Reducció per sobreimposició decennal (50%, 30% o 10%, si s’han transmès els mateixos
béns en més d’una herència dins els deu anys).



TARIFA DE L’IMPOST DE SUCCESSIONS I DONACIONS
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BASE

LIQUIDABLE

QUOTA 

INTEGRA

RESTA BASE 

LIQUIDABLE

TIPUS 

APLICABLE

0 0 50.000,00 7,00

50.000,00 3.500,00 150.000,00 11,00

150.000,00 14.500,00 400.000,00 17,00

400.000,00 57.000,00 800.000,00 24,00

800.000,00 153.000,00 En endavant 32,00

COEFICIENTS MULTIPLICADORS

GRUPS I i II GRUP III GRUP IV

1,0000 1,5882 2,0000



BONIFICACIÓ DE LA QUOTA FINAL DE L’IMPOST SOBRE SUCCESSIONS
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 Els cònjuge pot aplicar una bonificació del 99%.

 La resta de familiars del GRUP I i II podran tenir una

bonificació que anirà del 20% fins el 99% en funció del valor

del patrimoni que rebin. A major valor de patrimoni menor

serà la bonificació. En aquest cas, però, la bonificació es

redueix a la meitat si s’apliquen altres reduccions de

l’impost.



CAS 1: SENYOR AMB DOS FILLS I CÒNJUGE
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CAS 2: SENYOR AMB DOS FILLS I CÒNJUGE (PATRIMONI + ELEVAT)
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CAS 3: VÍDUA SENSE FILLS (PATRIMONI ELEVAT) I HO 

DEIXA TOT A DOS NEBOTS
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UN APUNT SOBRE L’IMPOST DE DONACIONS (ALGUNS DELS BENEFICIS FISCALS)

 La tarifa general de l’impost és com la de l’Impost de Successions.

 Si es fa la donació de diners a favor de descendents per adquirir una empresa,

negoci o participacions en una empresa a Catalunya (donatari no major de 40 anys

i patrimoni inferior a 300.000,00 euros), es podrà reduir la base de l’impost en un

95% (límit de 125.000,00 €, o de 250.000,00 € si el donatari té una discapacitat de

igual o més del 33%).

 Si es fa la donació d’un habitatge o de diners per l’adquisició del primer habitatge

habitual a un descendent de màxim 36 anys (llevat si té una discapacitat del 65% o

més) i renda anual inferior a 36.000,00 €, es podrà reduir la base de l’impost en el

95% (límit de 60.000,00 €, o de 120.000,00 € si el donatari té una discapacitat igual

o de més del 65%).
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UN APUNT SOBRE L’IMPOST DE DONACIONS (TARIFA REDUÏDA ENTRE ASCENDENTS I DESCENDENTS)

 Per les donacions, fetes en escriptura pública, entre familiars dels

GRUPS I i II (bàsicament entre pares i fills o cònjuges) la tarifa serà la

següent (valors en euros). Tanmateix cal tenir en compte que si es fessin

donacions de béns dins l’any anterior a la defunció a favor dels futurs

hereus o descendents, aquests béns se sumaran a l’herència per

calcular l’impost de successions:

Base liquidable Quota íntegra Resta base 

liquidable

Tipus de 

gravamen

0,00 0,00 200.000,00 5%

200.000,00 10.000,00 600.000,00 7%

600.000,00 38.000,00 En endavant 9%
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CONSIDERACIONS FINALS

 La defunció d’una persona és un fet natural que a tothom li arriba més

tard o més d’hora i que crea uns efectes al seu entorn que l’Ordenament

Jurídic pretén regular amb la creació del Dret de Successions.

 La planificació fiscal de l’herència es converteix en la majoria dels casos

en fonamental, ja que cada cas és diferent.

 L’estalvi fiscal derivat d’una bona planificació pot resultar essencial a

l’hora d’acceptar l’herència, per no resultar més gravosa pels hereus des

del punt de vista fiscal.

 Tant la legislació estatal com autonòmica preveuen una sèrie de beneficis

fiscals que cal tenir en compte a l’hora de planificar la successió.



ESTUDI COMPARATIU RECAPTACIÓ IMPOST DE SUCCESSIONS COMUNITATS AUTÒNOMES
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ESTUDI COMPARATIU RECAPTACIÓ IMPOST DE SUCCESSIONS COMUNITATS AUTÒNOMES
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ESTUDI COMPARATIU RECAPTACIÓ IMPOST DE SUCCESSIONS COMUNITATS AUTÒNOMES
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Font: 20 Minutos, gener 2019



ESTUDI COMPARATIU IMPOST SOBRE SUCCESSIONS COMUNITAT EUROPEA
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Moltes gràcies per la seva atenció

advocats@ribasalvarez.cat

Girona  ·  Olot  ·  Ripoll  ·  Roses


