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LES HERÈNCIES PER DEFUNCIONS PER LA COVID-19 PAGUEN MÉS 

IMPOSTOS A CATALUNYA. CAL REVISAR I PREVEURE LES 

SUCCESSIONS. 

 

En plena situació de pandèmia per la COVID-19 i en contra de la tendència 

generalitzada de reduir l'impost de successions i donacions (ISD), la Generalitat 

de Catalunya ha decidit reduir les bonificacions que venia aplicant en aquest 

impost, que és un dels quals l’Estat té cedit a les Comunitats Autònomes. 

 

El passat dia 30 d’abril de 2020 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya (DOGC), la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, 

financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’Impost sobre les 

instal·lacions que incideixen en el medi ambient, i que produeix efectes des de 

l’1 de maig. 

 

Han de destacar-se 3 reformes o novetats en matèria de l’ISD: 

 

1ª) Reducció de les bonificacions per al Grup II (fills de 21 anys o majors i 

ascendents). 

L’ISD fixa unes escales a aplicar en l’impost de les quals resulta la quota final a 

pagar. Aquestes escales gaudien, per a determinats Grups d’hereus, de 

bonificacions. 

La L5/2020, ha reduït de manera molt substancial les bonificacions que es veien 

aplicant per al Grup II, mantenint-les només per al Grup I (descendents i adoptats 

menors de 21 anys, cònjuge i assimilats al cònjuge). 

Per això, en les successions per defuncions esdevingudes a partir de l’1 de maig 

de 2020, en les quals l’hereu sigui del Grup II (descendents i adoptats de 21 anys 

o majors, ascendents i adoptants) resultarà una quota final a pagar 

substancialment incrementada respecte a les successions esdevingudes amb 

anterioritat a l’1 de maig de 2020. 

 

 

2ª) En supòsits d’herències on el finat disposa patrimoni personal del finat 

no afecte a l’activitat empresarial i empresa individual, hagi d’optar-se 

només per una de les bonificacions o pel patrimoni personal o per 

l'empresa familiar. 

La L5/2020 elimina la possibilitat d’aplicar a cada bloc patrimonial les 

bonificacions. De manera que si s’opta per la bonificació en l’empresa familiar 

(que pot arribar al 95%) no es pugui aplicar la bonificació en el patrimoni personal 

del finat que no estigui afecte a l’activitat empresarial. 
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3ª) Es re−introdueixen coeficients multiplicadors per patrimoni preexistent 

dels hereus. 

Entre les mesures adoptades relatives a l’ISD, volem destacar, per la seva 

transcendència, la reintroducció dels coeficients multiplicadors del patrimoni 

preexistent per als contribuents del Grup I i II (és a dir adquisicions per 

descendents i adoptats, cònjuges, ascendents i adoptants), que s'estableixen 

entre l’1 i el 1,2 en funció del valor del patrimoni preexistent, el que a efectes 

pràctics pot suposar un increment de la quota final a pagar de fins a un 20%. 

 

 

Els coeficients són els següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot això fa que des de YÚFERA ABOGADOS ens vegem obligats a advertir, 

que, a partir d’ara, ha de preveure’s, si cap encara amb més cautela i detall cada 

herència en concret, planificant acuradament la seva successió especialment si 

conflueix amb una empresa familiar, adoptant totes aquelles mesures prèvies 

que puguin ajudar a reduir els costos fiscals que es generessin per la defunció. 

 

 

PATRIMONI PREEXISTENT (EUROS) GRUPS DE PARENTIU 

  I i II III IV 

De 0 a 500.000       1,0000    1,5882 2,0000 

De 500.000,01 a 2.000.000,00 1,1000 1,5882 2,0000 

De 2.000.000,01 a 4.000.000,00 1,1500 1,5882 2,0000 

Més de 4.000.000,00 1,2000 1,5882 2,0000 


