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Des dels inicis de la reforma fiscal, els representants més qualificats de l’empresa
familiar havien insistit en la necessitat de revisar la fiscalitat patrimonial i succes-
sòria relativa a aquest tipus d’empreses. Es considerava que l’Impost sobre el
Patrimoni incidia negativament en l’eficàcia de l’empresa familiar disminuint-ne la
capacitat d’autofinançament, i que, sovint, l’Impost sobre Successions i Donacions
es convertia en un mur gairebé infranquejable, que en feia molt difícil la continuï-
tat quan arribava el moment del canvi generacional. La simbiosi que hi ha, en
aquest àmbit, entre les empreses i els seus titulars fa que, de fet, les càrregues fis-
cals que recauen sobre aquests últims, al final, siguin suportades per les mateixes
empreses.

La primera resposta positiva a aquests plantejaments es va produir a la Llei d’a-
companyament als Pressupostos Generals de l’Estat de 1994, que establia un trac-
tament més favorable per a aquests actius empresarials en l’Impost sobre el Patri-
moni. Des d’aleshores, aquests beneficis fiscals no solament s’han consolidat sinó
que s’han estès, en termes equivalents, a l’Impost sobre Successions i Donacions.
Avui dia, els empresaris i professionals que siguin titulars d’empreses familiars dis-
posen d’un marc fiscal que afavoreix la competitivitat de les seves empreses i que,
sobretot, els permet plantejar-se el canvi generacional sense condicionaments
aliens als del seu propi entorn empresarial i familiar.

Aquest treball pretén ser una reflexió rigorosa sobre tots aquests temes.Per la seva
extensió i complexitat, s’ha optat per una estructuració lògica en dos blocs: en el
primer, que comprèn els quatre primers capítols, hi ha una vocació d’aproximar-
se als problemes i a les seves solucions des d’una perspectiva eminentment pràc-
tica; en el segon, que comprèn els dos últims capítols i un annex, s’aprofundeix en
els aspectes més marcadament jurídics d’aquests beneficis fiscals.Tots dos blocs,
si bé són complementaris, també es poden considerar separadament.
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PRESENTACIÓ

Des dels inicis de la reforma fiscal, els representants més qua-

lificats de l’empresa familiar havien insistit en la necessitat de revi-

sar la fiscalitat patrimonial i successòria relativa a aquest tipus

d’empreses. Es considerava que l’Impost sobre el Patrimoni incidia

negativament en l’eficàcia de l’empresa familiar i li disminuïa la

capacitat d’autofinançament, i que l’Impost sobre Successions i

Donacions, sovint, es convertia en un mur gairebé infranquejable,

que en feia difícil la continuïtat, quan arribava el moment del can-

vi generacional. La simbiosi que hi ha, en aquest àmbit, entre les

empreses i els seus titulars fa que, de fet, les càrregues fiscals que

recauen sobre aquests últims siguin finalment suportades per les

mateixes empreses.

La primera resposta positiva a aquests plantejaments es va

produir a la Llei d’acompanyament als Pressupostos Generals de

l’Estat de 1994, que establia un tractament més favorable per a

aquests actius empresarials en l’Impost sobre el Patrimoni. De lla-

vors encà, aquests beneficis fiscals no solament s’han consolidat

sinó que s’han ampliat, en termes equivalents, a l’Impost sobre Suc-

cessions i Donacions. Avui, els empresaris i professionals que siguin

titulars d’empreses familiars disposen d’un marc fiscal que afavo-

reix la competitivitat de les seves empreses, i que, sobretot, els per-

met plantejar-se el canvi generacional sense condicionaments aliens

als del seu propi entorn empresarial i familiar.

L’objectiu d’aquest volum és, per tant, presentar, de forma

rigorosa, als empresaris i professionals els avantatges fiscals que

permet la normativa actual, tant en l’Impost sobre Successions i

Donacions com en l’Impost sobre el Patrimoni. 
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La tasca que s’ha imposat Ernest de Aguiar davant d’aquest

treball no ha estat gens fàcil, tenint en compte la complexitat del

tema. Els casos pràctics i els esquemes que il·lustren les afirmacions

són, però, d’una gran ajuda per comprendre’n les principals con-

clusions.

Crec que el missatge principal és que les conseqüències fiscals

poden ser, segons s’actuï d’una manera o d’una altra, no tan sols

simplement diferents, sinó radicalment diferents, i que, com a con-

seqüència, cal posar mans a l’obra. En aquest cas, posar mans a

l’obra significa fer testament. I fer-ho d’una manera determinada,

i canviar-lo quan canviïn les circumstàncies personals, familiars,

patrimonials o empresarials. I sobretot no deixar-ho per més enda-

vant. Com diu l’autor, fins ara es podia pensar que fer testament

era un acte de responsabilitat, quan avui dia no fer-ho pot ser una

temeritat. Així de senzill i així de complicat.

La idea de publicar aquest volum sobre el complex món dels

beneficis fiscals correspon a Isidre Fainé, Director General Adjunt

Executiu de ”la Caixa”, conscient de la utilitat d’un treball d’aques-

ta naturalesa, tenint en compte la complexitat que acabem de

comentar, la normativa recent i l’experiència de l’autor. Ernest de

Aguiar és enginyer industrial, Inspector d’Hisenda en excedència i,

entre d’altres càrrecs, ha estat Delegat d’Hisenda de Catalunya i

Director General de Coordinació de la Hisenda de les Comunitats

Autònomes del Ministeri d’Economia i Hisenda. Compta, a més,

amb una àmplia experiència com a assessor fiscal.

Al Servei d’Estudis ens ha correspost la tasca de coordinar

l’edició, convençuts que l’empresa familiar és una peça clau en

qualsevol economia de mercat. Per tant, tot allò que pugui contri-

buir al seu desenvolupament i consolidació contribueix també a la

creació d’ocupació, a la generació de riquesa i a la prosperitat en

12



general. L’adopció d’una determinada política fiscal amb finalitats

no únicament recaptadores, com la que s’ha adoptat recentment

pensant en la supervivència de l’empresa familiar, és una cosa que,

indubtablement, ens beneficiarà a tots.

Josep M. Carrau
Director del Servei d’Estudis

Barcelona, març de 1998
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INTRODUCCIÓ

L’objectiu d’aquest treball és presentar als empresaris i professionals

els avantatges fiscals que permet la normativa actual, tant en l’Impost sobre

Successions i Donacions com en l’Impost sobre el Patrimoni. I la raó última

no és altra que la d’afavorir l’eficàcia i, sobretot, la continuïtat de l’empresa

familiar.

Després del capítol primer (dedicat a exposar la problemàtica vincu-

lada al canvi generacional de l’empresa familiar, en el qual ja es destaca el

protagonisme especial que tenen els temes fiscals), s’ha entrat de ple en

l’anàlisi pràctica de les qüestions hereditàries, començant per la tramitació i

seguint amb l’explicació, mitjançant supòsits teòrics trets gairebé de la vida

real, de com s’ha d’aplicar aquesta nova normativa fiscal.

S’ha considerat que la primera tasca era aclarir en què consisteix un

procés hereditari, plantejat i tramitat d’una forma correcta i transparent. A

això s’ha dedicat el capítol II, en el qual s’exposa al lector el principal

objectiu de tota tramitació hereditària, que és donar resposta a dues qües-

tions bàsiques:

– repartir els béns heretats.

– liquidar els impostos que corresponguin.

Per a això, s’ha utilitzat un supòsit tipus, en el qual es fa menció

expressa al tema de l’habitatge habitual, perquè és una problemàtica comu-

na a gairebé tots els contribuents.

Al capítol III, s’ha plantejat un altre supòsit teòric de transmissió

hereditària, situat ja plenament en l’entorn empresarial. Es tracta d’una famí-

lia d’empresaris que transfereix (com a conseqüència d’unes defuncions

suposades) tots els béns als seus dos fills i al seu nét. En el capítol s’analit-

zen dues situacions diferents. A la primera, es parteix d’una realitat que, per

15BENEFICIS FISCALS A L’EMPRESA FAMILIAR: PATRIMONI I SUCCESSIONS ■



estrany que sembli, és molt freqüent al nostre país: la d’un matrimoni que

no havia fet testament ni planificat mínimament la seva herència. Les conse-

qüències, des del punt de vista fiscal, són costosíssimes. A la segona, es pre-

senta una herència pensada i planificada. En aquest cas, els problemes i els

costos, com es podrà veure, han resultat mínims.

Al capítol IV, es fa una reflexió en la qual, sota una forma aparent-

ment informal, s’assenyala el paper prioritari que tenen actualment les

qüestions testamentàries, així com la seva utilitat per trobar solucions senzi-

lles a problemes complexos.

Al capítol V, s’aprofundeix en l’estudi de les exempcions fiscals apli-

cables als actius empresarials, en l’Impost sobre el Patrimoni. Al final del

capítol, un exemple senzill, situat en tres contextos diferents, permet pren-

dre consciència de la importància i accessibilitat d’aquests beneficis.

Al capítol VI, s’entra en els aspectes jurídics que defineixen l’aplica-

ció de les bonificacions, en l’Impost de Successions. S’assumeix tota la seva

complexitat i no es renuncia a penetrar en les zones més dubtoses d’aques-

ta normativa. Mitjançant una anàlisi estructurada en funció de les diferents

formes en què es pot organitzar l’activitat empresarial o professional

(empreses individuals, societats, etc.) i de les vies de transmissió dels béns

(«mortis causa» o donació), s’ha entrat en el significat últim de la lletra peti-

ta de la normativa que les regula. Amb una pretensió doble: exposar aquells

camins o opcions que, ara per ara, es poden considerar jurídicament consis-

tents, i prevenir, en tant que sigui possible, d’aquells amb una seguretat jurí-

dica més dubtosa.

A l’annex, per als que pretenguin una aproximació més gran al com-

plicat món del dret successori, s’ha fet una exposició sintetitzada de les

figures i institucions més significatives que conformen aquest Impost.

I, per acabar aquesta breu introducció, assenyalar que, en el títol d’a-

quest treball, «Beneficis fiscals a l’empresa familiar: Patrimoni i Succes-
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sions», s’identifica clarament l’autèntic protagonista d’aquests beneficis fis-

cals, que no és altre que l’empresa familiar, entesa com aquella en què la

direcció és exercida per un grup familiar que posseeix una participació

suficient per a això; que, quan té forma societària, són precisament les con-

dicions legalment establertes per tenir dret a aquests beneficis fiscals: que

individualment o col·lectivament a través del grup familiar, es posseeixi una

participació d’almenys el 15 o el 20%, respectivament, i que algun membre

d’aquest grup familiar en sigui directiu. D’altra banda, tal com s’exposa al

capítol I, a l’empresa familiar es produeix una autèntica simbiosi entre ella i

els seus titulars. Per això, encara que directament els beneficis fiscals recai-

guin sobre aquests últims (Impost sobre el Patrimoni) o sobre els adqui-

rents a títol lucratiu de l’empresa (Impost sobre Successions i Donacions),

l’autèntic subjecte d’aquests beneficis fiscals és la mateixa empresa familiar.

I és lògic que sigui així, ja que el sentit d’aquests beneficis fiscals

està en la seva vocació d’afavorir la continuïtat de l’empresa. Per aquesta

raó es dóna una importància especial a tot allò que està relacionat amb les

qüestions hereditàries, incloses les merament procedimentals. Però també

és cert que l’accés als beneficis establerts per a les transmissions heredità-

ries de l’empresa familiar passa, necessàriament, per la seva exempció en

l’Impost sobre el Patrimoni, que obliga que, quan s’analitza l’aplicació d’a-

quests beneficis fiscals, s’hagi de considerar simultàniament si es complei-

xen o no els requisits exigits perquè els actius objecte de la transmissió tin-

guin dret a l’exempció en aquest Impost.
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I. L’EMPRESA FAMILIAR

1. La importància de l’empresa familiar
en el món econòmic actual

1.1. Definició d’empresa familiar

Resulta una qüestió bastant difícil arribar a un acord sobre què és

una empresa familiar. En molts casos es compara amb la petita i mitjana

empresa (PIME), que no és del tot exacte.Aquesta última es distingeix per

les seves dimensions, que normalment fan referència al nombre de treballa-

dors de què disposa, si bé no hi ha un acord establert sobre aquest aspecte,

i aquestes dimensions varien d’un país a un altre. Així, a Espanya, se sol

acceptar que una empresa petita és la que no supera els 50 treballadors, i la

mitjana, la que té entre 50 i 500 persones ocupades. Però aquestes quanti-

tats varien lògicament d’un sector a un altre. Per exemple, en el sector

industrial, la petita empresa és la que posseeix menys de 50 treballadors (i,

consegüentment, la mitjana, de 50 a 500 treballadors) i en el sector del

comerç detallista les PIME són d’unes dimensions inferiors, de fins a 3 tre-

balladors les petites, i de 4 a 19 les mitjanes.

Als altres països industrialitzats tampoc no hi ha una norma

homogènia per definir les PIME. Així, a Alemanya les dimensions s’acostu-

men a mesurar tant pel nombre de treballadors com per la xifra de nego-

cis, amb variacions significatives per a cada un dels diferents sectors pro-

ductius. En el sector industrial, es consideren petites empreses les que

tenen fins a 50 treballadors i facturen fins a 2 milions de marcs, i mitjanes

les que posseeixen de 50 a 500 treballadors i facturen de 2 a 25 milions de

marcs.

A França i a Itàlia, es consideren petites les empreses que no supe-

ren els 50 treballadors i mitjanes les que no superen els 500. A Holanda,

aquestes dimensions es redueixen fins a 10 treballadors per a les empre-

18 ■ L’EMPRESA FAMILIAR



BENEFICIS FISCALS A L’EMPRESA FAMILIAR: PATRIMONI I SUCCESSIONS ■ 19

ses petites i a menys de 100 les mitjanes. Al Regne Unit es consideren

PIME, en el sector industrial, les que tenen menys de 200 treballadors, i al

Japó, les que no superen els 300. Als Estats Units, en el sector industrial, es

consideren empreses petites les que facturen menys de 9,5 milions de

dòlars, i mitjanes, les que tenen una xifra de negocis de 9,5 a 22 milions de

dòlars.

No hi ha, doncs, unanimitat sobre quines han de ser les dimensions

de les PIME, i, per descomptat, serà encara més difícil definir-les mit-

jançant altres característiques més complexes. La Unió Europea estableix

amb caràcter general aquestes dimensions en funció del nombre de treba-

lladors, i per això considera com a empreses petites les que tenen fins a

100 persones ocupades, i mitjanes les que tenen entre 100 i 500 treballa-

dors.

Però en allò que sí que hi ha acord és en acceptar que una de les

característiques que defineixen les PIME és la seva gestió personalitzada. És

a dir, que si bé poden pertànyer a diferents socis, la seva gestió es concen-

tra en uns quants socis fundadors, i en aquest aspecte tenen molts punts

en comú amb les empreses familiars. Des del punt de vista jurídic poden

presentar diverses formes societàries, amb diferents règims fiscals, també

determinats per les seves dimensions: les empreses petites solen ser

empreses individuals, i, a mesura que augmenten de dimensions, acostu-

men a convertir-se en societats de responsabilitat limitada, fins a arribar al

nivell de societat anònima.A Espanya, si es dediquen a la prestació de ser-

veis professionals, encara que tinguin forma societària, estan sotmeses al

règim de transparència fiscal, és a dir, que imputen les seves bases, impos-

tos pagats i deduccions als seus socis. Les empreses individuals, els titulars

de les quals estan sotmesos al Règim Especial de treballadors autònoms de

la Seguretat Social (o a qualsevol altre règim especial com l’agrari, de treba-

lladors del mar, etc.), es poden considerar com a empreses familiars sem-

pre que els seus titulars siguin caps de família, és a dir, que els ingressos

nets obtinguts de l’activitat siguin destinats de forma important al manteni-



ment de la família del titular, i que els oficis siguin susceptibles de passar

de pares a fills. Entre els professionals liberals, es produeix la mateixa cir-

cumstància, encara que no sempre aquests professionals actuen sociològi-

cament com a caps de família, i pot passar, també, que aquestes activitats

siguin complementàries d’una altra activitat remunerada, independent o

per compte d’altri. Perquè aquestes activitats puguin ser considerades com

a empresa familiar, serà necessari que representin una part important dels

ingressos familiars.

No totes les PIME són doncs empreses familiars. Les societats coope-

ratives i les societats anònimes laborals no són estrictament empreses fami-

liars, i el mateix passa amb moltes societats anònimes i de responsabilitat

limitada. I, en el cas contrari, hi ha grans empreses que estan regides per un

nucli familiar fort, que potser fins i tot cotitzen a borsa, i que, això no obs-

tant, presenten unes pautes de gestió pròpies de l’empresa familiar.

L’origen històric del sistema econòmic actual està estrictament rela-

cionat amb l’empresa de caràcter familiar.Així, per exemple, els Függer van

ser els banquers de Carles V i de Felip II durant el segle XVI.A Anglaterra, a

la segona meitat del segle XVII i la primera meitat del XVIII, la família Lloyd

va iniciar la seva activitat com a asseguradora de vaixells, societat que enca-

ra existeix actualment. Els noms Wilkinson, Siemens, Bosch, Krupp, Rocke-

feller, Rotschild, Ford estan units en el seu origen a la creació de grans com-

panyies controlades per grups familiars. Encara que actualment les grans

empreses tenen un clar caràcter multinacional, en moltes d’elles encara hi

ha grups familiars, descendents o no dels fundadors, que exerceixen un

control important sobre la seva gestió (com els Agnelli a Fiat, Thyssen,

B. Gates a Microsoft, etc.).

A Espanya, les grans empreses sorgides durant el segle XIX neixen

d’iniciatives individuals, que després es van consolidar amb la formació de

grups familiars, i que van arribar a dominar els diferents sectors de la indús-

tria, de la banca i del comerç. Només cal recordar els noms d’Ybarra (side-
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rúrgia i companyies navilieres), Manuel Girona (industrial i financer català,

accionista d’Altos Hornos de Vizcaya, Banc de Barcelona, Banco Hispano

Colonial, etc.), Güell, Muntadas (La España Industrial), Batlló, Cros (quími-

ca),Antonio López y López (Compañía Transatlántica i banquer),Arnús (ban-

ca),Aznar (naviliers i banquers), etc.A pesar del ràpid creixement i de l’en-

vergadura que van aconseguir els seus negocis, la seva forma de gestió era

individualitzada, i es transmetia de forma successòria de pares a fills, amb

un caràcter marcadament familiar.

Actualment, a Espanya també hi ha grans empreses, fins i tot amb

projecció en el mercat mundial com a empreses multinacionals, dominades

o controlades per grups familiars. Només cal recordar els grups de

Codorniu (família Raventós), Freixenet (Ferrer), o Manuel Torres, en el sec-

tor vitivinícola; Uriach, Almirall, Laboratorios Esteve, Ferrer Internacional,

en el sector farmacèutic; Antonio Puig en el de perfumeria i cosmètics,

Danone en l’alimentari, El Corte Inglés en el sector de grans superfícies

comercials, Agrolimen en el sector alimentari i comercial, Fomento de

Construcciones y Contratas, Leche Pascual, Editorial Planeta, Colchones

Flex, etc.

Sovint, en parlar d’empresa familiar, es posen com a exemple aques-

tes grans empreses multinacionals, com Codorniu, Freixenet,Antonio Puig o

Laboratoris Almirall, amb un personal molt nombrós i altament qualificat,

quan en realitat constitueixen situacions excepcionals. La gran majoria

d’empreses familiars està integrada per petites i mitjanes empreses, i a

aquestes va dirigit, principalment, aquest treball. A totes, a les grans i a les

petites, els afecten els problemes típics de les empreses familiars: els con-

flictes entre pares i fills, la possible rivalitat entre germans, les condicions

en les quals s’han d’integrar en l’empresa els diferents membres de la famí-

lia, i , de forma especial, la previsió de l’etapa successòria, i amb ella la pla-

nificació dels temes fiscals derivats de l’herència, aspecte, aquest últim, que

les grans empreses tenen, com a mínim, sempre estudiat, cosa que no és tan

freqüent en les petites i mitjanes empreses.
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Tenim, doncs, que no hi ha una correspondència biunívoca entre

PIME i empresa familiar. Moltes empreses petites i mitjanes són empreses

familiars, però no necessàriament totes. I, d’altra banda, hi ha grans empre-

ses que tenen un marcat caràcter familiar.Aquest últim és el que els impri-

meix un sistema de gestió molt diferent al de la resta d’empreses. Es ca-

racteritzen bàsicament per l’existència d’una família que les controla en

disposar de més del 50% del capital, o bé pel fet que un mateix grup fami-

liar n’ocupa els llocs clau de direcció. Aquesta circumstància confereix a

l’empresa familiar la difícil tasca de conciliar els objectius empresarials amb

els interessos de la família propietària, de determinar el diferent tracte que

han de gaudir els membres de la família que treballen en el si de l’empresa

amb càrrecs directius en relació amb la resta del personal, cosa que pot

condicionar les possibilitats de promoció interna, i, finalment, resoldre allò

que constitueix un problema que no es presenta en la resta d’empreses:

com integrar a l’empresa els diferents membres de la família, sobretot quan

el grup familiar augmenta en nombre després de successives generacions.

Com que la vida de l’empresa pot ser superior a la del seu propietari,

caldrà saber com determinar el moment oportú de la successió, o, si s’es-

cau, el moment de vendre l’empresa; com escollir el successor en cas

d’optar per la continuïtat; i com redistribuir el poder de l’empresa entre els

diferents membres i branques familiars després de la successió i resoldre’n

els problemes fiscals derivats. Lògicament, aquests problemes s’accentuen

quan es tracta de grans empreses, però les petites i mitjanes també tenen

els seus.

En qualsevol cas, la subsistència de l’empresa familiar, si bé amb

graus diferents en funció de les seves dimensions, està estretament lligada a

l’elaboració de plans de futur, en els quals, a més de les estratègies empresa-

rials, es dissenyin de manera raonable i viable els temes relacionats amb la

successió i l’adequada preparació dels seus futurs gestors, i es condicioni

de forma rigorosa la incorporació de nous membres en els llocs de respon-

sabilitat, en funció de les necessitats intrínseques de l’empresa, i no tan sols
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en funció de les de la família. Per això, l’establiment d’un sistema coherent

de relacions de l’empresa amb la família és essencial per a la subsistència

de l’empresa. Aquest aspecte pot crear tensions entre els diferents grups

familiars que poden afectar en els moments difícils la mateixa marxa de

l’empresa i les seves necessitats de finançament. Però s’ha de tenir clar que

es tracta de problemes que cal abordar, que no es poden postergar, ja que

de la seva solució en el moment adequat en depenen l’eficàcia de l’organit-

zació de l’empresa i la seva subsistència.

Als capítols següents s’analitzaran amb més detall els problemes fis-

cals que afecten l’empresa familiar en relació amb els temes successoris.

Aquests problemes s’han d’afrontar i resoldre en el moment oportú, per-

què les futures generacions puguin rebre dels seus progenitors un sistema

organitzatiu, econòmicament sanejat, que resulti operatiu. Però, abans d’en-

trar en matèria, considerem interessant analitzar, també, el paper que juga

l’empresa familiar en l’economia d’un país i de quina forma l’afecta, i com

s’integra en el procés de mundialització de l’economia.

1.2. Importància de l’empresa familiar
en l’economia d’un país

No és fàcil estimar el pes de l’empresa familiar en el si de l’econo-

mia d’un país, ja que, a més de considerar la major part de les PIME, cal afe-

gir, com s’ha comentat, algunes grans empreses que, no obstant això, funcio-

nen amb el model gerencial de tipus familiar. D’allò que no hi ha dubte és

de la seva enorme importància, sobretot pel que fa al nombre de persones

empleades. Així, a Espanya, les PIME amb menys de 20 treballadors repre-

senten el 90% del total d’empreses, i un altre 8% tenen entre 20 i 50 treba-

lladors; és a dir, que el 98% de les empreses espanyoles tenen menys de 50

treballadors. El 65% de les empreses (més d’un milió) estan constituïdes per

treballadors autònoms. En el sector industrial, les empreses amb menys de

50 treballadors representen el 50% de l’ocupació, i les de menys de 500,
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prop del 75%. No obstant això, del total d’empreses de dimensions petites i

mitjanes, com ja s’ha vist anteriorment, no totes es poden considerar com a

familiars, però sí la majoria. Encara que no disposem de dades directes

sobre la qüestió, és possible pronosticar que entre el 75 i el 80% de les

empreses espanyoles són de caràcter familiar. En relació amb això, una

enquesta realitzada a Gran Bretanya va donar com a resultat que el 76% del

total d’empreses del país estaven dirigides per grups familiars.

Un altre aspecte interessant de la incidència de l’empresa familiar en

l’economia d’un país és el seu grau de participació en els diferents sectors

productius. A més d’una presència gairebé generalitzada en les explota-

cions de caràcter agrícola, solen estar molt implantades en els sectors de

serveis, especialment en els de comerç minorista, restauració, hoteler, tallers

de reparació i concessionaris d’automòbils, transports i distribució. Dins

dels sectors industrials, solen estar més implantades en el de l’alimentació, i

en aquells en què es depèn de la fabricació d’un producte amb un mercat

específic, fruit de l’enginy inventiu del creador de l’empresa, com els de

perfumeria, farmacèutic, alimentari, vitivinícola, etc.

Finalment, es pot posar en relleu la importància social de l’empresa

familiar, petita i mitjana, per la seva aportació a la creació d’ocupació. El fet

que siguin més estables que la resta d’empreses, ja que la participació dels

membres de la família en els períodes de recessió els dóna un avantatge

comparatiu, en el sentit que poden suportar més bé els ajustos de plantilla

(els membres de la família poden cobrar salaris més baixos i contribuir a

mantenir l’estabilitat dels treballadors contractats durant els períodes de

crisi), els confereix un interès social que no han d’oblidar els responsables

de la política econòmica. De fet, empíricament s’ha demostrat que la morta-

litat de les empreses familiars és un 50% inferior al de la resta d’empreses,

fenomen que aconsella que haurien de ser més cuidades i protegides, ja

que, a més, l’ocupació en una empresa familiar, és molt més estable que en

qualsevol tipus d’empresa.
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1.3. Paper de l’empresa familiar en el procés
de mundialització de l’economia

Actualment s’està assistint a un procés de mundialització de l’eco-

nomia, amb un gran increment del comerç internacional i dels intercanvis

de béns i serveis, i, en conseqüència, a una major internacionalització dels

mercats, alhora que a una major llibertat de circulació dels factors produc-

tius, sobretot del capital, que s’implanta amb summa facilitat allà on el fac-

tor treball i les facilitats fiscals són més atractius. En aquestes noves cir-

cumstàncies, el nivell de competitivitat de les empreses resulta vital per al

seu èxit en els negocis, i, en conseqüència, cal aconseguir uns costos de

producció al més baixos possibles, així com uns nivells de qualitat que per-

metin competir en un mercat molt més ampli, amb el perill que si no s’a-

consegueixen aquests objectius, es patiran els efectes d’una competència

cada vegada més agressiva.

Aquest procés de mundialització ha conduït cap a la globalització

de l’economia mundial, és a dir, que a més del gran creixement del comerç

mundial, la proliferació de zones d’integració i de cooperació econòmica

amb la consegüent disminució i desaparició de les barreres aranzelàries,

està fent desaparèixer les fronteres entre estats, en el sentit que el comerç

internacional es desenvolupa a escala planetària, cada vegada amb menys

barreres que l’impedeixin. A això ha contribuït de forma definitiva l’abarati-

ment dels costos de transport, així com l’impressionant desenvolupament

de les telecomunicacions.Actualment, des de qualsevol lloc del món és pos-

sible conèixer els preus i productes que es fabriquen en els punts més

allunyats, i lligar operacions comercials i financeres a temps real.

Dins d’aquest entorn econòmic en continu procés de canvi, s’ha

assistit al gran desenvolupament de les empreses multinacionals. Aquest

tipus d’empreses es caracteritzen per disposar d’unitats productives en

diversos països, de manera que els resultats econòmics de les diferents

filials es consoliden a escala global. El seu objectiu principal és la penetra-
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ció en els diferents mercats, aprofitant les condicions econòmiques més

avantatjoses de cada país, especialment pel que fa a la mà d’obra barata i a

les facilitats d’ordre fiscal i normatiu. En principi, produeixen els mateixos

productes que el país d’origen, per tal de conquistar nous mercats en els

països en els quals s’intal·len en produir amb uns costos més barats, gràcies

sobretot als menors costos de la mà d’obra i del transport, alhora que trac-

ten de captar capitals en els països de destí, sense que això alteri el control

que l’empresa matriu realitza sobre les seves filials. En una segona fase s’in-

ternacionalitza el procés productiu, en el sentit que aquest es parcel·la

entre diferents països: unes peces es produeixen en un país, uns altres ele-

ments es fabriquen en un altre, el muntatge del producte es realitza en una

altra filial, etc.Amb això, es promou la internacionalització del capital pro-

ductiu, i, com a resultat, la pèrdua de nacionalitat del capital.

El caràcter multiplanta de les empreses multinacionals permet una

major facilitat de penetració en els mercats mundials, és a dir, acudir als

llocs en els quals els salaris i els costos de producció i de transport són més

avantatjosos, captar capitals, sovint mitjançant subvencions, per als seus

plans d’expansió en els països en els quals s’instal·len, i utilitzar de forma

òptima el seu nivell tecnològic. Les empreses multinacionals han tingut una

influència decisiva en el creixement del comerç internacional i de la inver-

sió privada dels últims anys, així com en la difusió de la tecnologia. Gràcies

a la seva gran capacitat econòmica són capaces de desenvolupar i utilitzar

tecnologies punta, tant en els àmbits de la producció com en els de l’orga-

nització, publicitat i comercialització de productes. L’immens volum de

recursos financers que manegen afecta els mercats monetaris i el sistema

monetari internacional. A pesar que puguin tenir determinats efectes nega-

tius sobre els països en els quals actuen, els seus efectes econòmics són glo-

balment positius, ja que augmenten el nivell tecnològic dels països en els

quals s’instal·len, milloren les seves balances de pagaments, augmenten el

PIB i, de forma especial, perquè potser sigui el més important, generen

llocs de treball i augmenten el nivell de vida del conjunt de la població.
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El creixement econòmic de les empreses multinacionals és il·limitat,

ja que ara per ara no té un horitzó o uns límits clarament definits. Rússia i

els països de l’ex-Unió Soviètica, així com els d’Europa Central i Oriental i

la Xina, amb uns costos laborals molt baixos i uns mercats verges, ofereixen

grans possibilitats d’expansió. Però la forta competència existent en l’eco-

nomia mundial pot provocar que en alguns moments es produeixin reajus-

tos, amb tancaments de plantes i acomiadaments massius. Aquestes situa-

cions crítiques se solen produir en sectors com l’automòbil, sotmès a una

forta competència de les empreses asiàtiques, la informàtica i els electro-

domèstics. És a dir, que amb la mateixa facilitat amb què les multinacionals

s’instal·len en un país, poden abandonar-lo de la nit al dia.

La xifra de negocis de les cinquanta primeres empreses multinacio-

nals s’acosta al PIB del Japó, que, com és sabut, és la segona potència

econòmica mundial. Les vendes de General Motors són superiors al PIB de

països com Argentina, Noruega, Dinamarca o Finlàndia; la xifra de negocis

de Ford supera el PIB de Turquia o Sudàfrica; Daimler Benz avantatja el

d’Israel, etc. Així doncs, moltes empreses multinacionals tenen unes xifres

de negocis superiors al PIB de molts països.

Davant d’aquest fenomen de globalització de l’economia i del gran

creixement i expansió de les empreses multinacionals, un es pot preguntar

quin paper han de jugar o poden jugar les empreses familiars, especial-

ment les de dimensions petites i mitjanes, en els escenaris futurs.Tenint en

compte la dimensió de les empreses multinacionals, és obvi que la seva

estructura organitzativa supera amb escreix el caràcter de l’empresa fami-

liar, si bé moltes d’elles hagin tingut a l’origen un empresari innovador, i,

per tant, també procedeixin d’una estructura familiar que s’ha anat desen-

volupant.

Està clar que per competir en l’economia mundial cal produir a cos-

tos competitius, utilitzar tecnologies avançades i tenir mitjans per conquis-

tar els mercats. Cap d’aquests elements està vetat a l’activitat de les empre-
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ses familiars, i fins i tot alguns d’aquests elements poden afavorir-ne el

desenvolupament en el futur.

En primer lloc, s’ha de considerar el fet que moltes empreses multi-

nacionals necessiten les activitats d’empreses petites i mitjanes, que els sub-

ministren elements i productes semielaborats, serveis, i que comercialitzen

els seus productes. Per això, la implantació d’una empresa multinacional en

un país determinat provoca un increment de l’activitat d’una sèrie d’indús-

tries i empreses de serveis locals, que en molts casos tenen el seu origen,

exclusivament, en la implantació d’aquesta multinacional, i que per les

seves dimensions són absolutament compatibles amb l’empresa familiar.

Aquestes empreses auxiliars tenen una ocupació proporcionalment supe-

rior a la de la gran empresa, i d’aquí la seva importància en la generació d’o-

cupació. D’aquesta manera, la implantació d’una empresa multinacional

genera efectes multiplicadors sobre l’activitat i l’ocupació, que paral·lela-

ment vinculen les empreses familiars existents en el país.

Però també és cert, com ja s’ha comentat, que les empreses multina-

cionals són molt sensibles als períodes de recessió econòmica. Conse-

güentment, són capaces de desmantellar les seves plantes productives amb

summa facilitat, ja que només estan arrelades al seu país d’origen. I fins i

tot, si és convenient per als seus interessos, són capaces de sacrificar l’ocu-

pació d’una planta al seu país d’origen, per muntar-ne una altra en un país

amb menors salaris i costos de producció més baixos.Aquesta inestabilitat

en l’ocupació inherent a les empreses multinacionals, a la qual s’afegeixen

els enormes costos de la seva estructura organitzativa, és totalment aliena al

que passa en l’empresa familiar. En primer lloc, l’empresa familiar té les

seves arrels molt ben assentades al seu país i no redueix la plantilla tan

fàcilment. La plantilla té una productivitat elevada, ja que l’empresari fami-

liar no té cap altra alternativa si vol afrontar la competència amb garanties

d’èxit. En segon lloc, l’empresa familiar, com que generalment és de dimen-

sions reduïdes, no ha de suportar els costos estructurals de l’empresa multi-

nacional, per la qual cosa, en aquest aspecte, resulta més competitiva. Prova
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d’això és que l’empresa multinacional necessita els seus serveis en el

moment de dissenyar les seves estratègies productives i de distribució, i

prefereix contractar processos productius i serveis a petites i mitjanes

empreses, amb unes estructures de costos més competitives, que no pas

abordar ella mateixa determinades línies de producció o de comercialitza-

ció del producte.

L’empresa familiar no té la facilitat de deslocalització que caracterit-

za l’empresa multinacional, ja que el fet d’anar canviant de localització

geogràfica i de país no forma part dels seus objectius, ni té capacitat per

fer-ho. Presenta una relació molt estreta amb el territori, ja que mentre que

l’empresa multinacional pot desplaçar fàcilment les seves plantes indus-

trials d’un país a un altre, l’empresa familiar està sempre en el mateix lloc,

fet que constitueix una garantia de cara a la seguretat en l’ocupació. Com

que la majoria de governs subvencionen i donen facilitats a les empreses

multinacionals perquè s’instal·lin al seu país, no poden ni s’han d’oblidar

de l’empresa familiar, ja que, en relació amb l’estabilitat en l’ocupació, pre-

senta unes garanties molt més sòlides que les multinacionals.

1.4. Característiques de l’empresa familiar

L’empresa familiar presenta una sèrie d’avantatges i d’inconvenients

en relació amb la resta d’empreses. Entre els avantatges es poden destacar

un major sentit d’integració i pertinença a un grup, amb una cultura empre-

sarial i una motivació superiors a la resta d’empreses. L’empresa familiar ha

estat creada per un individu, que compta amb el suport d’altres membres

de la família (esposa, fills, etc.) per aconseguir l’èxit en el negoci. Con-

següentment, entre la família i l’empresa es creen uns llaços afectius i de

dedicació que no existeixen en una empresa d’un altre tipus. En cas de difi-

cultats, els membres de la família fan grans sacrificis per tornar a aixecar

l’empresa, i la seva dedicació s’encomana a la resta del personal, que sol

tenir uns graus de predisposició i lleialtat superiors.
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El coneixement de la tecnologia utilitzada també és un dels avantat-

ges de l’empresa familiar ja que els seus membres coneixen perfectament

els secrets industrials dels processos productius, amb els quals s’han fami-

liaritzat des de fa molt temps mitjançant un procés d’aprenentatge que es

podria denominar quasibiològic. Des de l’inici de l’activitat, el fundador de

l’empresa ha ensinistrat la resta de familiars que s’han integrat en el nego-

ci. El fet que diversos membres de la família treballin a l’empresa li confe-

reix una certa flexibilitat en l’aspecte laboral. D’altra banda, solen invertir

els guanys en l’ampliació del negoci, cosa que fa que hi hagi menys costos

financers relacionats amb la inversió. Un altre avantatge de les empreses

familiars és la rapidesa amb què es prenen les decisions. Normalment,

l’empresari, basant-se en el seu instint pels negocis, pren les decisions

directament, sense haver-hi de dedicar un temps que les altres empreses

destinen a l’elaboració de plans i estratègies, que en molts casos no resul-

ten gaire eficaços. I, d’altra banda, aquestes decisions se solen prendre amb

efectes a llarg termini, ja que la principal preocupació de l’empresari és la

projecció estable del negoci per tal de garantir durant un període de

temps llarg el manteniment de la seva família i el futur dels seus descen-

dents.Al contrari del que passa a les grans empreses, que planifiquen per

mantenir els seus guanys a molt curt termini, i de vegades condicionades

per la cotització de les accions a la borsa, l’empresa familiar planifica a 10

o 15 anys, més preocupada per la permanència del negoci durant un llarg

període.

El coneixement profund de l’empresa, de les seves capacitats i mit-

jans de producció, unit amb una estructura organitzativa estable, és un altre

dels avantatges de l’empresa familiar. En les grans empreses, els directius

solen canviar amb certa freqüència, i els nous dirigents triguen un temps a

implantar els seus nous mètodes organitzatius i productius, i, el que és pit-

jor, triguen a adquirir l’experiència necessària per no prendre decisions

equivocades. En una empresa familiar tots tenen perfectament definides les

responsabilitats i tasques que han d’exercir, si bé també hi ha el perill de



caure en la rutina que impedeix adaptar-se als nous canvis tecnològics.

L’estabilitat de l’estructura de l’empresa familiar li confereix solvència i cre-

dibilitat davant dels proveïdors, alhora que l’estabilitat dels empleats per-

met un tracte més personalitzat amb els clients.

Però, a l’empresa familiar no tot són avantatges, ja que també hi ha

una sèrie d’inconvenients inherents a la seva naturalesa. Entre els inconve-

nients podem citar una certa rigidesa derivada de la rutina de fer les coses

sempre de la mateixa manera, sense percebre, potser, els canvis que han

tingut lloc en l’entorn extern. L’empresa familiar corre el risc de no adaptar-

se als canvis tecnològics i de no saber establir a temps la gamma de pro-

ductes o serveis que demana el mercat. Hi pot haver moments en què l’em-

presari no trobi la resposta a les demandes del mercat, o en què no sàpiga

com innovar o modernitzar el seu sistema productiu. En altres casos, és

possible que els canvis necessaris exigeixin un increment de la inversió per

al qual no disposa del capital necessari, i consegüentment les seves ins-

tal·lacions poden quedar obsoletes. Les dificultats financeres de les empre-

ses familiars per afrontar les necessitats d’increment del capital són supe-

riors, ja que no és freqüent que puguin acudir al mercat de capitals per

captar els recursos que necessiten. I tot i que això fos possible, normalment

no accepten la idea de tenir un altre soci que no sigui membre de la família.

Les pròpies necessitats financeres d’un negoci familiar pròsper derivades

de la tendència al creixement, poden no estar a l’abast de la capacitat

econòmica dels membres de la família, i per tant pot ser necessari prendre

la decisió d’admetre l’entrada de socis externs, tot i procurant no perdre el

control de la companyia. El dubte permanent, sobretot a partir d’una deter-

minada edat, entre invertir i créixer per ser competitius o deixar les coses

com estan, aclapara molts petits empresaris.

D’altres problemes que poden afectar l’empresa familiar són els

derivats de la pressió de la mateixa família per col·locar-hi els seus mem-

bres, potser no suficientment qualificats, i, possiblement, amb uns sous ele-

vats, fins i tot superiors als dels directius externs al grup familiar. En d’altres
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casos pot passar el contrari: que tots els fills del propietari treballin en el

negoci, amb unes retribucions inferiors a les del mercat, cosa que genera

una falta de motivació, o bé que tots cobrin el mateix, independentment de

la dedicació i capacitat professional, cosa que, a la llarga, no serà bona per a

l’empresa. S’han de considerar també els problemes que es poden derivar

de possibles conflictes entre membres d’una mateixa família, que poden

bloquejar el procés de presa de decisions, especialment en les situacions

de falta de lideratge clar. Òbviament, el conjunt de tots aquests factors pot

acabar creant un clar inconvenient competitiu en l’empresa.

Però els problemes principals que han d’afrontar les empreses fami-

liars són els derivats dels conflictes generacionals, quan l’empresari en edat

avançada comença a tenir continus problemes amb el seu successor sobre

com s’han de fer les coses, i, sobretot, amb tot el que té relació amb la presa

de les decisions necessàries per al mateix procés de successió, i això tant

en les grans empreses com en les petites. El relleu generacional, en un

moment determinat, és el principal problema que han d’afrontar les empre-

ses familiars. Sovint, l’elecció del successor constitueix una tasca summa-

ment difícil, i més quan ha d’estar reduïda als fills de l’empresari. Aquesta

elecció comportarà un canvi organitzatiu important, del qual dependrà la

continuïtat de l’empresa i dels empleats. Pot implicar, també, certs traumes

a escala familiar, ja que el retir de l’empresari potser obligarà a establir la

preferència d’uns fills en lloc dels altres.Això pot provocar conflictes entre

els descendents, que poden generar distorsions serioses en la gestió futura

de l’empresa. En la segona i tercera generació, i a mesura que la família va

augmentant el nombre de membres entre germans i cosins, aquests proble-

mes acostumen a aguditzar-se fins a plantejar seriosos problemes de liderat-

ge que afecten la presa de decisions. Quan això passa, vol dir que s’està en

una gran empresa. En les petites i mitjanes, el canvi generacional és ne-

cessàriament més directe i limitat, cosa que no significa que no comporti

les seves pròpies dificultats.
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1.5. Els efectes dels canvis generacionals
en l’empresa familiar

L’empresa familiar sol tenir una durada superior a la vida de l’empre-

sari fundador, i d’aquí la importància, especialment en la petita i mitjana

empresa, del procés del trànsit generacional i de la successió per a la super-

vivència. Es tracta d’un aspecte summament delicat, ja que de l’encert en

aquesta fase depèn, en gran part, l’estabilitat de l’empresa. Però l’empresa

familiar també té el seu cicle de vida, que generalment no dura més de tres

generacions a no ser que unes decisions molt encertades en els temes suc-

cessoris permetin la seva perduració durant un temps superior. La saviesa

popular ens diu que l’empresari crea l’empresa i forma un patrimoni, el fill

manté l’empresa i la fortuna heretada del seu pare, i el nét porta l’empresa

a la ruïna malgastant la fortuna del seu avi. Evidentment no sempre és així,

ni molt menys. El que sí que és cert és que el pas de la primera a la segona

generació és summament delicat, i una prova d’això és que els dos terços

de les empreses familiars no sobreviuen a la primera generació. Però el per-

centatge d’empreses familiars que sobreviuen és superior al de la resta

d’empreses, que només és del 10%. L’empresari fundador considera l’empre-

sa que ha creat com una garantia per al benestar futur de la seva família,

amb un vincle important d’unió familiar que permet una situació estable

per als empleats i com un valor que ha de ser transmès als seus descen-

dents. Però l’empresa ha de ser transmesa als seus fills, i entre aquests no

sempre hi ha l’harmonia desitjada.

En la primera generació, l’empresa ha estat creada en unes cir-

cumstàncies especials, quan un treballador per compte d’altri, per les

raons que siguin (capitalització d’un acomiadament, oportunitat de crear

un nou producte, etc.) decideix independitzar-se i establir-se pel seu

compte, segur de la seva capacitat de treball i de l’encert de les seves deci-

sions intuïtives. En un principi, els primers passos són durs, però rep el

suport de tota la seva família per continuar endavant. Un cop s’ha consoli-

dat el negoci, s’acostuma a produir una etapa de creixement, que reque-
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reix uns plantejaments organitzatius més rigorosos, o fins i tot la incorpo-

ració de persones alienes a la família en determinats càrrecs de responsa-

bilitat.

Però arriba el moment en què l’empresari comença a adonar-se que

es fa gran, i que els seus fills s’han fet adults. És el moment de plantejar-se

l’etapa de trànsit cap a la successió i incorporar els fills a l’empresa.

Aquesta etapa té una sèrie de problemes específics relacionats amb el des-

plaçament d’alguns empleats, eficients i amb càrrecs de responsabilitat,

que són substituïts pels seus fills, quan alhora cal definir el paper que

aquests han de jugar i les seves retribucions.Valorar encertadament l’efec-

te que tot això pot tenir sobre el conjunt d’empleats (que acostumen a ser

contemporanis a l’edat de l’empresari) serà tan important com avaluar

correctament si els fills tindran o no la capacitat suficient per exercir les

funcions de l’empresari, i, en tot cas, quin d’ells haurà d’exercir les fun-

cions de líder.

En aquesta fase, el problema de la successió és el més important que

té l’empresa, al qual s’ha d’afegir una correcta planificació dels aspectes fis-

cals relacionats amb l’herència. Els problemes de la successió poden fer

passar a un segon terme les qüestions empresarials, per la qual cosa és pro-

bable que en aquesta fase es produeixin efectes negatius per a l’empresa,

en negligir les decisions que han d’afectar la seva capacitat operativa en el

negoci. Normalment, les empreses familiars presenten una enorme debilitat

en el moment de la successió de la primera a la segona generació. En pri-

mer lloc, perquè no és fàcil que els fills s’integrin com cal a l’empresa i que

no tinguin problemes amb la resta dels empleats; i, en segon lloc, potser el

més important, perquè les qüestions fiscals relacionades amb l’herència no

s’han planificat de la forma adequada, per la qual cosa, en el moment de la

mort del propietari, les quantitats que han de ser ingressades a la Hisenda

Pública representen una greu descapitalització per a l’empresa, que pot

obligar a la seva liquidació. De fet, la durada mitjana de les dues terceres

parts de les empreses familiars, que és d’uns 25 a 30 anys, ve a coincidir
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amb la durada del període en què l’empresari fundador ocupa el seu lloc.

Només una bona planificació de l’etapa successòria i dels efectes fiscals,

així com l’encert en l’elecció d’un successor amb la capacitat suficient per

dur el negoci, permeten superar aquesta etapa positivament. Quan això

s’hagi aconseguit, el nou empresari s’haurà d’adaptar a les noves cir-

cumstàncies del mercat i reorganitzar l’empresa de cara al futur.

El pas de la segona a la tercera generació, si es tracta de mitjanes o

grans empreses, resulta una mica més complex, ja que la família ha augmen-

tat considerablement el nombre de membres, i l’operació s’ha de realitzar

entre cosins en lloc d’entre germans. En aquests casos, hi ha l’experiència

positiva de la successió anterior, que ha permès la supervivència de l’em-

presa, ja que es contempla el cas en què l’elecció del successor va ser

encertada i la planificació fiscal de l’herència va ser l’adequada. Nor-

malment es tracta d’empreses estables, fenomen que afavoreix el fet que en

aquest cas la supervivència de les empreses sigui superior a les de l’etapa

anterior.A més, els actuals gestors solen tenir una preparació professional i

uns coneixements empresarials superiors als del fundador, per la qual cosa

és més fàcil la integració dels nous (els de la tercera generació) en l’empre-

sa. En aquesta situació, en la qual s’estableix la copropietat entre diverses

famílies, se sol intentar que aquesta quedi tancada en exclusiva al grup fami-

liar. Però sempre hi haurà el perill que algun dels membres vengui la seva

part a un estrany. En molts casos, alguns hereus entren a l’empresa per obli-

gació, cas que pot generar una certa falta de motivació.Alhora el seu nivell

de vida es pot veure reduït, ja que mentre el fundador tenia el 100% del

capital de l’empresa, els membres de la tercera generació posseiran una

participació molt inferior. L’elecció del successor es complica, i més tenint

en compte que en aquesta nova situació entren en joc els cònjuges dels

aspirants, que poden ser persones que no s’identifiquin amb la filosofia

i els valors que ha representat l’empresa per al grup familiar. L’elecció

del nou líder és més complicada, i els problemes fiscals derivats de les he-

rències tendeixen a multiplicar-se pel nombre de famílies implicades, ja que
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per a cada una d’elles els problemes i prioritats poden ser molt dife-

rents.

A partir de la tercera generació, l’empresa sol estar molt consolida-

da, i, si es tracta de grans empreses (en cas contrari, les successions sempre

seran molt més lineals), hi ha molts membres de la família que exerceixen

de copropietaris. En aquest cas, la diversitat dels accionistes és notable, ja

que a més dels cosins ara entren en joc els cunyats. En moltes ocasions,

davant de la falta de lideratge, es fa necessària la contractació de directius i

assessors aliens a la família, que puguin ajudar a garantir la permanència de

l’empresa. És quan s’opta per la creació d’un consell de família i un proto-

col que estableixi regles de comportament dels membres en relació amb la

incorporació a l’empresa (preparació universitària, anys d’experiència en

altres empreses, etc.), normes relatives a la incorporació a l’empresa dels

nous parents per matrimoni, condicions per hipotecar el patrimoni fami-

liar o per la utilització del valor de les accions com a avals de préstecs,

compromisos per garantir que els familiars copropietaris que desitgin sortir

de l’empresa venguin les seves accions a d’altres membres de la família, etc.

Normalment, de la segona a la tercera generació només sobreviuen un terç

de les empreses (és a dir, que només un 11% de les empreses familiars supe-

ren la tercera generació), ja que en molts casos s’ha perdut l’entusiasme ini-

cial del fundador. Podem insistir en què la dimensió dels problemes, i si

s’escau, la necessitat d’utilitzar suports externs més professionalitzats, aug-

menten paral·lelament amb les dimensions de l’empresa.

1.6. La supervivència de l’empresa familiar

Després de tot el que s’ha exposat, es pot afirmar que l’èxit en la

supervivència de l’empresa depèn essencialment de la professionalització

dels seus membres, de la distribució correcta de les responsabilitats entre

les persones més capacitades, de saber dissenyar eficaçment les etapes de

transició generacional, especialment en la fase crítica de la successió, i de
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saber acotar adequadament els efectes fiscals. La selecció del personal en

l’empresa familiar és un tema summament delicat, ja que s’ha d’escollir

entre persones molt preparades que procedeixen del mercat laboral i

membres de la família que s’han d’incorporar. Per a les grans i mitjanes

empreses, l’existència d’un consell familiar assessorat per experts externs

pot ajudar a dissenyar l’estratègia del grup, i a prendre decisions sobre els

temes importants: selecció de personal i dels membres de la família per

ocupar càrrecs directius, requisits que han de complir, planificació de la

successió, etc. Però fins i tot per a les petites empreses pot ser també útil,

sempre que se situï al nivell i amb el protagonisme adequat.

Per poder subsistir, l’empresa familiar ha de ser capaç de realitzar

els canvis necessaris per adaptar-se a l’evolució del seu entorn extern.

S’han de separar els valors familiars dels interessos de l’empresa. Durant el

cicle de vida de l’empresa familiar, es produeixen tres etapes clarament

diferenciades:

1a El fundador inicia l’activitat, generalment concentrada en un o en pocs

productes, i en la seva persona es concentren diferents responsabilitats:

és alhora director general, cap de personal, cap de producció, director

financer, director comercial, etc.

2a A mesura que es desenvolupa l’empresa que ha fundat, la seva estructu-

ra va sent cada vegada més complexa i l’organització requereix un major

grau de professionalització. Aquesta etapa se sol produir al final de la

primera generació i durant el trànsit cap a la segona, de manera que la

continuïtat de l’empresa depèn de la solució adequada dels problemes

que es generen.

3a El desenvolupament de l’empresa ha d’anar acompanyat d’un planteja-

ment correcte de la successió entre les diferents generacions. Entre elles

s’han de produir canvis substancials en l’organització que l’adaptin a l’e-

volució del negoci i de la seva clientela.
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Si l’empresa familiar desitja subsistir als canvis generacionals, ha

d’establir unes normes de distribució del poder, de participació i de liderat-

ge de l’empresa en el si de la família, de manera que les decisions que es

prenguin siguin prudents i permetin planificar correctament les transicions

i els períodes de successió, en cada una de les tres etapes que s’acaben de

comentar, segons les característiques i exigències de cada una d’elles.

1.7. Els protagonistes de l’empresa familiar

A més del fundador, al llarg del cicle de vida de l’empresa familiar

apareixen una sèrie de persones que poden representar diferents papers.

El cònjuge és una figura que juga un paper d’una rellevància especial en els

moments inicials, i també a partir de la circumstància de la mort del funda-

dor propietari.A més dels fills (que podem distingir entre fills i filles), que

mitjançant les successives generacions es converteixen en germans i co-

sins, apareix també en escena la família política. Però, a part de la família, i a

mesura que l’empresa va augmentant de dimensions, apareixen altres diri-

gents o tècnics que poden ser aliens a la família, o nous socis, també

externs, com a conseqüència d’una possible venda de participacions per

part d’un soci familiar.

Els fundadors d’empreses tenen múltiples i diferents personalitats,

com passa en qualsevol col·lectiu humà; però, simplificant molt, es poden

considerar diverses tipologies: a) Els que accentuen la funció de propieta-

ris, relativitzen la importància de la professionalització i exerceixen molt

poder sobre els fills. En general, esperen ser succeïts pels fills barons, sense

que s’hagin obsessionat gaire en el fet d’haver adquirit la formació adequa-

da. b) Els que es distingeixen per la seva capacitat com a dirigents d’empre-

sa, són capaços de delegar responsabilitats, d’establir sistemes de control

eficaços i que cuiden amb especial atenció el tema de la successió. En gene-

ral, animen els seus fills perquè s’integrin a l’empresa, i els confereixen res-

ponsabilitats concretes. És el perfil que més bé s’adapta als canvis, tot i que

38 ■ L’EMPRESA FAMILIAR



això tampoc implica que estigui assegurada una transició sense problemes.

c) Els que posseeixen una bona qualificació tècnica relacionada amb el

producte que fabriquen, i basen l’èxit de l’empresa en el bon coneixement

de l’ofici. En general, són propicis a delegar determinades responsabilitats a

especialistes externs, sobretot les d’administració i comptabilitat, temes als

quals són refractaris. Tenen tendència a retardar la presa de decisions da-

vant del paper complementari que poden jugar els fills, sobretot si han

adquirit una qualificada formació gerencial.

Estadísticament, sembla que l’empresari propietari d’una empresa

familiar acostuma a ser una persona amb un perfil bastant característic. Si

bé no hi ha dues persones iguals, solen ser barons de mitjana edat, amb una

situació familiar estable, o relativament estable.Tot i que pot tenir un nivell

universitari, acostuma a ser autodidacte en la matèria del negoci. És creatiu i

emprenedor, individualista i molt actiu per naturalesa, instintiu i amb sentit

pràctic, hàbil des del punt de vista comercial, autosuficient i segur de la

seva capacitat per aconseguir tirar endavant l’empresa. Se sol sentir orgu-

llós d’haver aixecat una empresa, així com també dels rendiments obtin-

guts. Posseeix rapidesa mental i és capaç de planificar de manera improvisa-

da sense equivocar-se gaire. Però aquesta fortalesa comença a desaparèixer

amb els anys, ja que la seva salut, en determinats aspectes, sembla que fins i

tot està més exposada, a causa del cúmul de tensions que suporta, que la de

la resta de la població. El fet que es produeixi una mort prematura o una

inesperada malaltia greu, cosa de la qual ningú no està exempt, sense haver

pres precaucions successòries, pot fer trontollar fàcilment el futur de l’em-

presa. D’altra banda, el seu caràcter personalista, tant en l’empresa com en

el si de la família, pot ser efectiu mentre l’empresa és petita, però quan

comença a tenir unes certes dimensions, les improvisacions poden crear

problemes, que, en alguns casos, poden ser greus.

El paper que ha anat exercint l’esposa en tot aquest procés és sum-

mament important. Al principi, no acostuma a prendre part dels negocis

del seu marit, ja que normalment els empresaris no expliquen als seus còn-

39BENEFICIS FISCALS A L’EMPRESA FAMILIAR: PATRIMONI I SUCCESSIONS ■



juges els detalls de la marxa de l’empresa, i el seu paper és de suport quan

sorgeixen problemes. Normalment, juga un paper important de mediació

quan sorgeixen conflictes entre pares i fills. Però el diferent paper social

que està exercint la dona en el món actual, fa sens dubte que, en aquests

temes, les coses comencin a canviar. De fet, cada vegada es produeixen més

situacions inverses, en les quals la dona és l’empresària, i el marit consort

exerceix el paper de cònjuge. Però el problema sorgeix quan el matrimoni

es trenca i acaba en divorci, i apareix una segona esposa, que, alhora, pro-

porciona una nova descendència. L’aspecte organitzatiu es pot complicar si

la primera esposa treballava a l’empresa. I la relació entre la segona esposa i

els fills del primer matrimoni pot ser complicada, ja que quan aquests arri-

ben a l’edat adulta i estan en condicions d’integrar-se a l’empresa a efectes

successoris, els fills del segon matrimoni encara estan en edat infantil. En

aquest context, la successió ha de considerar tota una sèrie de matisos ine-

xistents en d’altres casos, i això fa més delicada la seva planificació, fins i

tot a efectes fiscals.Totes aquestes vicissituds, sorgides dels possibles matri-

monis de l’empresari, són factors que també poden incidir en l’estabilitat

de l’empresa familiar.

Una figura que cada vegada és més freqüent és la de la dona em-

presària. Les dones s’inicien en el negoci pels mateixos motius que els

homes, si bé amb l’estímul afegit de voler deixar de ser empleades en un

món laboral dominat per l’home. En general, tenen més dificultats per tirar

endavant l’empresa. En un món caracteritzat encara per estereotips tradi-

cionals, han de resistir una certa reticència per part de proveïdors i d’insti-

tucions bancàries a tractar amb dones empresàries, aspecte paradoxal, ja

que, normalment, en temes financers, són més prudents que els homes. Una

característica nova en aquesta modalitat d’empresari, és el suport moral i

incondicional que solen rebre de les seves mares, sobretot per encarregar-

se dels fills petits.

Una altra modalitat d’empresa familiar és la regida per un matrimo-

ni, quan marit i muller comparteixen la gestió de l’empresa en termes d’i-

40 ■ L’EMPRESA FAMILIAR



gualtat. Aquesta situació exigeix un grau intens de diàleg, respecte mutu,

compenetració i complementarietat en les funcions exercides i en la presa

de decisions. La col·laboració professional pot resultar enriquidora per a la

parella, però és aconsellable definir amb claredat les àrees de responsabili-

tat de cada un, si no es vol arribar a situacions conflictives de competència

entre ells, que poden afectar fins i tot la mateixa estabilitat del matrimoni.

Quan aquest es trenca, el més probable és que també es produeixi el final

de l’empresa familiar.

Uns altres actors importants d’aquesta escena són els fills, tant els de

sexe masculí com de sexe femení.Tradicionalment, els fills barons han estat

els preferits per a la successió, però cada vegada entren més en joc les

filles, especialment des que hi ha, cada vegada més, dones empresàries. En

general, sembla que les relacions entre pare i filla solen ser millors que amb

els fills barons, encara que els pares sempre tenen por que el matrimoni de

la filla pugui allunyar-la de la família i, consegüentment, de l’empresa, sensa-

ció que no succeeix en el cas dels barons.

Les relacions pare-fill, almenys en determinades etapes, acostumen a

complicar-se, i això pot afectar negativament la marxa del negoci familiar.

Els empresaris no accepten amb facilitat que ningú opini sobre una cosa

que han creat i consideren seva, i rarament deleguen responsabilitats en un

descendent ja adult, al qual, però, tendeixen a considerar, encara, un fill

petit.Tot i que vulgui integrar el fill i que sigui el seu successor, el pare no

permet fàcilment que li acotin el terreny de decisió. I, d’altra banda, el fill té

necessitat de desenvolupar la seva pròpia personalitat i d’autoafirmar-se,

proposant actuacions diferents de les que vol el pare, i d’aquí neix una

situació de possible controvèrsia que no té una solució fàcil.A mesura que

el fill es desenvolupa professionalment a l’empresa, adquireix criteris pro-

pis, que, si són rebutjats pel pare, poden conduir a la marginació del fill, fet

que, juntament amb la possible resistència del pare a retirar-se, complicarà

el problema del traspàs de competències anterior a la successió, alhora que

la planificació dels temes fiscals que comporta (testament, etc.) es poster-
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garan de forma perillosa. Evidentment, és bàsic procurar que aquesta espi-

ral no tingui lloc.

Un altre dels conflictes que acostuma a patir l’empresa familiar és el

derivat de la possible rivalitat existent entre germans, les causes de la qual

poden ser molt diverses.Aquest problema s’aguditza en el moment en què

els fills s’han d’independitzar, ja que, com que s’han d’integrar a l’empresa

familiar, tenen una emancipació limitada. La preferència pels fills primogè-

nits, que en alguns àmbits encara es conserva, i la consegüent marginació

de la resta de germans a un segon pla, pot fer més complicat el moment de

la successió.

Uns altres agents que intervenen en l’escena són els nous membres

que han accedit a la família per via matrimonial. Es pot donar el cas del

gendre que es casa amb la filla de l’amo, que assumirà la funció d’hereu

baró inexistent. En aquests casos, acostumen a produir-se més conflictes

que quan es tracta de fills, o almenys més difícils de superar, independent-

ment que els nous membres de la família siguin capaços i eficients.

Finalment, es pot fer una breu reflexió sobre el personal de l’empre-

sa aliè a la família, especialment el que ocupa llocs de responsabilitat. En la

gestió de l’empresa, aquests empleats estan influïts pels problemes fami-

liars, sobretot quan la successió no es resol de manera adequada. En cada

canvi generacional, pateixen la incertesa sobre la seva continuïtat a l’em-

presa, ja que poden ser desplaçats per un altre membre de la família, del

qual possiblement pensaran que és menys capacitat que ells.A partir de la

tercera generació, quan l’empresa ja ha adquirit unes certes dimensions, la

seva situació resulta més estable i poden exercir més bé les seves funcions,

encara que també els afecten els conflictes familiars. En alguns casos, l’ex-

periència d’aquests empleats és fonamental per garantir de manera assosse-

gada i equilibrada el període de transició generacional. A mesura que es

professionalitza l’empresa, el paper que han d’exercir els directius aliens a

la família és més important.
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1.8. Noves oportunitats fiscals per a l’empresa familiar

Després de tot el que s’ha exposat, pot semblar miraculós el fet

mateix que hi hagi continuïtat en l’empresa familiar. Si bé també és cert que

fins fa molt poc, a escala fiscal, la continuïtat de l’empresa obligava a certes

actuacions que, si no eren autèntics miracles, s’hi assemblaven molt.

El nou marc de beneficis fiscals establert per l’Impost sobre el

Patrimoni i per l’Impost sobre Successions i Donacions obre un ampli ven-

tall de possibilitats perquè els empresaris puguin enfocar els problemes

del canvi generacional amb una perspectiva totalment diferent a la que hi

havia fins ara. Per a la immensa majoria de les empreses familiars, aquests

problemes trobaran una solució adequada, amb instruments tan accessibles

i poc costosos com són els que proporcionen les diferents opcions testa-

mentàries o les oportunes reestructuracions empresarials, normalment d’un

abast reduït.

A les pàgines següents, s’han desenvolupat els aspectes més signifi-

catius d’aquesta nova fiscalitat, se n’han assenyalat els instruments més

útils, així com també les zones més confuses. Mitjançant exemples senzills,

se n’ha explicitat l’abast i les possibilitats. Per tot això, es pot afirmar que si

fins fa molt poc (tan sols un any) era comprensible que alguns empresaris

poguessin pensar que, davant de la complexitat de la problemàtica fiscal

dels temes hereditaris i, sobretot, davant del seu cost elevat, el millor era

deixar-los per l’endemà, avui ja no ho és. La societat ha fet un gran esforç

per posar uns beneficis fiscals importantíssims a la seva disposició i, per

tant, hi ha el deure d’utilitzar-los.
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II. TRAMITACIÓ D’UNA HERÈNCIA

1. Introducció

Tramitar una herència és fer tot un conjunt d’actuacions, amb un

objectiu final doble:

– Aconseguir que la partició de l’herència sigui l’adequada.

– Liquidar l’Impost sobre Successions i d’altres que pugui comportar.

Cada herència concreta exigirà una tramitació específica, que de-

pendrà, entre altres coses, del fet que el causant hagi atorgat o no testa-

ment, de que prèviament aquesta herència s’hagi planificat o no, de que

s’hagin considerat o no encertadament els possibles interessos particulars

dels diferents hereus i que tot això, en cada cas, s’hagi plasmat o no adequa-

dament al testament corresponent.

En iniciar un procés de tramitació hereditària poden aparèixer

diferències o incomprensions entre els hereus o legataris, derivades, en

molts casos, de la dificultat del mateix procés. Sovint, els dos objectius fona-

mentals són:

– el repartiment de l’herència i

– la liquidació de l’Impost sobre Successions

que, en si mateixos, són absolutament independents (tret dels possibles

excessos d’adjudicació que es puguin produir), i que operen, a més, amb

valors diferents (el primer amb valors consensuats entre els hereus i el

segon amb valors «oficials»), poden aparèixer com un tot confús i poc

intel·ligible per a la majoria dels afectats.

Precisament, l’origen de molts dels conflictes o de les susceptibili-

tats que es produeixen en les tramitacions hereditàries ha tingut, i té, el seu

44 ■ TRAMITACIÓ D’UNA HERÈNCIA



caldo de cultiu en la forma inadequada amb què, sovint, es porten aquests

dos temes; ja que, frequentment, pateixen d’una informació insuficient i de

la falta de transparència necessària perquè siguin fàcilment intel·ligibles

per als interessats.

Si és evident que repartir l’herència i liquidar l’impost són dues

coses totalment diferents entre si, també ho és (o ho hauria de ser) que, en

la seva tramitació, aquests dos processos han d’estar perfectament diferen-

ciats. Però la pràctica diària demostra que això que, en teoria, és tan evi-

dent, difícilment s’aconsegueix.

El caràcter genèric que s’ha donat a aquest apartat no impedeix que

sigui precisament en les transmissions hereditàries d’actius afectes a activi-

tats empresarials o professionals, és a dir, en l’àmbit del canvi generacional

de l’empresa familiar, on la metodologia aquí exposada serà veritablement

eficaç, precisament per tractar-se d’herències que solen ser més complexes.

D’altra banda, quan al cabal hereditari hi hagi l’habitatge habitual o

d’altres actius afectes a activitats empresarials o professionals bonificats, els

hereus hauran de prendre les mesures necessàries per facilitar el manteni-

ment de la titularitat dels béns bonificats durant un mínim de 10 anys; fins i

tot en aquells casos en què tots aquests aspectes ja haguessin estat adequa-

dament considerats pel causant, en atorgar el testament corresponent. (Al

capítol VI, dedicat a les bonificacions, s’analitza detalladament tota la pro-

blemàtica vinculada a aquesta exigència de mantenir durant 10 anys els

béns transmesos).

Com a resum de tot el que s’ha exposat en aquest capítol, al final

presentem un quadre recapitulatiu que recull tot el procés de tramitació

d’una herència, en el qual es poden visualitzar clarament els dos blocs que

el conformen: repartiment de l’herència i liquidació de l’Impost, i s’hi res-

salta la funció de nexe d’unió entre tots dos, que correspon a l’Escriptura

d’Acceptació d’Herència.
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Finalment, dir que, perquè l’exposició d’aquest procés de tramitació

d’una herència sigui més didàctic, s’ha pres com a referència un supòsit

tipus, que es descriu a continuació.

2. Supòsit tipus

El Sr. José Calor i Fred va morir el 10 de juny de 1997; havia nas-

cut el 15 d’abril de 1922. Residia amb la seva esposa a Barcelona, al pis

àtic 2a, del carrer Tempesta, núm. 10. Estava casat en règim de separació

de béns de dret foral català.

a) Testament:

Llega a la seva esposa la meitat de l’habitatge habitual situat al

c/ Tempesta, del qual ell és el titular. A la seva filla Agnès li ha llegat el

100% de les accions de CALOR, S.A., amb domicili social a Barcelona.Als

seus fills, Joan i Antoni, els nomena hereus universals de tots els seus

béns restants.

b) Composició de l’Herència:

L’herència consta dels béns següents:

1r 50% Àt. C/ Temp. Barna. 10.715.318 (V. Cadastral)

2n Pis C/ Gelad. Barna. 7.317.215 (V. Cadastral)

3r Solar C/ Vendav. Barna. 12.480.000 (V. Cadastral)

4t 100% Calor, S.A. (Exempta en I.s.P) 30.000.000 (V.Teòric)

5è 50% F. Fondtesoro (comp. amb esposa) 15.780.520

6è 50 % F. Inversió (comp. amb esposa) 12.417.660

7è 50% Dipòsit banc (comp.amb esposa) 3.418.520

8è 50% C. C. Banc (comp. amb esposa) 6.560.000
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9è Assegurança de vida (Generali) 15.000.000

10è Despeses d’enterrament 620.000

11è Per I.R.P.F. de 1997, pendent de pagament 1.213.500

c) Els hereus, al seu moment, acorden que el valor dels immobles,

als seus efectes, seran els següents:

– 50% Pis C/ Tempesta 20.000.000

– Pis 3r 2a C/ Gelada 25.000.000

– Solar C/ Vendaval 40.000.000

d) La participació de la societat CALOR, S.A., el 31 de desembre de

1996, tenia dret a l’exempció en l’Impost sobre el Patrimoni i, per tant,

està bonificada en l’Impost sobre Successions.

NOTA: Per a CALOR, S.A. s’ha suposat que el valor teòric és el que

ha prevalgut.

3. Repartiment de l’herència

3.1. Relació a valors consensuats dels béns heretats

Un cop conegut el testament (o instituïts els hereus legals quan es

tracti d’una successió intestada), es procedirà a fer l’inventari de tots els

béns, drets i obligacions que conformin l’herència.

Aquests béns i drets s’hauran de relacionar d’una forma adequada en

grups homogenis (generalment, de menys a més liquiditat). A continuació,

s’haurà de procedir a assignar-los el valor que els correspongui, que, en

principi, hauria de ser un valor consensuat entre els hereus. El resultat d’a-

questes actuacions, per al supòsit tipus que ens ocupa, queda reflectit al

quadre següent:
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Relació a valors consensuats dels béns heretats

Tipus de béns Núm. bé V. consensuat

IMMOBLES

50% àt. c/ Temp. Barna. 1 20.000.000

Pis C/ Gelad. Barna. 2 25.000.000

Solar C/ Vendav. Barna. 3 40.000.000

Total béns immobles 85.000.000

MOBLES

100% Calor, S.A. (bonificada) 4 30.000.000

50% Fondtesoro comp. amb esposa 5 15.780.520

50% fond. invers. comp. amb esposa 6 12.417.660

50% dipòsit banc comp. amb esposa 7 3.418.520

50% cte. banc comp. amb esposa 8 6.560.000

Total béns mobles 68.176.700

ASSEGURANCES

Generali 9 15.000.000

Total assegurances 15.000.000

Total actius 168.176.700

DESPESES I DEUTES

Despeses d’enterrament 10 620.000

Impostos pendents 11 1.213.500

Total despeses i deutes 1.833.500

Total net 166.343.200

(En aquest quadre es recullen amb valors consensuats tots els béns del supòsit tipus.)

Aquesta tasca no oferirà cap dificultat pel que fa a la valoració dels

béns líquids, però podrà ser notablement complexa per als béns immobles

o per a les participacions societàries. És fonamental, per a la bona marxa

del procés hereditari, que aquesta valoració sigui acceptada per tots els

hereus, i que es recolzi, si procedeix, en l’informe d’un perit taxador, a ser

possible acceptat per tots.

Aquesta primera fase de la tramitació hereditària, en la qual s’obté la

relació valorada de tots els béns que componen el cabal hereditari, que apa-

rentment sembla molt simple, pot ser d’una gran complexitat.
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Els problemes poden ser molts i diversos:

– Des de conèixer i aclarir qüestions aparentment elementals, que, en prin-

cipi, no haurien d’oferir cap dificultat: com saber quants comptes banca-

ris hi ha, o quina és la situació d’una possible cartera de valors, però que

sovint es converteixen en una feina molesta o fins i tot difícil d’acabar. Pel

nombre de comptes i més comptes, oberts en mil entitats diferents i, pos-

siblement, amb imports mínims, o carteres de valors que han tingut ava-

tars de tot tipus (amb ampliacions, canvis per fusió, etc.), sense que mai

no s’arribi a tenir la certesa de si, s’ha arribat al final, o si al contrari enca-

ra queda alguna cosa per descobrir.

– La dificultat de documentar adequadament la titularitat de determinats

béns immobles, amb contractes privats en què, fins i tot, pot ser molt difí-

cil la simple localització dels qui van ser els venedors; amb títols heredita-

ris que poden encadenar diferents generacions, sense que s’hagi practicat

cap actualització registral; amb edificacions sense declaració d’obra nova

o, i aquí la casuística pot arribar a l’infinit, amb propietats agràries, on pot

ser que no hi hagi cap més constància documental de més rang que uns

rebuts cadastrals a nom del rebesavi, mort fa 100 anys.

– El consens en la valoració de determinats béns també es pot complicar.

Sovint, per raons estrictament personals. De fet, es tracta d’una situació

especial: en primer lloc, el dol per la pèrdua d’un ésser estimat i, en

segon lloc, els components afectius particulars de cada un dels hereus.

En interrelacionar-se, es pot dificultar la necessària objectivació (posar

un valor en pessetes) de determinats béns, que per algun dels hereus

pot anar molt més enllà del que és un simple nombre, ja que poden

representar, fins i tot, referències importants en les seves vivències més

personals.

– La mateixa pressa per tancar temes (el termini per presentar la docu-

mentació és de sis mesos), que obliga a prendre decisions que resulten
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més difícils pel poc temps transcorregut des de la mort; ja que, en molts

casos, encara no s’ha aconseguit un distanciament suficient perquè les

decisions es puguin prendre de manera equànime.

– La dificultat afegida que pot representar haver perdut, en alguns casos, la

persona que acabava sent la que finalment prenia les decisions, sobretot

en els temes importants. Això comporta la necessitat que algú (normal-

ment, algun dels hereus) assumeixi, almenys en part, aquest nou «rol»: el

d’actuar, a partir d’ara, com a aglutinador dels interessos dels diferents

membres del grup familiar. El fet que aquesta persona, o persones, existei-

xi o no, i que el grup les accepti, serà fonamental per a la bona marxa de

la tramitació de tot el procés hereditari.

Al final, totes aquestes consideracions queden reduïdes a una de

sola: si hi ha hagut o no capacitat per a l’enteniment, que és el mateix que

dir si ha existit o no la suficient «intel·ligència emocional» per aconseguir

que allò que han deixat els que se n’han anat, adquireixi per al conjunt dels

que ho reben el màxim «valor» possible, tant des del punt de vista material

com personal. Posar-se al lloc de l’«altre», o almenys intentar-ho, pot ajudar

molt en la difícil tasca d’acostar voluntats i interessos.
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3.2. Assignació de béns segons l’aplicació
del testament

Un cop feta l’anterior relació de béns i consensuats entre els hereus

els valors que s’estimen més adequats per cada un dels béns que confor-

men l’herència, aplicant al conjunt d’aquests béns el que estableix el testa-

ment, s’obtindrà l’import, en pessetes, que li correspon a cada un dels

hereus o legataris, com es pot veure al quadre següent. (A l’annex incorpo-

rat al final d’aquest treball, es detallen els aspectes jurídics que concreten

allò que s’entén per aplicació del testament i quins són els criteris que

regeixen aquest tràmit).

En aquest moment, es coneix ja l’import de l’herència que corres-

pon a cada un dels hereus o legataris. Encara no es coneix, perquè encara

no s’ha fet el repartiment de l’herència, quins seran els béns concrets que

s’adjudiquen entre ells, ni les compensacions que s’hauran de fer com a

conseqüència d’aquesta adjudicació.

El fet de seguir el recorregut per etapes, aclarint els diferents temes

separadament en cada una d’elles, fa que les coses resultin més senzilles

per a tothom. Per exemple, és bo que en aquest moment, al marge de les

decisions que després es prendran per fer el repartiment dels béns, cada

un dels hereus conegui ja quin serà l’import total de la seva herència. És

una dada que dóna tranquil·litat, perquè aclareix molt les coses des del

principi.

D’altra banda, el fet d’haver arribat ja a un acord sobre la valoració

dels diferents béns, permet que cada un dels hereus pugui anar pensant en

les possibles adjudicacions que, al seu dia, s’hauran de fer.

En aquest moment, el de la partició de l’herència, tornaran a aparèi-

xer multitud de variants i, potser, d’interessos contraposats, que s’hauran de

considerar de forma particular, en cada cas. Objectivament, uns béns seran

més útils i, tal vegada, més ben utilitzats per un hereu que per l’altre. Pot
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passar, també, que determinats hereus, per circumstàncies personals concre-

tes (deficiències físiques o psíquiques, edat, etc.) quedin més ben protegits

amb l’adjudicació d’uns béns que amb la d’altres.Aquestes consideracions i

la capacitat per assumir-les positivament, tornaran a ser la pedra de toc, la

línia directriu, del que finalment serà, si es fa correctament, una experiència

positiva de capacitat col·lectiva per a l’enteniment. Si això no s’aconsegueix,

els resultats no seran bons, ni personalment ni econòmicament, perquè en

aquests temes les dues coses acostumen a anar sempre juntes.

I el que és absolutament cert és que un testament adequat sempre

serà l’instrument més eficaç perquè tot això sigui una mica més fàcil. Un

mal testament pot, també, ser el preludi anunciat d’un desastre. Aquests

52 ■ TRAMITACIÓ D’UNA HERÈNCIA

Assignació de béns segons l’aplicació del testament

Parentiu Cònjuge Fill
Nom Carme Joan

BÉNS IMMOBLES

50% àt. c/ Temp. Barna. 20.000.000 0

Pis C/ Gelad. Barna. 0 12.500.000

Solar C/ Vendav. Barna. 0 20.000.000

Total béns immobles 20.000.000 32.500.000

BÉNS MOBLES

100% Calor, S.A. (bonificada) 0 0

50% Fondtesoro 0 7.890.260

50% fond. invers. comp. amb esposa 0 6.208.830

50% dipòsit banc comp. amb esposa 0 1.709.260

50% cte. banc comp. amb esposa 0 3.280.000

Total béns mobles 0 19.088.350

ASSEGURANCES

Generali 0 7.500.000

Total assegurances 0 7.500.000

DESPESES I DEUTES

Despeses d’enterrament 0 310.000

Impostos pendents 0 606.750

Total despeses i deutes 0 916.750

Imp. herència per a cada hereu 20.000.000 58.171.600

(Càlcul de l’herència en pessetes que correspon a cada hereu.)



temes tornaran a plantejar-se en altres apartats d’aquest treball, especial-

ment en tractar les qüestions testamentàries, però és el moment de dir que

l’establiment de llegats correctament identificats per part del testador eli-

minarà la major part dels problemes inherents al repartiment de l’herència.

El testador hauria de ser conscient que aquelles situacions de fet, que abans

semblaven perfectament assumides per tot el grup familiar, quan ell falti, en

només un mes, poden haver canviat radicalment, i haver aparegut posicio-

naments personals que, prèviament, ningú no hauria imaginat. Els termes

just o injust, en última instància, són sempre relatius i subjectius, i, al final,

l’únic que no pot ser discutit és allò que hi ha escrit al testament. I pot ser

que sigui, ara i aquí, el moment de fer una menció de la infinitat de proble-
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Filla Fill
TotalAgnès Antoni

0 0 20.000.000

0 12.500.000 25.000.000

0 20.000.000 40.000.000

0 32.500.000 85.000.000

30.000.000 0 30.000.000

0 7.890.260 15.780.520

0 6.208.830 12.417.660

0 1.709.260 3.418.520

0 3.280.000 6.560.000

30.000.000 19.088.350 68.176.700

0 7.500.000 15.000.000

0 7.500.000 15.000.000

0 310.000 620.000

0 606.750 1.213.500

0 916.750 1.833.500

30.000.000 58.171.600 166.343.200



mes que, amb excessiva freqüència, apareixen al voltant d’una figura tan

comuna com és la institució d’usufructuaris, establerta mútuament entre

cònjuges. Generalment, a la seva limitada operativitat, se li afegeix tot un

conjunt d’inconvenients, principalment derivats de l’obligatorietat que en

la presa de decisions participin persones que pertanyen a generacions

diferents i que tenen realitats vitals totalment allunyades, que dificultaran el

posterior procés hereditari.

4. Liquidació de l’Impost sobre Successions
i Donacions

4.1. Relació a valor oficial dels béns heretats

Els hereus i legataris, coneixedors ja de tot el contingut de l’herèn-

cia (relació de béns, valor, testament, etc.), estaran en condicions d’abordar

la liquidació de l’Impost sobre Successions. És una nova etapa, que durà al

coneixement dels imports que, al seu dia, s’hauran d’ingressar a la Hisenda

Pública.

Per això, s’haurà de reprendre la relació de béns anterior i assignar-

li, en aquest cas, el valor «oficial» que correspongui a cada un d’aquests

béns. En alguns casos, aquest valor està definit legalment, com passa amb

les participacions en societats que cotitzen en mercats organitzats, i, en

d’altres, com succeeix en els immobles, hi ha orientacions suficientment

precises, fetes per part de les mateixes Oficines Gestores de l’Impost, per-

què, normalment, no resulti excessivament difícil acostar-se a una valoració

que, després, l’Administració probablement admetrà com a correcta.

En l’exemple que s’ha pres com a referència, s’ha considerat un coe-

ficient multiplicador únic d’1,5 per als valors cadastrals de tots els immo-

bles, sense diferenciar circumstàncies particulars que puguin afectar cada

un d’ells, com: antiguitat, deteriorament, inquilins amb arrendaments antics,

etc. En el moment actual, i per a l’Impost sobre Successions, segons la infor-
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mació última facilitada pel Departament d’Economia i Hisenda de la Gene-

ralitat de Catalunya (que és la que s’ha de considerar en aquest cas, per ser

resident a Catalunya el causant de l’exemple amb el que estem operant), els

coeficients multiplicadors, per al conjunt de Catalunya, oscil·len entre un

màxim de 2, a Barcelona, i un mínim d’1, en aquells municipis que han tin-

gut revisions cadastrals recents. A la vegada, s’aplica una reducció del

12,5%, per als lloguers amb pròrroga forçosa establerts entre l’1 de juliol de

1964 i el 9 de maig de 1985, i del 37,5%, per als anteriors a l’1 de juliol

de 1964.

Lògicament, els interessats podran aportar justificació, si ho estimen

procedent, perquè l’Administració pugui considerar valors inferiors als

esmentats anteriorment.També pot passar que l’existència d’hipoteques o

d’altres circumstàncies posin de manifest unes valoracions superiors a les

que es derivarien de l’aplicació dels anteriors criteris, cosa que podrà com-

portar que, en aquests casos, sigui aconsellable assumir aquests valors des

del principi.

En relació amb la valoració de les societats que no cotitzen a borsa,

la referència bàsica serà el seu valor teòric, sempre que, quan hi hagi béns

immobles, de la substitució dels valors comptables pels valors cadastrals no

se’n derivi un valor superior al valor teòric.

Al quadre següent, s’estableix aquesta relació de béns, en la qual

s’han aplicat els criteris que s’acaben d’exposar.
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Relació a valor oficial dels béns heretats

Tipus de béns Núm. bé V. escripturat V. cadastral

IMMOBLES

50% àt. c/ Temp. Barna. 1 16.072.977 10.715.318

Pis C/ Gelad. Barna. 2 10.975.824 7.317.215

Solar C/ Vendav. Barna. 3 18.720.000 12.480.000

Total béns immobles 45.768.801 30.512.533

MOBLES

100% Calor, S.A. (bonificada) 4 30.000.000

50% Fondtesoro comp. amb esposa 5 15.780.520

50% fond. invers. comp. amb esposa 6 12.417.660

50% dipòsit banc comp. amb esposa 7 3.418.520

50% cte. banc comp. amb esposa 8 6.560.000

Total béns mobles 68.176.700

ASSEGURANCES

Generali 9 15.000.000

Total assegurances 15.000.000

Total actius 128.945.501

DESPESES I DEUTES

Despeses d’enterrament 10 620.000

Impostos pendents 11 1.213.500

Total despeses i deutes 1.833.500

Total net 127.112.001

En aquest moment, a l’expedient corresponent a la tramitació de

l’herència, que ja conté tota la documentació obtinguda fins ara, s’hi hauran

d’incorporar els documents originals que acreditin la titularitat d’aquests

béns, així com aquella documentació que justifiqui el seu valor: rebuts de

l’Impost de Béns Immobles, en el supòsit de béns immobles; les certifica-

cions del valor de les participacions en societats que no cotitzen a borsa;

els justificants de comptes o dipòsits bancaris, etc.

Serà, també, el moment adequat per començar a treballar, si proce-

deix, en possibles divisions horitzontals d’edificacions, en la recopilació de

la documentació necessària (llicència d’obres, projectes, etc.), en el supòsit
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de construccions en les que no s’ha fet la declaració d’obra nova, etc., ja

que tot això es podrà incorporar a la corresponent Escriptura d’Acceptació

d’Herència.

Si hi ha alguna assegurança de vida, també serà el moment de com-

provar que no hi ha cap inconvenient per a la seva realització; pot ser que

sigui convenient presentar una autoliquidació parcial d’aquesta assegurança,

el cobrament de la qual aporti liquiditat per afrontar les despeses que es

puguin derivar de la tramitació de l’herència, incloses possibles obligacions

davant de tercers.

4.2. Formació de la base imposable i de la base
liquidable. (Determinació de la porció
individual de l’herència)

En aquest cas, la base imposable corresponent a cada hereu o legata-

ri s’obté aplicant el testament a l’anterior relació de béns i drets, inclosos

els deutes i les despeses deduïbles que procedeixin, que és el que consti-

tueix la porció individual de l’herència, i afegint-li l’aixovar domèstic; és a

dir, fent el repartiment de béns d’acord amb la voluntat del testador, i res-

pectant el principi d’igualtat entre hereus, establert a l’article 27 de la Llei

de l’Impost, segons s’exposa a l’annex final, en estudiar la formació de la

base imposable i de la base liquidable.

Un cop obtinguda la base imposable, s’aplicaran les reduccions que

procedeixin:

– per les assegurances

– per l’habitatge habitual

– per parentiu i

– per actius empresarials bonificats.

Amb això s’obtindrà la base liquidable corresponent.

Totes dues queden reflectides al quadre següent:
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Com es podrà observar, per a la formació de la base liquidable s’han

considerat bonificats, en un 95%, 16.072.977 pessetes, cosa que ha generat

una reducció en la base imposable de 15.269.328 pessetes, corresponent a

l’habitatge habitual.A la vegada, la bonificació del 95% del valor de CALOR,

S.A., que és de 30.000.000 de pessetes, ha originat una altra reducció de
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Formació de la base imposable i de la base liquidable.

(Determinació de la porció individual de l’herència)

Parentiu Cònjuge Fill
Nom Carme Joan

BÉNS IMMOBLES

50% àt. c/ Temp. Barna. 16.072.977 0

Pis C/ Gelad. Barna. 0 5.487.912

Solar C/ Vendav. Barna. 0 9.360.000

Total béns immobles 16.072.977 14.847.912

BÉNS MOBLES

100% Calor, S.A. (bonificada) 0 0

50% Fondtesoro comp. amb esposa 0 7.890.260

50% fond. invers. comp. amb esposa 0 6.208.830

Dipòsit banc comp. amb esposa 0 1.709.260

50% cte. banc comp. amb esposa 0 3.280.000

Total béns mobles 0 19.088.350

ASSEGURANCES

Generali 0 7.500.000

Total assegurances 0 7.500.000

DESPESES I DEUTES

Despeses d’enterrament 0 310.000

Impostos pendents 0 606.750

Total despeses i deutes 0 916.750

Porció individual de l’herència 16.072.977 40.519.512

Aixovar domèstic 0 1.681.680

Base imposable 16.072.977 42.201.192

Reducció: assegurances 0 1.500.000

Reducció: habitatge familiar 15.269.328 0

Reducció: Calor, S.A. 0 0

Reducció: parentiu 2.556.000 2.556.000

Total reduccions 17.825.328 4.056.000

Base liquidable (1.752.351) 38.145.192



28.500.000 pessetes, a més de la deducció per assegurances, d’1.500.000 per

a cada un dels afectats, i de la genèrica,de 2.556.000 pessetes, per parentiu.

La bonificació del valor de l’habitatge habitual s’analitza en totes les

seves variants i possibilitats a l’apartat corresponent del capítol VI. Com a
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Filla Fill
TotalAgnès Antoni

0 0 16.072.977

0 5.487.912 10.975.824

0 9.360.000 18.720.000

0 14.847.912 45.768.801

30.000.000 0 30.000.000

0 7.890.260 15.780.520

0 6.208.830 12.417.660

0 1.709.260 3.418.520

0 3.280.000 6.560.000

30.000.000 19.088.350 68.176.700

0 7.500.000 15.000.000

0 7.500.000 15.000.000

0 310.000 620.000

0 606.750 1.213.500

0 916.750 1.833.500

30.000.000 40.519.512 127.112.001

0 1.681.680 3.363.360

30.000.000 42.201.192 130.475.361

0 1.500.000 3.000.000

0 0 15.269.328

28.500.000 0 28.500.000

2.556.000 2.556.000 10.244.000

31.056.000 4.056.000 56.993.328

(1.056.000) 38.145.192 73.412.033



conclusió de tot el que s’exposa en aquest capítol, és possible pensar,

almenys mentre no es disposi del desenvolupament reglamentari oportú,

que algunes Administracions Autònomes interpretaran que la deducció

màxima de 20 milions s’ha de correspondre amb la transmissió del total de

l’habitatge habitual, considerant que l’habitatge habitual és una cosa qualita-

tiva, no filosòfica, i que, per tant, aquests 20 milions s’han d’aplicar propor-

cionalment a la fracció d’habitatge que es transmeti. En aquest supòsit, s’ha

optat per una interpretació oberta de la norma i, per això, tot i que només

s’ha transmès la meitat de l’habitatge, no s’ha considerat cap reducció de la

deducció màxima que li és aplicable. Cal assenyalar que, el fet d’haver insti-

tuït l’esposa com a legatària de l’habitatge ha estat l’opció mes adequada, ja

que, a més d’evitar qualsevol incertesa sobre el dret o no a la bonificació

per a la resta d’hereus derivat del tema de la «permanència», podrà gaudir

novament de bonificació, quan al seu dia es transmeti definitivament als

seus fills.

En relació amb la bonificació del 95% del valor teòric de CALOR,

S.A., podem dir, simplement, que es recolza en la doble condició de ser una

participació societària que té dret a l’exempció en l’Impost sobre el Pa-

trimoni del causant, l’any 1996, i de formar part de la base imposable d’un

descendent; que són les condicions establertes en la Llei de l’Impost.

Com a conseqüència d’aquest conjunt de bonificacions, l’esposa i

l’Agnès, com que la seva base liquidable és negativa, no hauran de fer cap

pagament per l’Impost sobre Successions. (Per a més informació sobre aquests

temes, poden dirigir-se a l’apartat corresponent a les transmissions «mortis

causa» de les participacions societàries,descrites al capítol VI d’aquest treball.)

4.3. Determinació del deute tributari

Un cop obtinguda la base liquidable, per a la determinació de la

quota íntegra, s’haurà de procedir a l’aplicació de la tarifa de l’Impost. El

tipus aplicable comença en el 7,65%, per al primer tram inicial de la base
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liquidable, que arriba fins a 1.280.000 pessetes, i se situa, en aquest mo-

ment, a un tipus fix del 34%, a partir d’una base liquidable de 128.700.000

pessetes.

A continuació, multiplicant la quota íntegra pel coeficient multipli-

cador que correspongui, s’obté la quota tributària.Aquest coeficient multi-

plicador dependrà, en cada cas, de la relació familiar existent entre el cau-

sant i els hereus i legataris, així com del seu patrimoni preexistent. Oscil·la

entre un mínim d’1, per a les relacions de parentiu corresponents als grups

I i II, de l’article 22 de la Llei de l’Impost i amb un patrimoni preexistent

inferior a 64 milions de pessetes, i un màxim de 2,4, per a relacions de

parentiu corresponents al grup IV i amb patrimonis preexistents superiors

a 643 milions de pessetes. En aquest cas, com que es tracta de descendents

amb un patrimoni preexistent inferior a 64 milions de pessetes, el coefi-

cient multiplicador és 1.

Amb això, s’hauran obtingut els corresponents imports a ingressar,

que es reflecteixen al quadre següent.

Com es pot veure, a causa de l’aplicació de la bonificació de l’habi-

tatge habitual, la quantitat a ingressar per aquest Impost serà nul·la per a

l’esposa. El mateix passa en el cas de l’Agnès, perquè s’ha beneficiat de la

bonificació del 95% aplicable al valor de les participacions a la societat

CALOR, S.A.

L’atenció prestada al tractament pràctic del tema de l’habitatge

habitual, respon a la idea que aquest capítol, pel fet de tenir un caràcter

més genèric, podrà resultar interessant per a d’altres persones que no

siguin necessàriament empresaris o professionals, i a les quals el tema de

l’habitatge habitual també els afectarà, en la majoria dels casos.

Finalment, dir que aquests imports es podrien veure modificats com

a conseqüència de possibles dobles tributacions internacionals, interessos

per pagament ajornat, sancions, etc.
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4.4. Escriptura d’acceptació d’herència

Arribats a aquest punt, els hereus i legataris ja coneixen quin és l’im-

port en pessetes que correspon a cada un d’ells (sobre la base d’uns valors

que ells mateixos han consensuat), així com la quantitat que hauran de

pagar per l’Impost sobre Successions, sempre que per part de l’Admi-

nistració no es produeixi una comprovació de valors que afecti el valor

declarat d’algun dels béns.

En aquest moment, s’estarà, doncs, en condicions de plantejar-se la

preparació de l’Escriptura d’Acceptació d’Herència que, com a mínim,

tindrà el contingut següent:

a) En primer lloc, haurà de reflectir les identitats del causant i dels dretha-

vents, les clàusules del testament, en les quals es recull la voluntat del tes-

tador i la identificació i valoració (a valors oficials) de tots els béns que

conformen el cabal hereditari.
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Determinació del deute tributari

Parentiu Cònjuge Fill
Nom Carme Joan

Base imposable 16.072.977 42.201.192

Reducció: assegurances 0 1.500.000

Reducció: habitatge familiar 15.269.328 0

Reducció: Calor, S.A. 0 0

Reducció: parentiu 2.556.000 2.556.000

Total reduccions 17.825.328 4.056.000

Base liquidable (1.752.351) 38.145.192

Quota íntegra

Base fins a 0 25.580.000

Quota 0 3.695.715

Base resta 0 12.565.192

% resta 00,00 21,25

Quota resta 0 2.670.103

Quota íntegra 0 6.365.818

Coeficient 1,0 1,0

Quota tributària (a ingressar) 0 6.385.818



b) En segon lloc, es reflectirà de forma ordenada l’adjudicació de béns acor-

dada entre hereus, legataris i legitimaris, i l’import total que correspon a

cada un d’ells. Si l’adjudicació de béns s’hagués fet amb estricte respecte

a l’assignació que estableix el testament, es podria afirmar que el procés

liquidador estaria conclòs. Però normalment en la partició de l’herència

entren en consideració, com ja s’ha comentat, tot un conjunt de qües-

tions (personals, professionals, empresarials, possibles diferències entre

els valors consensuats i els declarats, etc.) que poden fer aconsellable

una partició de l’herència que, en molts casos, no respondrà a allò que

estrictament estableix el testament. Serà precisament en aquest moment,

el de la partició de l’herència, que és el més difícil de tots, quan es veurà

si tot el que hem anat comentant, pel que fa a la preparació del canvi

generacional, s’ha fet bé o no. Si s’ha fet testament i els béns assignats

encaixen correctament amb les voluntats i les necessitats dels hereus, si

els possibles beneficis fiscals es confirmen sense problemes, voldrà dir
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Filla Fill
TotalAgnès Antoni

30.000.000 42.201.192 130.475.361

0 1.500.000 3.000.000

0 0 15.269.328

28.500.000 0 28.500.000

2.556.000 2.556.000 10.244.000

31.056.000 4.056.000 56.993.328

(1.056.000) 38.145.192 73.482.033

0 25.580.000 51.160.000

0 3.695.715 7.391.430

0 12.565.192 25.130.384

0 21,25

0 2.670.103 5.340.207

0 6.365.818 12.731.637

1,0 1,0

0 6.385.818 12.731.637



que les coses s’havien fet bé. Si no ha estat així, ara serà quan es pagarà

la factura dels errors comesos.

c) Pot passar que, com a conseqüència de la partició de l’herència, aparegui

una diferència, en més o en menys, en algun dels hereus o legataris, entre

allò que els correspondria segons la voluntat del testador i el valor de les

adjudicacions que han acordat entre ells. Si bé això no afectarà la liquida-

ció de l’Impost, ja que a l’efecte de la liquidació de l’Impost de Succes-

sions és irrellevant la partició realitzada pels hereus, pot comportar l’a-

parició dels anomenats «excessos d’adjudicació». Precisament, els «exces-

sos d’adjudicació», que es defineixen com la diferència entre el valor dels

béns adjudicats i el que es derivaria de l’aplicació del testament (porció

individual de l’herència), tributaran per l’Impost sobre Transmissions Pa-

trimonials, llevat que hi hagi l’adequada compensació i que tinguin el seu

origen en l’adjudicació de béns indivisibles, cas en què no tributarien

per aquest Impost.

4.5. Adjudicació de béns entre hereus, segons
valors oficials

En el supòsit tipus que s’està desenvolupant, els hereus han acordat,

i d’aquesta forma es recollirà a l’escriptura pública corresponent, que el pis

del carrer Gelada sigui per en Joan, així com l’import del c/c bancari de

6.500.000 pessetes, i el solar del carrer Vendaval per a l’Antoni; que la resta

dels béns mobles es repartirien entre ells a parts iguals, tret del 50% del

dipòsit bancari de 3.418.520 pessetes, de l’import del qual, 2.301.348 pes-

setes s’assignen a en Joan i la quantitat restant, 1.117.172 pessetes, a

l’Antoni. Entre tots dos assumiran les despeses i deutes pendents.Amb això,

s’ha aconseguit un repartiment de l’herència que no comporta l’existència

de cap «excés d’adjudicació», ja que, com es podrà comprovar al quadre

adjunt, el valor dels béns aquí adjudicats coincideix exactament amb els

imports de l’apartat «Porció individual de l’herència» del quadre correspo-
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nent a l’anterior apartat 4.2., en el qual es reflecteix l’import dels bèns

assignats per aplicació del testament.

Tal vegada algú, en arribar aquí, es pregunti quin seria el tracte que

s’hauria donat a béns menys «tangibles», com objectes d’art, mobles espe-

cials, metàl·lic, etc. Aquests, i molts d’altres que poden tenir un caràcter

equivalent, són tan particulars que s’ha considerat que, en aquests casos,

seran els mateixos interessats els qui millor sabran el que han de fer o

poden fer.

I, amb tot el que hem exposat, es dóna per tancat el procés de càl-

cul dels costos fiscals corresponents a aquesta herència, sempre que per

part de l’Administració no es plantegin possibles addicions de béns o can-

vis en els valors proposats.
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5. Import dels béns adjudicats, segons valors
consensuats. Compensació entre hereus

Novament tornem a la realitat. A la primera part d’aquest capítol

s’havia calculat l’import en pessetes que, basat en els valors consensuats,

havia de correspondre a cada un dels hereus.

Possiblement, quan aquests valors s’imputin als béns finalment adju-

dicats a l’Escriptura d’Acceptació d’Herència, passarà que el valor d’allò

que realment s’ha heretat no coincideix amb el calculat inicialment, que era

el que, en principi, segons el testament i el valor consensuat dels béns here-

tats, havia de correspondre a cada un dels hereus.Aquestes diferències hau-

ran de ser analitzades pels afectats, per valorar si procedeix o no efectuar
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Adjudicació de béns entre hereus, segons valors oficials

Parentiu Cònjuge Fill
Nom Carme Joan

BÉNS IMMOBLES

50% àt. c/ Temp. Barna. 16.072.977 0

Pis C/ Gelad. Barna. 0 10.975.824

Solar C/ Vendav. Barna. 0 0

Total béns immobles 16.072.977 10.975.824

BÉNS MOBLES

100% Calor, S.A. (bonificada) 0 0

50% Fondtesoro comp. amb esposa 0 7.890.260

50% fond. invers. comp. amb esposa 0 6.208.830

50% dipòsit banc comp. amb esposa 0 2.301.348

50% cte. banc comp. amb esposa 0 6.560.000

Total béns mobles 0 22.960.438

ASSEGURANCES

Generali 0 7.500.000

Total assegurances 0 7.500.000

DESPESES I DEUTES

Despeses d’enterrament 0 310.000

Impostos pendents 0 606.750

Total despeses i deutes 0 916.750

Import béns adjudicats 16.072.977 40.519.512



compensacions entre ells, que evitin possibles distorsions derivades d’una

adjudicació de béns condicionada per la utilització de valors oficials o per

la pròpia individualitat d’algun d’ells.

Si, en el supòsit tipus de l’exemple, als béns adjudicats per l’Escrip-

tura d’Acceptació d’Herència, se’ls assignen els valors consensuats, s’ob-

tindrà l’import realment rebut per cada un dels hereus; que, en aquest cas,

queda reflectit de la forma següent:
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Filla Fill
TotalAgnès Antoni

0 0 16.072.977

0 0 10.975.824

0 18.720.000 18.720.000

0 18.720.000 45.768.801

30.000.000 0 30.000.000

0 7.890.260 15.780.520

0 6.208.830 12.417.660

0 1.117.172 3.418.520

0 0 6.560.000

30.000.000 15.216.262 68.176.700

0 7.500.000 15.000.000

0 7.500.000 15.000.000

0 310.000 620.000

0 606.750 1.213.500

0 916.750 1.833.500

30.000.000 40.519.512 127.112.001



En comparar aquests imports amb els que es van obtenir a l’apartat

3.2, que era el que donava l’import de l’herència que per aplicació del tes-

tament havia de correspondre a cada un dels hereus, es comprovarà que hi

ha una diferència positiva de 3.627.912 pessetes a favor d’en Joan i una de

negativa, pel mateix import, per al seu germà, Antoni. Perquè aquesta

68 ■ TRAMITACIÓ D’UNA HERÈNCIA

Import dels béns adjudicats, segons valors consensuats

Parentiu Cònjuge Fill
Nom Carme Joan

BÉNS IMMOBLES

50% àt. c/ Temp. Barna. 20.000.000 0

Pis C/ Gelad. Barna. 0 25.000.000

Solar C/ Vendav. Barna. 0 0

Total béns immobles 20.000.000 25.000.000

BÉNS MOBLES

100% Calor, S.A. (bonificada) 0 0

50% Fondtesoro comp. amb esposa 0 7.890.260

50% fond. invers. comp. amb esposa 0 6.208.830

50% dipòsit banc comp. amb esposa 0 2.301.348

50% cte. banc comp. amb esposa 0 6.560.000

Total béns mobles 0 22.960.438

ASSEGURANCES

Generali 0 7.500.000

Total assegurances 0 7.500.000

DESPESES I DEUTES

Despeses d’enterrament 0 310.000

Impostos pendents 0 606.750

Total despeses i deutes 0 916.750

Imp. herència per a cada hereu 20.000.000 54.543.688

(Valor dels béns realment rebuts per cada hereu.)

Compensació entre hereus

Parentiu Cònjuge Fill
Nom Carme Joan

Asignac. segons partic. herència (20.000.000) (54.543.688)

Assignació segons testament 20.000.000 58.171.600

Diferència 0 3.627.912



diferència quedi eliminada, en Joan haurà de compensar el seu germà amb

3.627.912 pessetes, segons es detalla al quadre anterior.

Lògicament, aquestes compensacions haurien de tenir un caràcter

estrictament privat i quedar en la més absoluta «intimitat».
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Filla Fill
TotalAgnès Antoni

0 0 20.000.000

0 0 25.000.000

0 40.000.000 40.000.000

0 40.000.000 85.000.000

30.000.000 0 30.000.000

0 7.890.260 15.780.520

0 6.208.830 12.417.660

0 1.117.172 3.418.520

0 0 6.560.000

30.000.000 15.216.262 68.176.700

0 7.500.000 15.000.000

0 7.500.000 15.000.000

0 310.000 620.000

0 606.750 1.213.500

0 916.750 1.833.500

30.000.000 61.799.512 166.343.200

Filla Fill
TotalAgnès Antoni

(30.000.000) (61.799.512) (166.343.200)

30.000.000 58.171.600 166.343.200

0 (3.627.912) (0)



6. Liquidació de l’Impost sobre l’Increment
del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

Sovint, entre els béns que formen part de l’herència, hi ha immobles

urbans. En aquests casos, sempre que no es tracti d’immobles de naturalesa

urbana situats en Ajuntaments que no hagin implantat aquest Impost, es

produirà la meritació de l’Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys

de Naturalesa Urbana.

És un impost local, de caràcter directe, que pretén gravar l’incre-

ment de valor que ha experimentat un terreny entre dues transmissions

successives. La regulació es troba desenvolupada als articles 105 a 112 de la

Llei 39/1988. En ella s’estableix el mecanisme de càlcul per a la determina-

ció de la base imposable, com a resultat del producte del valor cadastral del

sòl d’un determinat immoble per un coeficient multiplicador que, alhora, és

el producte de dos factors: el nombre d’anys transcorreguts entre les dues

transmissions i un percentatge que, dins d’uns intervals definits per l’es-

mentada Llei 39/1988, estableix, en les seves respectives ordenances, cada

Ajuntament concret.

Un cop determinada la base imposable, per al càlcul de la quota tri-

butària, se li aplicarà un tipus de gravamen que pot oscil·lar entre un mínim

del 16 i un màxim del 30%, en funció de trams de població de dret esta-

blerts per la Llei 39/1988.

En l’exemple teòric que s’ha considerat en aquest capítol, els tres

béns immobles que formen part de l’herència haurien de tributar per

aquest impost (tret del supòsit en què algun d’ells hagués estat adquirit

amb menys d’un any d’anterioritat a la data de la mort). Prenent com a

exemple el solar del carrer Vendaval, de Barcelona, amb un valor cadastral

de 12.480.000, si se suposa que des de la seva adquisició han transcorregut

12 anys, amb els coeficients i percentatges corresponents a l’Ajuntament de

Barcelona, es produiria la liquidació següent:
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Base Imposable  12.480.000 3 3% 3 12 = 4.492.800 Ptes.

Quota tributària  4.492.800 3 30% = 1.347.840 Ptes.

(A ingressar)

Per a la presentació de les corresponents declaracions hi ha un ter-

mini de sis mesos, en les transmissions «mortis causa», i d’un mes, en les

donacions, encara que a la pràctica, cada Ajuntament pot aplicar un proce-

diment diferent.
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QUADRE RECAPITULATIU DE LA TRAMITACIÓ

RELACIÓ DE BÉNS
SEGONS VALORS
CONSENSUATS

P = 166.342.200

APLICACIÓ DEL TESTA-
MENT

∑ Ai = P

Ai

CARME 20.000.000
JOAN 58.171.600
AGNÈS 30.000.000
ANTONI 58.171.600

Bi”

CARME 20.000.000
JOAN 54.543.688
AGNÈS 30.000.000
ANTONI 61.799.512

COMPENSACIONS 
ENTRE HEREUS

Bi”– Ai = COMPENSACIÓ DE
(i)
JOAN +3.627.912
ANTONI –3.627.912

NOTA: Com que Bi’ = Bi, per a tots els hereus, no hi ha excessos d’adjudi-
cació.
P – Import total de l’herència, segons valors consensuats.
Ai – Import individualitzat de l’herència, segons valors consensuats.
Bi” – Import individualitzat del que s’ha adjudicat en l’Escriptura, a
valors consensuats.
Q – Import dels béns escripturats, segons valors oficials.
Bi – Import individualitzat de l’herència, segons valors oficials.

Ap. 3.1

Ap. 3.2

Ap. 5

IMPORT DE 
L’ADJUDICACIÓ DE

L’HERÈNCIA,
SEGONS ESCRIPTURA

Ap. 4.5

Ai

Bi”

REPARTIMENT DE L’HERÈNCIA

IMPORT DE L’HERÈNCIA
PER A CADA HEREU
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DEUTE i

APLICACIÓ DEL TESTAMENT
∑ Bi’ = Q

Bi’

CARME 16.072.977
JOAN 40.519.512
AGNÈS 30.000.000
ANTONI 40.519.512 Bi

CARME 16.072.977
JOAN 40.519.512
AGNÈS 30.000.000
ANTONI 40.519.512

EXCESSOS ADJ.
= Bi’– Bi = 0

B.I.i = Bi + AIXOVAR (i)

DEDUCCIONS (i)

TARIFA I COEFICIENTS (i)

RELACIÓ DE BÉNS
SEGONS VALOR OFICIAL

ASSIGNACIÓ SEGONS
TESTAMENT

B.I.i

B.L.i

Ap. 4.1

Ap. 4.2

EXCESSOS D’ADJUDICACIÓ

Ap. 4.5

Ap.

Bi’

Q = 127.112.001

∑ Bi = Q

+

LIQUIDACIÓ DE L’IMPOST

BiBi



III. EXEMPLES D’APLICACIÓ DE LES BONIFICACIONS

1. Introducció

Per aproximar-se, en una primera fase, a una visió més quantitativa i

metodològica que jurídica de la realitat actual dels beneficis fiscals aplica-

bles a l’Impost sobre Successions, s’utilitzarà un supòsit teòric com a punt

de partida per analitzar la importància d’una adequada planificació here-

ditària, les conseqüències que comporten determinades opcions testamen-

tàries i com aquestes opcions incideixen en l’assignació de béns que con-

formen l’herència i en els seus costos fiscals.

Per això, s’analitzaran dues situacions diferents:

– En l’exemple 1r, es partirà d’una situació que es podria definir com de

fets consumats: la mort dels dos cònjuges ha tingut lloc sense que, prèvia-

ment, s’hagi realitzat una planificació mínima de la seva situació heredi-

tària.

– En l’exemple 2n, com es podrà veure, s’han adoptat un conjunt d’iniciati-

ves, totes elles molt fàcils d’implantar, ja que, fonamentalment, són de

tipus testamentari. De fet, es redueixen a tres:

– atorgar un testament que, recollint la voluntat del testador, maximitzi l’a-

profitament dels beneficis fiscals aplicables,

– assignar responsabilitats a diferents membres del grup familiar en la ges-

tió de les diferents empreses,

– reestructurar la gestió immobiliària, introduint en ella el caràcter d’acti-

vitat empresarial.

Aquests canvis, mínims pel que fa a l’estructura empresarial, perme-

tran que els hereus puguin accedir a l’herència aprofitant, pràcticament,

tots els beneficis fiscals actualment existents, amb la qual cosa s’hauran
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establert les bases per assegurar la continuïtat del grup empresarial familiar,

que és, de fet, l’objectiu principal d’aquesta nova normativa.

I, afegir que, encara que al capítol VI s’estudia detalladament el com-

plex i, en alguns casos, confús marc jurídic que regula el sistema de benefi-

cis fiscals objecte d’aquest treball, per a aquells lectors no interessats en el

detall dels aspectes legals, s’ha considerat oportú exposar aquí, succinta-

ment, les bases jurídiques que donen suport a les bonificacions que s’apli-

quen en aquest supòsit concret.

La Llei de l’Impost sobre Successions estableix que, en les transmis-

sions «mortis causa», el valor de les participacions en entitats està bonificat

en un 95%, si compleixen la condició que estiguin exemptes en l’Impost

sobre el Patrimoni, i sempre que els hereus siguin el cònjuge, descendents

o adoptats. A la vegada, per tenir dret a l’exempció en l’Impost sobre el

Patrimoni, s’exigeix que quan es tracti de participacions en entitats que

corresponen a un grup familiar, que és el cas que ens ocupa, aquest grup

tingui una participació d’almenys el 20%, i que, com a mínim, un dels seus

membres (ascendents, descendents, col·laterals de segon grau, inclosos els

que ho siguin per afinitat) hi exerceixi funcions de direcció (Adminis-

trador, Gerent, Director de departament, etc.) i rebi per això una retribució

superior al 50% de la totalitat de rendiments empresarials (exclosos els d’al-

tres activitats exemptes), professionals o del treball personal (exclosos,

també, els que derivin d’altres entitats amb dret a l’exempció).

En l’exemple 1r, es podrà observar que aquesta condició (estar

exempt en l’Impost sobre el Patrimoni) es compleix solament en el cas

d’una de les participacions societàries. En l’exemple 2n, es comprovarà

que, amb les mesures que s’han pres, l’exempció en l’Impost sobre el

Patrimoni és aplicable a gairebé tots els béns que conformen l’herència, i,

en conseqüència, també ho serà la bonificació en l’Impost sobre Succes-

sions.
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Hem d’assenyalar, perquè és bàsic en aquest supòsit, que, quan es

tracti d’arrendament de béns immobles, perquè puguin gaudir de l’exemp-

ció en l’Impost sobre el Patrimoni i, sobre aquesta base, de la bonificació del

95% en l’Impost sobre Successions, s’han de complir els requisits següents:

1r Que hi hagi un local destinat exclusivament a l’activitat.

2n Que hi hagi, com a mínim, una persona amb contracte laboral dedicada

a l’activitat.

A més, és fonamental que l’empresari titular dels immobles arren-

dats s’asseguri que és la seva organització empresarial la que realitza totes

les actuacions pròpies d’aquesta activitat, que s’exercirà de forma habitual,

personal i directa. (En el cas de Catalunya, s’ha d’entendre, com s’exposa al

capítol VI, que aquesta última exigència, en tant que personal i directa, no

és necessària.)

Com es veurà, en l’exemple 2n, s’han adoptat totes les iniciatives

necessàries perquè es compleixin tots aquests requisits, tant per als immo-

bles urbans com per a les participacions societàries, amb la qual cosa, tots

dos grups d’actius estaran exempts en l’Impost sobre el Patrimoni i, per

tant, bonificats en l’Impost sobre Successions, sempre que compleixin els

altres requisits establerts.

Finalment, dir que si es comparen els resultats dels dos exemples, es

comprovarà que, en el primer, la transmissió de béns d’una generació a una

altra ha comportat uns costos fiscals que s’acosten al 26% del total de

l’herència transmesa, mentre que, en el segon, la transmissió dels mateixos

béns ha representat un cost inferior al 3%. L’única raó està en el fet que en

el primer exemple no s’havia realitzat ni la més mínima planificació de

l’herència, mentre que en el segon, en el moment adequat, s’havien pres les

iniciatives necessàries perquè, en produir-se el canvi generacional, pràctica-

ment tots els actius patrimonials es poguessin acollir als beneficis fiscals

que permet la normativa actual.
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2. Supòsit teòric

La família Sans resideix a Sabadell, on té l’habitatge habitual.

Està formada pel Sr. Joan Sans Salamanca, nascut el 5 de gener de

1925, i per la seva esposa, Sra. Carme Blanch Pérez, nascuda el 17 de

juny de 1927. Amb ells conviu el seu únic nét, Xavier, orfe de pare i

mare, nascut el 18 de novembre de 1993.

Els seus fills, Carles i Anna, resideixen a Sabadell i Barcelona, res-

pectivament. Carles treballa amb el seu pare i col·labora amb ell en la

gestió de DILLUNS, S.A.

El Sr. Joan Sans és titular dels béns següents:

a) D’un habitatge unifamiliar, que és l’habitatge habitual, situat a Sabadell,

amb un valor cadastral, el 1998, de 46 milions de pessetes, dels quals 8

corresponen al valor del sòl.

b) D’uns locals, comprats el 19 de juny de 1991 i situats també a Sabadell,

arrendats a DIMARTS, S.A., i amb un valor cadastral, el 1998, de 97 mi-

lions de pessetes, dels quals 28 corresponen al valor del sòl.

c) D’una nau industrial, comprada el 27 de setembre de 1987, situada a

Sabadell, arrendada a DILLUNS, S.A., i amb un valor cadastral, el 1998, de

118 milions de pessetes, dels quals 43 corresponen al valor del sòl.

d) Del 100% de la Societat DILLUNS, S.A., amb seu social a Sabadell i dedica-

da a la fabricació de productes de neteja.

e) Del 40% de la Societat DIMARTS, S.A., empresa dedicada a la fabricació

de mobles. El seu germà Josep en posseeix el 50%, si bé no participa en

la gestió d’aquesta empresa, que està encomanada a un fill seu, que, a la

vegada, posseeix el 10% restant.
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f) De diferents comptes bancaris i fons d’inversió, valorats, el 31 de desem-

bre de 1997, en 127 milions de pessetes, compartits a parts iguals amb la

seva esposa.

La senyora Carme Blanch és titular dels béns següents:

a’) Un bloc de 27 apartaments situat a Palamós, amb un valor cadastral, el

1998, de 156 milions de pessetes, dels quals 53 corresponen al valor del

sòl.

Provenen d’una herència, que es va produir el 13 de març de 1989.

b’) Un edifici situat a Barcelona, adquirit també en l’herència esmentada

anteriorment, que consta de 1000 m2 dedicats a oficines i amb un valor

cadastral, el 1998, de 160 milions de pessetes, dels quals 40 corresponen

al valor del sòl.

c’) El 34% de DIMECRES, S.A., empresa dedicada a la distribució de material

de precisió. La Sra. Blanch no exerceix cap funció en aquesta empresa,

amb l’excepció de pertànyer al Consell d’Administració, per la qual cosa

no rep cap retribució. Cap familiar seu participa en l’accionariat ni en la

direcció de l’empresa.

d’) Diferents comptes bancaris i fons d’inversió, valorats, el 31 de desembre

de 1997, en 127 milions de pessetes, compartides a parts iguals amb el

seu espòs.

Per al càlcul dels valors oficials, es prendran els valors cadastrals

corregits per un coeficient multiplicador d’1,5.

Notes aclaridores:

a) La gestió dels arrendaments dels apartaments de Palamós, de l’edifici

situat a Barcelona i dels locals de Sabadell està encomanada a un

administrador de finques.
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b) Per a la resolució d’aquests supòsits, s’ha considerat la normativa vi-

gent l’1 de gener de 1998, fins i tot per a la successió corresponent a

la Sra.Blanch, suposadament morta el novembre de 1998.

c) Amb caràcter general, s’ha considerat que les societats que apareixen

en aquest supòsit han estat auditades.

2.1. Exemple 1r

2.1.1. Plantejament del supòsit

Per a la resolució d’aquest supòsit s’ha considerat que els fets s’han

desenvolupat de la forma que es detalla a continuació:

a) Descripció de l’herència del Sr. Sans

El Sr. Joan Sans Salamanca mor, sense haver fet testament, el 27

de febrer de 1998.

Els seus hereus acorden acceptar l’herència, retribuir a la vídua

en la part que li correspongui, mantenir indivisa durant deu anys la res-

ta de l’herència i acollir-se al règim d’autoliquidació.

El Sr. Sans, l’any 1997, havia rebut una remuneració de

18.200.000 pessetes, com a Conseller-Delegat de DILLUNS, S.A. No havia

rebut cap altra retribució per serveis empresarials, professionals o de tre-

ball personal.

En relació amb els hereus legals, l’únic patrimoni preexistent que

supera els 64 milions de pessetes és el de la Sra.Carme Blanch Pérez.

b) Descripció de l’herència de la Sra.Blanch

El 20 de novembre de 1998, també sense haver fet testament, mor

la Sra. Carme Blanch Pérez. Els seus hereus accepten l’herència i acorden

mantenir-la indivisa durant 10 anys.
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Informació econòmica complementària

– El valor teòric de les societats DILLUNS, S.A. i DIMARTS, S.A., en data 27

de febrer de 1998, era de 670 i 850 milions de pessetes, respectivament.

El valor teòric de DIMECRES, S.A., el 20 de novembre de 1998, era de

650 milions de pessetes.

– L’import líquid total, entre comptes bancaris i fons d’inversió dels

quals el Sr. Sans era cotitular amb la seva esposa, el dia 27 de febrer de

1998, era de 132 milions de pessetes.

– L’import efectiu, entre comptes bancaris i fons d’inversió dels quals era

titular la Sra. Carme Blanch, el 20 de novembre de 1998, sumava

12.500.000 pessetes.

Amb totes les dades aportades, es tracta de practicar les dues liqui-

dacions, per tal d’autoliquidar l’Impost, en el cas de l’herència del Sr. Joan

Sans, i de conèixer l’import de les quantitats a ingressar, en el de l’herència

de la Sra. Carme Blanch.

2.1.2. Liquidació de l’herència del Sr. Sans

Per a la determinació de les quantitats a ingressar corresponents a

cada un dels hereus, s’hauran de realitzar, ordenadament, les actuacions que

es detallen en cada un dels apartats que es descriuen a continuació. Com es

podrà observar, solament es contempla la problemàtica inherent a la liqui-

dació de l’Impost, cenyint-nos estrictament als valors oficials, a les disposi-

cions legals i a la partició dels béns reflectida en l’Escriptura Pública d’Ac-

ceptació. No fem cap menció, perquè en aquest procés liquidador no és el

lloc adequat, a valors consensuats, o a un altre tipus de qüestions relaciona-

des amb el repartiment de l’herència, analitzades, ja, al capítol anterior.

2.1.2.1.Relació de béns a valors oficials

Al quadre següent, s’ha recollit la relació de béns que componen

l’herència del Sr. Sans, assignant als immobles els valors cadastrals corregits
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pel coeficient 1,5. Per a les participacions en societats, s’ha considerat

correcte el valor teòric, perquè no hi havia cap circumstància que aconse-

llés considerar un valor diferent.

Relació de béns a valors oficials

Tipus de béns Núm. bé V. declarat V. cadastral

IMMOBLES

Hab. unif. Sabadell a) 69.000.000 46.000.000

Loc. Sabadell b) 145.500.000 97.000.000

Nau ind. Sabadell c) 177.000.000 118.000.000

Total béns immobles 391.500.000 261.000.000

MOBLES

100% DILLUNS, S.A. d) 670.000.000

40% DIMARTS, S.A. e) 340.000.000

C/C i fons. inver. f) 66.000.000

Total béns mobles 1.076.000.000

Total actius 1.467.500.000

Total net 1.467.500.000

Per simplificar la resolució d’aquests supòsits, no s’ha considerat l’e-

xistència de deutes ni d’altres despeses deduïbles, el tractament dels quals

ja ha estat contemplat en altres apartats d’aquest treball.

2.1.2.2.Determinació de la porció hereditària individual,

per imperatiu legal

La partició de l’herència, en aquest cas, és el resultat d’aplicar als

béns heretats allò que, pel fet de no haver-hi testament, estableix la norma-

tiva específica del Dret Civil català; que és la que procedeix aplicar en

aquest cas, ja que el causant residia a Sabadell. Consegüentment, a la Sra.

Sans, com que és la seva esposa, li correspon l’usdefruit del total de

l’herència, que, pel fet de tenir 70 anys, representarà el 19% del total (no

s’han considerat les legítimes, per al càlcul del valor de l’usdefruit).
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La resta de l’herència, per aplicació del mateix règim especial de

Catalunya, es repartirà en parts iguals entre els tres cohereus, que són els

dos fills, en Carles i l’Anna, i el seu nét, Xavier, que hereta, per dret de repre-

sentació, la part que li hauria correspost al seu pare, si no hagués mort. El

percentatge que correspon a cada un d’ells és el 27%. Al quadre anterior es

recullen els resultats d’aplicar aquests percentatges a cada un dels béns

heretats. Els totals, per a cada hereu, reflecteixen la part de l’herència que

els correspon a cada un, segons valors oficials.

Com es pot veure, aplicant les disposicions legals anteriorment

esmentades, s’ha obtingut la porció hereditària individual (valor dels béns

assignats), que és l’import en pessetes que correspon a cada un dels he-

reus, segons valors oficials.

2.1.2.3.Càlcul del deute tributari

Per al càlcul del deute tributari es parteix de la porció hereditària

individual. Aquest valor s’incrementa amb l’aixovar domèstic. Com que no

hi ha deutes ni despeses deduïbles, l’import total obtingut coincideix amb

la massa hereditària.
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Determinació de la porció hereditària individual, per imperatiu legal

Parentiu Cònjuge Fill
Nom Carme Carles

BÉNS IMMOBLES

Hab. unif. Sabadell 13.110.000 18.630.000

Locals Sabadell 27.645.000 39.285.000

Nau indust. Sabadell 33.630.000 47.790.000

Total béns immobles 74.385.000 105.705.000

BÉNS MOBLES

100% DILLUNS, S.A. 127.300.000 180.900.000

40% DIMARTS, S.A. 64.600.000 91.800.000

C/C i fons. inver. 12.540.000 17.820.000

Total béns mobles 204.440.000 290.520.000

Valor dels béns assignats 278.825.000 396.225.000



A més, com que hi ha l’usdefruit de la Sra. Blanch, per al càlcul de la

quota, les bases imposables dels cohereus s’han d’incrementar en una terce-

ra part del valor d’aquest usdefruit (veure apartat corresponent al capítol

VI), per calcular el tipus mitjà, segons queda reflectit a l’apartat: «Total

increment per usdefruit», del quadre següent.

Un cop obtingudes les bases imposables corregides, s’apliquen les

deduccions que procedeixen per la bonificació del 95% del valor correspo-

nent a l’habitatge habitual; que, en aquest cas, seguint els criteris exposats a

l’apartat corresponent del capítol VI per a la situació definida com a «fets

consumats», tenim que aquesta bonificació és aplicable a tots els subjectes

passius afectats, independentment de com s’interpreti el requisit de «per-

manència». Així mateix, s’ha aplicat la bonificació del 95% al valor de la

transmissió de la societat DILLUNS, S.A., per reunir tots els requisits que s’e-

xigeixen per tenir-hi dret.

Tot el que hem exposat es recull al quadre següent:
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Filla Nét
TotalAnna Xavier

18.630.000 18.630.000 69.000.000

39.285.000 39.285.000 145.500.000

47.790.000 47.790.000 177.000.000

105.705.000 105.705.000 391.500.000

180.900.000 180.900.000 670.000.000

91.800.000 91.800.000 340.000.000

17.820.000 17.820.000 66.000.000

290.520.000 290.520.000 1.076.000.000

396.225.000 396.225.000 1.467.500.000



2.1.2.4. Partició de l’herència

En aquest cas, com que es tracta d’un cas teòric, s’ha considerat com

a vàlid mantenir la titularitat compartida, entre tots els hereus i per a tots

els béns.

Amb això, tindrem que el valor total dels béns adjudicats per a cada

un dels drethavents serà el següent:
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Càlcul del deute tributari

Parentiu Cònjuge Fill
Nom Carme Carles

Total immobles (assignació) 74.385.000 105.705.000

Total mobles (assignació) 204.440.000 290.520.000

Aixovar domèstic 6.984.750 11.886.750

Base imposable 285.809.750 408.111.750

Usdefruit béns immobles 0 24.795.027

Usdefruit béns mobles 0 68.146.694

Total increment usdefruit 0 92.941.721

Base imposable corregida 285.809.750 501.053.471

Reducció: habitatge familiar 12.454.500 17.698.500

Reducció: DILLUNS, S.A. 120.935.000 171.855.000

Reducció: parentiu 2.556.000 2.556.000

Reducció: per edat (comple.)

Total reduccions 135.945.500 192.109.500

Base liquidable corregida 149.864.250 308.943.971

Quota íntegra (tarifa des de 1-1-96)

Base fins a 127.800.000 127.800.000

Quota 31.934.415 31.934.415

Base resta 22.064.250 181.143.971

% resta 34,00 34,00

Quota resta 7.501.845 61.588.950

Tipus mitjà ajustos usdefruit 26,31 30,27

Ajustos quota per usdefruit 0 (28.135.271)

Quota íntegra 39.436.260 65.388.094

Coeficient 1,1000 1,0000

Quota tributària (a ingressar) 43.379.886 65.388.094



Com es pot veure al quadre següent, per haver-se assumit l’herència

en forma idèntica a la que estableixen les disposicions legals, en aquest cas

no s’ha produït cap «excés d’adjudicació». En relació amb el tema de l’habi-

tatge, per la situació en què queda, hem de dir que possiblement exigirà un

acord privat entre les parts, ja que la titularitat i l’ús no seran coincidents.

Qualsevol altra solució, per exemple adjudicar l’habitatge a la vídua com a

pagament parcial de l’usdefruit, tampoc no seria bona, ja que implicaria

nous actes gravats, per donació, permuta, etc.
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Filla Nét
TotalAnna Xavier

105.705.000 105.705.000 391.500.000

290.520.000 290.520.000 1.076.000.000

11.886.750 11.886.750 42.645.000

408.111.750 408.111.750 1.510.145.000

24.795.027 24.795.027 74.385.081

68.146.694 68.146.694 204.440.081

92.941.721 92.941.721 278.843.163

501.053.471 501.053.471 1.788.970.162

17.698.500 17.698.500 65.550.000

171.855.000 171.855.000 636.500.000

2.556.000 2.556.000 10.224.000

5.112.000 5.112.000

192.109.500 197.221.500 717.386.000

308.943.971 303.831.971 1.071.584.162

127.800.000 127.800.000 511.200.000

31.934.415 31.934.415 127.737.660

181.143.971 176.031.971 560.384.162

34,00 34,00

61.588.950 59.850.870 190.530.615

30,27 30,21 29,70

(28.135.271) (28.076.974) (84.347.517)

65.388.094 63.708.311 233.920.758

1,0000 1,0000

65.388.094 63.708.311 237.864.385



2.1.3. Liquidació de l’herència de la Sra. Blanch

2.1.3.1.Relació de béns a valors oficials

Relació de béns a valors oficials

Béns Valor declarat Valor cadastral 

IMMOBLES

Apart. Palamós 234.000.000 156.000.000

Edif. Barcelona 240.000.000 160.000.000

Total béns immobles 474.000.000 316.000.000

MOBLES

34% DIMECRES, S.A. 221.000.000

Ctes. cts. i fons. inver. 12.500.000

Total béns mobles 233.500.000

Total actius 707.500.000

Total net 707.500.000

Aquesta relació de béns s’ha fet seguint els mateixos criteris de valo-

ració que en la liquidació de l’herència del Sr. Sans.
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Partició de l’herència

Parentiu Cònjuge Fill
Nom Carme Carles

BÉNS IMMOBLES

Hab. unif. Sabadell 13.110.000 18.630.000

Locals Sabadell 27.645.000 39.285.000

Nau indust. Sabadell 33.630.000 47.790.000

Total béns immobles 74.385.000 105.705.000

BÉNS MOBLES

100% DILLUNS, S.A. 127.300.000 180.900.000

40% DIMARTS, S.A. 64.600.000 91.800.000

C/C i fons. inver. 12.540.000 17.820.000

Total béns mobles 204.440.000 290.520.000

Import de l’herència 278.825.000 396.225.000



2.1.3.2.Determinació de la porció hereditària individual,

per imperatiu legal

Determinació de la porció hereditària individual, per imperatiu legal

Parentiu Fill Filla Nét
TotalNom Carles Anna Xavier

BÉNS IMMOBLES

Apart. Palamós 78.000.000 78.000.000 78.000.000 234.000.000

Edif. Barcelona 80.000.000 80.000.000 80.000.000 240.000.000

Total béns immobles 158.000.000 158.000.000 158.000.000 474.000.000

BÉNS MOBLES

34% DIMECRES, S.A. 73.666.667 73.666.667 73.666.667 221.000.000

Ctes. cts. i fons. inver. 4.166.667 4.166.667 4.166.667 12.500.000

Total béns mobles 77.833.333 77.833.333 77.833.333 233.500.000

Valor béns assignats 235.833.333 235.833.333 235.833.333 707.500.000

Els imports que s’han obtingut responen, així mateix, al repartiment

en parts iguals entre els tres hereus, que és el que correspon en aquest cas

perquè és una herència intestada, com ja s’ha comentat anteriorment.
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Filla Nét
TotalAnna Xavier

18.630.000 18.630.000 69.000.000

39.285.000 39.285.000 145.500.000

47.790.000 47.790.000 177.000.000

105.705.000 105.705.000 391.500.000

180.900.000 180.900.000 670.000.000

91.800.000 91.800.000 340.000.000

17.820.000 17.820.000 66.000.000

290.520.000 290.520.000 1.076.000.000

396.225.000 396.225.000 1.467.500.000



2.1.3.3.Càlcul del deute tributari

Càlcul del deute tributari

Parentiu Fill Filla Nét
TotalNom Carles Anna Xavier

Total immobles (assignació) 158.000.000 158.000.000 158.000.000 474.000.000

Total mobles (assignació) 77.833.333 77.833.333 77.833.333 233.500.000

Aixovar domèstic 7.075.000 7.075.000 7.075.000 21.225.000

Base imposable 242.908.333 242.908.333 242.908.333 728.725.000

Reducció: parentiu 2.556.000 2.556.000 2.556.000 7.668.000

Reducció: per edat 

(complement) 5.112.000 5.112.000

Total reduccions 2.556.000 2.556.000 7.668.000 12.780.000

Base liquidable 240.352.333 240.352.333 235.240.333 715.945.000

Quota íntegra (tarifa des de 1-1-96)

Base fins a 127.800.000 127.800.000 127.800.000 383.400.000

Quota 31.934.415 31.934.415 31.934.415 95.803.245

Base resta 112.552.333 112.552.333 107.440.333 332.545.000

% resta 34,00 34,00 34,00

Quota resta 38.267.793 38.267.793 36.529.713 113.065.300

Quota íntegra 70.202.208 70.202.208 68.464.128 208.868.545

Coeficient 1,1000 1,1000 1,1000 1,1000

Quota tributària 

(a ingressar) 77.222.429 77.222.429 75.310.541 229.755.399

Per al càlcul de la quota tributària s’ha considerat que, ja que el

Patrimoni preexistent de cada un dels hereus estava entre 321 milions i 643

milions, procedia un coeficient multiplicador d’1,1.

Alhora, pel fet d’haver-se produït la consolidació del ple domini per

a aquells béns dels quals era usufructuària la causant, cada un dels he-

reus haurà d’ingressar, a més d’allò que li correspon per l’herència de la

Sra. Blanch, l’import corresponent a aquesta consolidació, que sumava per a

cada un dels seus fills, la quantitat de 28.135.271 pessetes i de 28.076.974

pessetes per al seu nét, segons es recull a l’apartat: «Ajustos quota per usde-
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fruit», del quadre corresponent al càlcul dels deutes tributaris de l’herència

del Sr. Sans.

En aquest cas, com que no hi ha una assignació de béns diferent a la

legal, tampoc no s’ha produït cap excés d’adjudicació.

2.1.4. Conclusions

Per no haver-hi hagut testament, tot el procés hereditari ha estat

regulat per les disposicions legals establertes per als supòsits de succes-

sions intestades.

I d’altra banda, tampoc no s’havien pres mesures específiques per

poder acollir-se als beneficis fiscals, aplicables, si es compleixen determi-

nats requisits, als actius afectes a activitats empresarials o professionals i a

participacions en entitats. (Per a l’estudi detallat del qual es remet al Capítol

VI d’aquest treball.)

Encara que pugui semblar estrany, és relativament freqüent, com ja

s’ha comentat, fins i tot en el cas de patrimonis molt importants, que no hi

hagi testament. Les raons són moltes i diferents, però l’element decisiu sem-

pre és el mateix: pensar que ja hi haurà temps, i que, algun dia, més enda-

vant, les coses estaran més clares que no pas ara, per fer-ho.

Sense voler dramatitzar cal dir, com ja s’ha comentat àmpliament al

capítol I, que, quan es produeixen aquest tipus de situacions, pot perillar

fins i tot la mateixa continuïtat de l’activitat empresarial del grup familiar. El

cost fiscal de l’herència del Sr. Sans, que és de 237.864.385 pessetes, junta-

ment amb el de la seva esposa de 229.755.399 pessetes, més 84.347.517

pessetes que hauran d’ingressar els hereus per a la consolidació del domini

dels béns que en morir el Sr. Sans havien quedat en usdefruit per a la seva

esposa, comportarà una quantitat total a pagar pròxima als 552 milions de

pessetes, sense comptar els costos afegits que es derivaran de la liquidació

de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana,

que, aproximadament, considerant els valors cadastrals i l’antiguitat dels
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diferents immobles afectats, es poden estimar en uns 20 milions de pesse-

tes complementaris.

En total, tindríem que la transmissió hereditària de pares a fills, d’un

patrimoni valorat en uns 2.200 milions de pessetes, generaria uns paga-

ments a la Hisenda Pública pròxims als 572 milions de pessetes, cosa que

representaria un «tipus mitjà» del 26%. Quan els actius empresarials heretats

són poc líquids, el pagament d’aquests imports es pot convertir en quel-

com difícil d’assumir.

2.2. Exemple 2n

2.2.1. Plantejament del supòsit

En aquest cas, per a la resolució del supòsit s’ha considerat que

els fets s’han desenvolupat en el marc i en la forma que es detallen a

continuació.

Els esposos Sans van atorgar testament el 15 de gener de 1997. El

seu contingut era el següent:

El Sr. Sans va acordar els llegats, o, en el seu cas prellegats,

següents:

– L’habitatge a la seva esposa i nét, a parts iguals.

– Al seu fill Carles, la nau industrial de Sabadell i la meitat de la seva partici-

pació a DILLUNS, S.A.

– A la seva filla Anna, els locals de Sabadell i la seva participació a DI-

MARTS, S.A.

– Al seu nét Xavier, la meitat restant de la seva participació a DILLUNS, S.A.

A la vegada, va nomenar hereus universals per terceres parts iguals

els seus dos fills i el seu nét.
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La Sra.Blanch va acordar els prellegats següents:

– La meitat de l’habitatge (mitjançant l’adequada actualització testamentà-

ria) i els apartaments de Palamós, al seu nét, Xavier.

– Al seu fill Carles, la seva participació a DIMECRES, S.A.

– A la seva filla Anna, l’edifici de Barcelona.

A la vegada, va nomenar hereus universals per terceres parts iguals

els seus dos fills i el seu nét, Xavier.

En aquesta mateixa data, 15 de gener de 1997, es va constituir

una Comunitat de Béns en què els dos esposos van aportar tots els béns

immobles, tret de l’habitatge familiar. Aquesta Comunitat va assumir

l’administració directa de tots aquests actius, i per a això es va crear l’es-

tructura empresarial necessària, de manera tal que els béns aportats per

ambdós cònjuges tenien dret a l’exempció en l’Impost sobre el Patrimoni,

el 31 de desembre de 1997.

El Sr. Sans, a partir d’aquesta data, va quedar com a Adminis-

trador no retribuït de DILLUNS, S.A., empresa de la qual va ser nomenat

Director General el seu fill, Carles, que simultàniament va adquirir l’1%

de la societat. Així mateix, i en idèntiques condicions, va ser nomenat

Administrador de DIMECRES, S.A. De cada una d’aquestes empreses, va

rebre, el 1997, una retribució d’1 milió de pessetes. Aquest any no va

rebre cap altre rendiment.

En aquesta mateixa data, la seva filla Anna va ser nomenada

Administradora de DIMARTS, S.A. i va rebre, l’any 1997, 1 milió de pesse-

tes pel treball desenvolupat a aquesta empresa.Aquest mateix any no va

rebre cap altre tipus de rendiment. Simultàniament, al moment del seu

nomenament, va adquirir un 1% d’aquesta societat.

Amb aquest encadenament de mesures, s’ha aconseguit que el valor

de totes les participacions que posseeixen els membres de la família Sans
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en cada una de les tres societats (DILLUNS, S.A., DIMARTS, S.A., i DIME-

CRES, S.A.), així com el dels immobles afectes a l’activitat d’arrendament

d’immobles realitzada per la Comunitat de Béns creada amb aquest objec-

tiu, tinguin dret a la bonificació del 95% en l’Impost sobre Successions,

quan, al seu dia, tingui lloc la transmissió «mortis causa» al cònjuge o des-

cendents. Com es pot veure, s’han considerat les mesures necessàries per

complir els requisits legals necessaris per gaudir de la bonificació, exposats

breument en la INTRODUCCIÓ d’aquest capítol.

El Sr. Sans mor el 27 de febrer de 1998. Els seus hereus van accep-

tar l’herència i van presentar la documentació corresponent davant de

les Oficines Gestores de l’Impost.A la vegada, conjuntament amb la seva

mare, van crear una nova Comunitat de Béns, en termes equivalents a

l’existent anteriorment.

El 20 de novembre de 1998, mor la Sra. Blanch. Els seus hereus

accepten l’herència i presenten la documentació corresponent davant de

les Oficines Gestores de l’Impost.

Considerant que en aquest exemple 2n, tots els béns tenen valors

idèntics als de l’exemple 1r (tret del líquid disponible de la Sra. Blanch,

que es valora en 70 milions de pessetes), es tracta de liquidar les dues

herències, amb la finalitat de saber les quantitats que correspondrà

ingressar en cada cas, a cada un dels drethavents.
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2.2.2. Liquidació de l’herència del Sr. Sans

2.2.2.1.Relació de béns a valors oficials

Relació de béns a valors oficials

Béns Núm. bé Valor declarat Valor cadastral

IMMOBLES

Hab. unif. Sabadell a) 69.000.000 46.000.000

Locals Sabadell b) 145.500.000 97.000.000

Nau ind. Sabadell c) 177.000.000 118.000.000

Total béns immobles 391.500.000 261.000.000

MOBLES

99% DILLUNS, S.A. d) 663.300.000

39% DIMARTS, S.A e) 331.500.000

C/C i fon. inver. f) 66.000.000

Total béns mobles 1.060.800.000

Total actius 1.452.300.000

Total net 1.452.300.000

Per haver considerat uns valors idèntics, aquesta relació coincideix

amb la de l’exemple 1r, tret de les participacions societàries en les quals

s’ha considerat, en cada una d’elles, l’1% prèviament adquirit pels seus fills.
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2.2.2.2.Determinació de la porció hereditària individual,

per aplicació del testament
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En aquest quadre es recull l’aplicació del testament atorgat pel

Sr. Sans. Com es pot veure, cada llegat figura imputat al legatari correspo-

nent. La resta de l’herència, que són únicament els 66 milions correspo-

nents a c/c i a fons d’inversió, es reparteix a parts iguals entre els tres

hereus, segons s’establia al testament.

Parentiu Cònjuge Fill
Nom Carme Carles

BÉNS IMMOBLES

Habit. unif. Sabadell 34.500.000 0

Locals Sabadell 0 0

Nau ind. Sabadell 0 177.000.000

Total béns immobles 34.500.000 177.000.000

BÉNS MOBLES

99% DILLUNS, S.A. 0 331.650.000

39% DIMARTS, S.A. 0 0

C/C I fon. invers. 0 22.000.000

Total béns mobles 0 353.650.000

Valor dels béns assignats 34.500.000 530.650.000

Determinació de la porció hereditària individual, per aplicació del testament
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Filla Nét
TotalAnna Xavier

0 34.500.000 69.000.000

145.500.000 0 145.500.000

0 0 177.000.000

145.500.000 34.500.000 391.500.000

0 331.650.000 670.000.000

331.500.000 0 331.500.000

22.000.000 22.000.000 66.000.000

353.500.000 353.650.000 1.060.800.000

499.000.000 388.150.000 1.452.300.000



2.2.2.3.Càlcul del deute tributari

Càlcul del deute tributari
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Com en l’exemple 1r, es recull tot el procés liquidador. En aquest

cas, com que no hi ha cap usdefruit, queda notablement simplificat. Però el

més important, com es podrà observar, és que, a més dels béns que ja esta-

ven bonificats en l’exemple 1r, gràcies a les iniciatives preses el 15 de gener

de 1997, el valor dels dos immobles del Sr. Sans i el de la seva participació a

DIMARTS, S.A. també tenen dret a la bonificació del 95%: els immobles, pel

fet d’estar afectes a una activitat empresarial, els béns dels quals tenen dret

a l’exempció en l’Impost sobre el Patrimoni, i la participació a DIMARTS,

S.A., també per tenir dret a l’exempció en l’Impost sobre el Patrimoni del

Sr. Sans, meritat el 31 de desembre de 1997.

Parentiu Cònjuge Fill
Nom Carme Carles

Total immobles (assignació) 34.500.000 177.000.000

Total mobles (assignació) 0 353.650.000

Aixovar domèstic 0 14.523.000

Base imposable 34.500.000 545.173.000

Reducció: habitatge familiar 20.000.000 0

Reducció: participacions 0 483.217.500

Reducció: parentiu 2.556.000 2.556.000

Reducció: edat

Total reduccions 22.556.000 485.773.500

Base liquidable 11.944.000 59.399.500

Quota íntegra (tarifa des de 1-1-96)

Base fins a 11.520.000 38.360.000

Quota 1.272.960 6.411.465

Base resta 424.000 21.039.500

% resta 15,30 25,50

Quota resta 64.872 5.365.072

Quota íntegra 1.337.832 11.776.537

Coeficient 1,1000 1,0000

Quota tributària (a ingressar) 1.471.616 11.776.537



En relació amb l’habitatge, s’ha aplicat la reducció màxima de 20

milions, a cada un dels legataris afectats.

Com es podrà observar, comparant l’import que s’ha de pagar per

al conjunt de l’herència, que en aquest cas és de 36.534.880 pessetes, amb

els 322.221.902 pessetes, de l’exemple 1r, es demostra clarament que la

planificació hereditària és, avui dia, absolutament necessària.
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Filla Nét
TotalAnna Xavier

145.500.000 34.500.000 391.500.000

353.500.000 353.650.000 1.060.800.000

14.523.000 14.523.000 43.569.000

513.523.000 402.673.000 1.495.869.000

0 20.000.000 40.000.000

453.150.000 315.067.500 1.251.435.000

2.556.000 2.556.000 10.224.000

5.112.000 5.112.000

455.706.000 342.735.500 1.306.771.000

57.817.000 59.937.500 189.098.000

38.360.000 38.360.000 126.600.000

6.411.465 6.411.465 20.507.355

19.457.000 21.577.500 62.498.000

25,50 25,20

4.961.535 5.502.262 15.893.742

11.373.000 11.913.727 36.401.097

1,0000 1,0000 0

11.373.000 11.913.727 36.534.880



2.2.3. Liquidació de l’herència de la Sra. Blanch

2.2.3.1.Relació de béns a valors oficials

Relació de béns a valors oficials

Béns Valor declarat Valor cadastral  

IMMOBLES

Apart. Palamós 234.000.000 156.000.000

Edif. Bar. 240.000.000 160.000.000

1/2 habit. unifam. Sab. 34.500.000 23.000.000

Total béns immobles 508.500.000 339.000.000

MOBLES

33% DIMECRES, S.A. 214.500.000

Ctes. cts. i fons. inver. 70.000.000

Total béns mobles 284.500.000

Total actius 793.000.000

Total net 793.000.000

Les dades són idèntiques a les de l’exemple 1r, tret dels imports

líquids de la base imposable (que s’han considerat en 70 milions de pesse-

tes), que eren notablement inferiors com a conseqüència del pagament de

l’Impost corresponent a l’herència del seu espòs, que com s’ha comentat va

ser molt superior a l’actual.
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2.2.3.2.Determinació de la porció hereditària individual,

per aplicació del testament

Determinació de la porció hereditària individual,

per aplicació del testament

Parentiu Fill Filla Nét
TotalNom Carles Anna Xavier

BÉNS IMMOBLES

Apart. Palamós 0 0 234.000.000 234.000.000

Edif. Barcelona 0 240.000.000 240.000.000

1/2 habit. unifam. Sabadell 0 0 34.500.000 34.500.000

Total béns immobles 0 240.000.000 268.500.000 508.500.000

BÉNS MOBLES

33% DIMECRES, S.A. 214.500.000 0 0 214.500.000

Ctes. cts. i fons. inver. 23.333.333 23.333.333 23.333.333 70.000.000

Total béns mobles 237.833.333 23.333.333 23.333.333 284.500.000

Valor béns assignats 237.833.333 263.333.333 291.833.333 793.000.000

Al quadre es recull l’aplicació del testament atorgat per la

Sra. Blanch. Els llegats s’han imputat a qui correspon, i la resta de l’herència

s’ha repartit a parts iguals entre els tres cohereus, tal com s’establia al testa-

ment.
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2.2.3.3.Càlcul del deute tributari

Càlcul del deute tributari

Parentiu Fill Filla Nét
TotalNom Carles Anna Xavier

Total immobles (assignació) 0 240.000.000 268.500.000 508.500.000

Total mobles (assignació) 237.833.333 23.333.333 23.333.333 284.500.000

Aixovar domèstic 7.930.000 7.930.000 7.930.000 23.790.000

Base imposable 245.763.333 271.263.333 299.763.333 816.790.000

Reducció: habitatge familiar 0 0 27.250.000 27.250.000

Reducció: participació soc. 203.775.000 228.000.000 222.300.000 654.075.000

Reducció: parentiu 2.556.000 2.556.000 2.556.000 7.668.000

Reducció: edat 5.112.000 5.112.000

Total reduccions 206.331.000 230.556.000 257.218.000 694.105.000

Base liquidable 39.432.333 40.707.333 42.545.333 122.685.000

Quota íntegra (tarifa des de 1-1-96)

Base fins a 38.360.000 38.360.000 38.360.000 115.080.000

Quota 6.411.465 6.411.465 6.411.465 19.234.395

Base resta 1.072.333 2.347.333 4.185.333 7.605.000

% resta 25,50 25,50 25,50

Quota resta 273.445 598.570 1.067.260 1.939.275

Quota íntegra 6.684.910 7.010.035 7.478.725 21.173.670

Coeficient 1,1000 1,1000 1,1000 0

Quota tributària 

(a ingressar) 7.353.401 7.711.038 8.226.597 23.291.037

Com ja passava a l’herència del Sr. Sans d’aquest exemple 2n, si

aquesta liquidació es compara amb la descrita al quadre corresponent a la

de l’herència de la Sra. Blanch de l’exemple 1r, es comprovarà que, amb les

iniciatives preses el 15 de gener de 1997, tant el valor dels apartaments de

Palamós com el de la participació a DIMECRES, S.A. tenen dret a la bonifica-

ció del 95%, per les mateixes raons exposades a l’apartat corresponent de

l’herència del Sr. Sans, d’aquest exemple 2n.
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Per la seva novetat, hem d’assenyalar que de les 27.250.000 pessetes

de deducció per habitatge familiar, 20 milions corresponen a la reducció

màxima aplicable segons el que s’estableix al punt 1, de la Llei 16/1997 del

Parlament de Catalunya, que és la que procedeix aplicar en aquest cas, i els

7.250.000 restants a la reducció derivada de l’aplicació del punt 2, d’aques-

ta mateixa Llei. (Per aprofundir en aquest tema, vegeu l’article 41 de la Llei

16/1997 del Parlament de Catalunya.)

2.2.4. Conclusions

Com es pot veure, es tracta d’un exemple clar d’herència planifica-

da. Els béns s’havien assignat pel testador als hereus mitjançant els prelle-

gats corresponents. A la vegada, s’havien adoptat, al seu moment, totes les

iniciatives necessàries per minimitzar els costos fiscals.

Sobre la base de tot això, els hereus s’han trobat amb una herència

«neta», sense cap potencial conflictiu, ja que el testador, en tots dos casos,

havia expressat clarament qui havia de ser el destinatari final de cada un

dels seus béns més importants, i amb uns costos fiscals mínims. En total,

per a l’Impost sobre Successions, pugen uns 60 milions de pessetes, que

representen una mica menys d’un 3% del total dels béns heretats, mentre

que, en l’exemple 1r, s’apropaven als 552 milions.

Es tracta, doncs, d’una constatació empírica i contundent del poten-

cial immens dels actuals beneficis fiscals, sempre que es prenguin les inicia-

tives adequades perquè siguin aplicables. A més, amb aquests exemples,

s’ha pogut comprovar que amb mesures tan simples com l’ús adequat del

testament i una mínima adequació entre l’estructura familiar i empresarial

es pot aconseguir un canvi generacional no traumàtic, fins i tot per a grups

familiars amb patrimonis importants. Si a més hi afegim una mica de bona

voluntat entre els hereus, els principals problemes de l’herència hauran

quedat resolts.
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En arribar a aquest punt, un lector ben informat pensarà que,

esprement una mica més la norma, es podia haver rebaixat encara més

l’import a pagar, perquè 60 milions encara són molts milions. I tindria raó,

ja que la normativa actual permet, fins i tot, anar una mica més lluny. Però

hem considerat que, per complir l’objectiu d’aquest capítol, que era ressal-

tar les possibilitats de la norma, amb el que hem exposat n’hi ha més que

suficient.
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IV. EL TESTAMENT

Si l’home és ell i la seva circumstància –personal, familiar, patrimo-

nial–, el testament és la seva expressió més decantada. Cada testament és el

resultat d’una tradició cultural, d’una forma de veure el món, d’interpretar-

lo i, perquè no, de viure’l. És el substrat de centenars d’anys de convivèn-

cia social i familiar, contemplats i viscuts de mil i una formes diferents.

Són, o eren, en les seves formes particulars, com per exemple les

capitulacions matrimonials, les incertes assegurances d’un passat que, gaire-

bé sempre, només asseguraven un futur també incert i insegur. Eren, final-

ment, els lligams del compromís i el manteniment de la complicitat. Ha

estat el motor d’una evolució de la història desitjable i desitjada. Era i és,

estimar i protegir, o, potser, voler manar, sense existir. És assumir tot el que

és la vida, i fer-ho de la forma que cada un vol, o pot. És l’àmfora on es guar-

den les voluntats i desitjos més íntims i personals. És, en el fons, acceptar la

separació de les persones i de les coses.

Per això, per tot el que s’ha dit i s’ha deixat de dir, pot resultar tan

reconfortant oblidar-ho, deixar per més endavant aquelles decisions que

tant obliguen i comprometen. Sempre, es pot pensar, hi haurà temps per

fer-ho. Perquè, a més, potser fins i tot això també pot ser cert.

Però els temps canvien i les realitats també. I si el testament era un

instrument per acomodar la voluntat i les circumstàncies, avui, quan tot

canvia cada dia, quan la «globalització» (tot depèn de tot) s’ha endinsat en el

món empresarial, familiar, patrimonial, personal i hereditari, el testament

apareix com l’instrument més apreciat perquè les famílies es puguin apro-

par d’una manera positiva a aquesta nova realitat.

Incerteses sobre qüestions tan importants com qui seran els benefi-

ciaris d’una nova fiscalitat més benèvola per als actius empresarials i pro-



fessionals: aquells que reben el bé o aquells als quals els correspondria per

herència; pesadíssims «lligams» familiars conseqüència de l’exigència de

«mantenir» els actius bonificats durant un mínim de deu anys; encadena-

ments d’herències que poden volatilitzar, entre canvi i canvi, com s’ha vist

als apartats anteriors, una part substancial del patrimoni familiar; proble-

mes d’adaptació entre persones, treballs i mitjans per a dur-los a terme; són

qüestions totes elles, que poden trobar en el testament una resposta ade-

quada.

Però no en un testament fet avui, pensant que durarà sempre. No: en

un testament viu, i, per tant, canviant, sempre que sigui necessari. Perquè

avui és absolutament cert que qualsevol reflexió racional sobre la nova fis-

calitat de les herències, des del tema més comú que afecta gairebé tothom,

com és l’habitatge habitual, fins a la més complexa transmissió hereditària

d’un conjunt empresarial, hauria de passar necessàriament per un estudi

detallat de les qüestions testamentàries, perquè és precisament aquí, on es

trobaran les solucions més adequades per a la majoria dels problemes plan-

tejats, i, sobretot, les més simples.

Perquè avui no és exagerat dir que, per a tots els vessants del procés

hereditari –l’econòmic, el familiar, el referit a la convivència futura entre

hereus o el de la disponibilitat dels béns heretats–, el testament s’ha conver-

tit en el millor nexe d’unió i en la pedra angular d’aquest procés. Fins ara es

podria pensar que fer testament era un acte de responsabilitat.Avui, s’ha de

pensar que no fer-ho pot ser una temeritat.

Finalment, dir que no és casual que la primera fase d’aquest treball,

que és l’eminentment pràctica, conclou amb un tema exposat de forma tan

breu. Es tracta, simplement, que en aquestes dues pàgines, en el fons, estan

concentrades gairebé totes les preguntes i gairebé totes les respostes als

problemes hereditaris.

(Una versió més «ortodoxa» del tema desenvolupat en aquest capítol

hauria dit que els testaments, a Espanya, poden ser oberts, tancats i holò-
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grafs. Que, avui, el més utilitzat és l’obert. Que aquest testament es fa davant

d’un Notari, que reconeix la firma del testador.... Que el testament és un

acte intrínsecament individual...)



V. EXEMPCIONS EN L’IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

1. Introducció

L’Impost sobre el Patrimoni va arribar amb caràcter excepcional i

transitori amb la Llei 50/1977, de 14 de novembre, de Mesures Urgents de

Reforma Fiscal. Eren els prolegòmens de la gran reforma fiscal, encara

embrionaria.

Com sol passar, allò que és provisional es converteix en permanent,

almenys quan es tracta de recaptar fons públics, com així va passar amb l’a-

provació de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l’Impost sobre el Patrimoni. Es

tracta d’un impost cedit a les Comunitats Autònomes, segons s’estableix a la

Llei 39/1983, que s’ha adaptat a la nova situació derivada de la implantació

del principi de corresponsabilitat fiscal, per la Llei 14/1996 de Cessió de

Tributs, que els atribueix determinades competències normatives, en aquest

Impost, entre d’altres.

Suposadament, l’Impost sobre el Patrimoni ha complert, o hauria

d’haver complert, una funció de control del tràfic de béns patrimonials, que

hauria de facilitar la gestió d’altres impostos, sobretot de l’Impost sobre la

Renda de les Persones Físiques, i més concretament, en l’àmbit de tributa-

ció de les plusvàlues. Sembla que, en aquest aspecte, els resultats han estat

més aviat pobres, per moltes raons, entre d’altres la particularització de la

definició del valor dels béns per a cada un dels impostos del nostre Sistema

Fiscal i, també, per la multiplicitat de factors que incideixen en el tràfic de

béns patrimonials, que, encara que comportin un canvi de valor dels béns,

no necessàriament generen conseqüències de tipus fiscal.

Un dels aspectes menys pacífic de l’Impost ha estat el de la valora-

ció de béns. En aquest tema hi ha hagut diferents corrents d’opinió que

han tingut moments de més o menys fulgor. Als extrems, hi havia, d’una
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banda, els defensors d’una valoració absolutament estanca per a cada

impost, i, en l’altra, els entusiastes a ultrança de l’anomenada «valoració úni-

ca». Per a aquests últims, Alemanya, amb la seva Llei de Valoració Única

(convertida en un veritable «gruyère»), era la seva «Meca».

El resultat ha estat un equilibri entre totes dues, que ha intentat

comptabilitzar l’estabilitat en les normes de valoració amb la voluntat d’a-

costar-se als valors reals o de mercat, i, tot això, sense renunciar, a la pràcti-

ca, a una determinació genèrica d’aquests valors, almenys per a determinats

impostos, com és el cas dels impostos de Patrimoni i Successions.

Fins a l’1 de gener de 1994, el fet imposable requeia sobre la titulari-

tat de béns i drets de les persones físiques considerades individualment,

sense que hi hagués cap diferenciació referida al caràcter dels diferents

béns que integraven un patrimoni personal.

Malgrat aquesta vocació de generalitat, amb el temps, van aparèixer

fòrums de discussió en els quals la seva conveniència va començar a patir

un rebuig creixent.

L’aposta, en tots els països, per incrementar la competitivitat dels

seus respectius teixits empresarials va fer efecte en l’ànim dels nostres le-

gisladors, i es va concretar en l’establiment d’una exempció específica per

a determinats actius afectes a activitats empresarials, desenvolupades ja fos

sota la forma individual o en forma societària, regulada en una modificació

de l’apartat vuitè, de l’article 4, de la Llei 19/1991, incorporada per la Llei

22/1993, de 29 de desembre, d’acompanyament als Pressupostos Generals

de l’Estat, de 1994.

Tres anys més tard, la modificació incorporada a aquest article quart

per la Llei 13/1996, de 30 de desembre, establia el marc bàsic per a l’aplica-

ció de l’exempció en l’Impost sobre el Patrimoni als actius destinats a acti-

vitats empresarials. Finalment, la Llei 66/1997 d’acompanyament als Pressu-

postos Generals de l’Estat de 1998, ha estès, des de l’1 de gener d’aquest

107BENEFICIS FISCALS  A L’EMPRESA FAMILIAR: PATRIMONI I SUCCESSIONS ■



any, l’exempció, en els mateixos termes establerts per a les activitats empre-

sarials, als béns i drets afectes a activitats professionals.

Les pàgines següents pretenen realitzar una aproximació a aquesta

nova realitat, en la qual s’obre un marc nou de possibilitats per al món em-

presarial i professional, com queda clarament exposat al resum amb què

acaba aquest capítol. Explicar, també, que pel fet de tractar-se d’un Impost

molt més senzill que l’Impost sobre Successions, s’ha considerat oportú

plantejar, amb caràcter previ a la seva exposició pràctica, una anàlisi ex-

haustiva però breu de les exigències legals necessàries per gaudir d’aques-

tes exempcions, i al final del capítol es mostra amb uns exemples senzills, el

sentit pràctic de tot el que s’ha exposat.

Però aquests beneficis fiscals tenen un caràcter especial: que no

s’exhaureixen en si mateixos, ja que són la porta que dóna entrada a les bo-

nificacions en l’Impost sobre Successions i Donacions. La importància d’a-

quest fet és tal que, en molts casos, aquesta circumstància desbordarà

àmpliament l’abast d’aquests beneficis fiscals considerats separadament. Per

això, en totes les qüestions que es plantegen en aquest capítol, referides a

aspectes tals com l’existència o no d’activitat empresarial o professional, el

caràcter transparent o no de les societats participades, així com la definició

i valoració del que són béns afectes a aquestes activitats seran totalment ex-

trapolables, com a requisits exigibles per a l’aplicació de les corresponents

bonificacions, en l’Impost sobre Successions i Donacions.

2. Exempció dels actius afectes a activitats
empresarials o professionals

Des de l’1 de gener de 1998, està vigent el nou text de l’apartat

vuitè, de l’article 4t, de la Llei 19/1991 de l’Impost sobre el Patrimoni, incor-

porat per la Llei 66/1997 d’acompanyament dels Pressupostos Generals de

l’Estat de 1998, pel qual s’amplia l’exempció als actius afectes a les activi-

tats professionals, i s’estableix un tracte més favorable per a aquells actius
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afectes a activitats empresarials o professionals dels quals siguin cotitulars

els dos cònjuges.

El text literal és el següent:

«Article 4t.Béns i drets exempts

Vuitè.

U. Els béns i drets de les persones físiques necessaris per al desen-

volupament de la seva activitat empresarial o professional, sempre que

aquesta s’exerceixi de forma habitual, personal i directa pel subjecte pas-

siu i constitueixi la seva principal font de renda. Per al càlcul de la prin-

cipal font de renda, no es computaran ni les remuneracions de les fun-

cions de direcció que s’exerceixin en les entitats a què es refereix el nú-

mero dos d’aquest apartat, ni qualsevol altra remuneració que porti la

seva causa de la participació en aquestes entitats.

També estaran exempts els béns i drets comuns als dos membres

del matrimoni, quan s’utilitzin en el desenvolupament de l’activitat em-

presarial o professional de qualsevol dels cònjuges, sempre que es com-

pleixin els requisits del paràgraf anterior.

Dos. Les participacions en entitats, amb o sense cotització en mer-

cats organitzats, sempre que concorrin les condicions següents:

a) Que l’entitat no tingui per activitat principal la gestió d’un patrimoni

mobiliari o immobiliari. S’entendrà que una entitat no gestiona un

patrimoni mobiliari o immobiliari i que, per tant, realitza una activi-

tat empresarial quan, per l’aplicació del que estableix l’article 75 de

la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l’Impost sobre Societats, aques-

ta entitat no reuneixi les condicions per considerar que més de la

meitat del seu actiu està constituït pel valors o és de pura tinença de

béns.
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b) Que, quan l’entitat revesteixi forma societària, no concorrin els supò-

sits establerts a l’article 75 de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de

l’Impost sobre Societats, tret del que es recull a la lletra b), del número

1 d’aquest article.

c) Que la participació del subjecte passiu en el capital de l’entitat sigui

almenys del 15%, computat de manera individual, o del 20% conjun-

tament amb el seu cònjuge, ascendents, descendents o col·laterals de

segon grau, tant si el parentiu té origen en la consanguinitat, en l’afi-

nitat o en l’adopció.

d) Que el subjecte passiu exerceixi efectivament funcions de direcció a

l’entitat, i rebi per això una remuneració que representi més del 50%

de la totalitat dels rendiments empresarials, professionals i de treball

personal.

A l’efecte del càlcul anterior, no es computaran entre els rendi-

ments empresarials, professionals i de treball personal, els rendiments de

l’activitat empresarial a la qual es refereix el número 1 d’aquest apartat.

Quan la participació en l’entitat sigui conjunta amb alguna o

algunes de les persones a las quals es refereix la lletra anterior, les fun-

cions de direcció i les remuneracions que en derivin s’hauran de complir

almenys en una de les persones del grup de parentiu, sense perjudici que

totes elles tinguin dret a l’exempció.

L’exempció només arribarà al valor de les participacions, deter-

minat conforme a les regles que s’estableixen a l’article 16.u d’aquesta

Llei, en la part que correspongui a la proporció existent entre els actius

necessaris per a l’exercici de l’activitat empresarial o professional, mino-

rats en l’import dels deutes que en deriven, i el valor del patrimoni net

de l’entitat.

Tres.Reglamentariament, es determinaran:
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a) Els requisits que hagin de concórrer perquè sigui aplicable l’exempció

pel que fa als béns, drets i deutes necessaris per al desenvolupament

d’una activitat empresarial o professional.

b) Les condicions que han de reunir les participacions en entitats.»

Com es pot veure, en aquest breu text es recull el marc jurídic que

regula l’exempció dels actius afectes a activitats empresarials i professionals.

La seva importància quantitativa i qualitativa és tal que es pot afirmar, sense

por d’equivocar-se massa, que acabarà representant, a curt termini, un import

pròxim a la meitat del potencial recaptador d’aquest Impost. Com s’ha

comentat, aquest text constitueix, a més, el suport bàsic en què es recolza

tota l’estructura de bonificacions aplicables a la transmissió hereditària d’ac-

tius empresarials i professionals,en l’Impost sobre Successions i Donacions.

2.1. Activitats empresarials o professionals
desenvolupades per persones físiques

2.1.1. Concepte d’activitat empresarial o professional

Com es pot veure, en el punt u d’aquest apartat vuitè, s’estableixen

les condicions perquè els béns i drets necessaris per a l’exercici d’activitats

empresarials o professionals, dels quals siguin titulars persones físiques, tin-

guin dret a l’exempció en l’Impost sobre el Patrimoni.

D’altra banda, assumint la vigència del R.D. 2481/1994, de 23 de

desembre de 1994, en tot allò que no estigui derogat per la normativa pos-

terior, es pot dir que es consideraran activitats empresarials o professionals

aquelles els rendiments de les quals tinguin aquesta naturalesa, d’acord amb

les normes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

En aquest mateix Reial Decret, s’especifica que, quan es tracti d’a-

rrendament o compravenda d’immobles, únicament es considerarà que hi

ha activitat empresarial quan concorrin les circumstàncies següents:
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a) Que en el desenvolupament de l’activitat es compti amb un local exclusi-

vament destinat a dur-ne a terme la gestió.

b) Que per a la realització de l’activitat es tingui, almenys, una persona em-

pleada amb contracte laboral.

No obstant, en medis responsables de la gestió d’aquest import, s’ha

manifestat reiteradament que aquests requisits s’han de considerar com a

condicions necessàries, però que en cap cas, s’han d’entendre com a sufi-

cients; ja que es considera que tot això s’ha de completar amb l’exercici

demostrable d’una activitat empresarial real, que equival a dir que és preci-

sament aquesta organització empresarial la que ha d’executar totes les tas-

ques inherents a la gestió d’aquesta cessió d’immobles arrendats, i que de

tot això hi haurà d’haver constància suficient en els suports documentals i

comptables corresponents. Possiblement, en algun moment no gaire llunyà,

aquesta interpretació entrarà en conflicte amb pràctiques bastant generalit-

zades, en les quals s’ha considerat que per tenir dret a l’exempció era su-

ficient el compliment formal dels requisits establerts al Reial Decret es-

mentat.

En qualsevol cas, i en això tothom hi està d’acord, per plantejar-se la

possible aplicació d’aquests beneficis fiscals, s’haurà de comprovar prèvia-

ment que veritablement es tracta d’una activitat empresarial o professional.

En principi, per a la definició de què és una activitat empresarial o profes-

sional caldrà atenir-se a allò que estableixi l’article 40, de la Llei 18/1991 de

l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, segons el qual:

«U. Es consideraran rendiments íntegres d’activitats empresarials

o professionals aquells que, procedint del treball personal i del capital

conjuntament, o d’un sol d’aquests factors, comportin per part del sub-

jecte passiu l’ordenació pel seu compte de mitjans de producció i de re-

cursos humans o d’un dels dos, amb la finalitat d’intervenir en la pro-

ducció o distribució de béns o serveis.
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En particular, tenen aquesta consideració els rendiments de les

activitats extractives, de fabricació, de comerç o de prestació de serveis,

incloses les d’artesania, agrícoles, forestals, ramaderes, pesqueres, de

construcció, mineres i l’exercici de professions liberals, artístiques i

esportives.

Dos. A l’efecte del que disposa l’apartat anterior, s’entendrà que

l’arrendament o compravenda d’immobles es realitza com a activitat

empresarial únicament quan concorrin les circumstàncies següents:

a) Que en el desenvolupament de l’activitat es compti, almenys, amb un

local exclusivament destinat a dur-ne a terme la gestió.

b) Que per a la seva realització es tingui, almenys, una persona emplea-

da amb contracte laboral».

Com es pot veure, el REIAL DECRET 2481/1994 s’ha limitat a reco-

llir el que ja estava establert en l’Impost sobre la Renda de les Persones

Físiques, sense incorporar cap aportació que ajudi a diferenciar on

comença o acaba aquesta activitat d’arrendament d’immobles.

2.1.2. Béns i drets necessaris per a l’exercici

de l’activitat

En principi, el concepte de béns i drets necessaris per a l’exercici

d’una activitat empresarial o professional, en l’àmbit de les persones físi-

ques, és equivalent al de béns afectes; que en l’article 2, de l’esmentat Reial

Decret 2481/1994, queden referenciats al que s’estableix per a ells als arti-

cles 6è, de la Llei, i 1r del Reglament de l’Impost sobre la Renda de les

Persones Físiques.

En ells s’estableix que es consideraran com a tals els immobles on es

realitzi l’activitat del subjecte passiu, els destinats a serveis econòmics i

socioculturals del personal, i qualsevol altre element que sigui necessari

per obtenir els respectius rendiments, i s’exigeixi, en tot cas, la condició
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d’«utilització». Per a aquests últims (cotxes, maquinària, etc.) s’exigirà, a

més, la condició d’«exclusivitat», tret del cas de béns divisibles. En relació

amb els comptes bancaris, perquè es considerin afectes, serà requisit

imprescindible que s’utilitzin exclusivament en l’exercici de l’activitat, això

equival a dir que no hi ha d’haver cap confusió amb els àmbits personals

del seu titular.

2.1.3. Altres requisits per tenir dret a l’exempció

S’estableix, també, com a requisit imprescindible per tenir dret a

aquesta exempció que l’activitat empresarial o professional, per part del

subjecte passiu, s’exerceixi de forma habitual, personal i directa, cosa que

en termes laborals equival a estar donat d’alta en el règim especial de treba-

lladors autònoms. No obstant, a partir de l’1 de gener de 1998, els béns

comuns als dos cònjuges, sempre que compleixi la condició de ser afectes a

l’activitat, encara que només un dels dos ostenti la condició d’exercir-la de

forma habitual, personal i directa, també estaran exempts.

L’altre requisit exigit, que aquesta activitat empresarial o professio-

nal constitueixi la principal font de renda, es complirà sempre que el con-

junt de rendiments empresarials o professionals sigui superior al total 

dels rendiments restants que pugui rebre el subjecte passiu, exclosos

aquells que es derivin de funcions de direcció que pugui exercir en entitats

a les quals sigui d’aplicació el que estableix el número dos, de l’apartat

vuitè, de l’article 4 de la Llei de l’Impost sobre el Patrimoni, inclosa qualse-

vol altra remuneració que tingui origen en la participació en aquestes en-

titats.

2.1.4. Determinació del valor d’aquests béns i drets

A l’article 4 de la Llei de l’Impost sobre el Patrimoni vigent fins el 31

de desembre de 1996, s’establia que el valor d’aquests béns i drets es deter-

minaria d’acord amb el que estableix l’article 11 d’aquesta Llei, minorat en

l’import dels deutes derivats de l’activitat. A la vegada, a l’esmentat article
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11, s’estableix que el seu valor serà el que resulti de la seva comptabilitat,

per diferència entre l’actiu real i el passiu exigible, sempre que aquella

comptabilitat s’ajusti al que disposa el Codi de Comerç.

D’altra banda, al paràgraf segon d’aquest article 11, s’estableix, espe-

cíficament, que en el supòsit que hi hagi béns immobles afectes a aquestes

activitats empresarials o professionals, es valoraran pel més gran dels valors

següents:

– el valor cadastral

– el valor comprovat per l’Administració

– el valor d’adquisició,

tret del cas en què formin part de l’actiu circulant i que l’objecte de l’activitat

empresarial sigui exclusivament la construcció o la promoció immobiliària.

No obstant, en la redacció de l’article quart de la Llei de l’Impost

sobre el Patrimoni, incorporada per la Llei 13/1996, de 30 de desembre, l’es-

mentat paràgraf segon va desaparèixer, sense que a rang de Llei quedi cap

menció que faci referència a la valoració dels actius afectes a les activitats

empresarials i professionals.

Per tant, s’haurà de remetre, a tots els efectes, al punt dos, de l’article

segon del Reial Decret 2481/1994, de 23 de desembre, segons el qual: «A

l’efecte de l’exempció, el valor dels béns i drets es minorarà en l’import

dels deutes derivats de l’activitat, i es determinaran segons les normes de

l’Impost sobre el Patrimoni», que són precisament les explicitades a l’es-

mentat article 11 de l’Impost sobre el Patrimoni.

2.1.5. L’exempció en les Comunitats de Béns

Al punt dos d’aquest mateix apartat vuitè, hi ha un subapartat a) en

el qual es regulen els requisits necessaris perquè puguin tenir dret a l’e-

xempció les entitats que no tinguin forma societària.
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Com que a l’article 33 de la Llei General Tributària es consideren

entitats, entre d’altres, les Comunitats de Béns, s’ha interpretat, en determi-

nats àmbits administratius, que aquestes Comunitats no s’han de considerar,

pel que fa a aquesta exempció, com a activitats empresarials o professionals

realitzades per persones físiques, i que, per tant, perquè es puguin acollir a

aquesta exempció, hauran de complir els requisits exigibles a les participa-

cions en entitats.

Aquest plantejament resulta absurd, ja que és impossible que un

comuner compleixi els requisits retributius exigits als directius d’entitats,

perquè aquests últims reben un rendiment del treball i el comuner un ren-

diment empresarial o professional. Per això, l’únic plantejament coherent

és acceptar que un comuner, sempre que exerceixi una activitat empresa-

rial o professional de forma habitual, personal i directa, tindrà dret a l’e-

xempció com qualsevol altre empresari o professional, sense cap restricció,

en la part que li correspongui als actius aportats a aquesta Comunitat de

Béns. Evidentment, sempre que compleixi els requisits restants exigits per a

això.

2.1.6. La jubilació de l’empresari individual o 

del professional lliure i l’exempció en l’Impost 

sobre el Patrimoni

En el punt 1 de l’apartat vuitè, de l’article 4 de la Llei 19/1991 de

l’Impost sobre el Patrimoni, s’estableix que tindran dret a l’exempció els

béns i drets de les persones físiques necessaris per al desenvolupament

d’una activitat empresarial o professional, sempre que aquesta s’exerceixi

de forma habitual, personal i directa.

En el moment de la jubilació, encara que es mantingui la titularitat

de l’activitat empresarial, i, per tant, la condició d’empresari o de professio-

nal, pel fet d’estar donat d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques i pel

de fer una gestió habitual de l’empresa, es deixarà de complir el requisit

que aquesta activitat s’exerceixi de forma personal i directa, ja que aquest
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requisit solament el complirà el familiar que el substitueixi (que si és cònju-

ge o fill podrà donar-se d’alta en el règim especial d’autònoms de la Segure-

tat Social) o un tercer contractat amb aquesta finalitat, i que, per tant, estarà

subjecte al règim general de la Seguretat Social.

De tot el que s’ha exposat, es conclou que la condició de jubilat, per

als empresaris individuals o per als professionals lliures, és del tot incompa-

tible amb el dret a l’exempció en l’Impost sobre el Patrimoni, ja que si està

donat d’alta d’autònoms no té dret a rebre la pensió de jubilació i si no ho

està, no pot complir el requisit d’exercir l’activitat de forma personal i

directa, condició necessària per tenir dret a l’exempció en l’Impost sobre el

Patrimoni.

2.2. Exempció de les participacions en entitats

Com ja s’ha vist, a l’article 4t de l’Impost sobre el Patrimoni, s’esta-

bleix que les participacions en societats, incloses les que cotitzin en mer-

cats organitzats, gaudiran d’exempció en l’Impost sobre el Patrimoni, sem-

pre que aquestes participacions compleixin uns determinats requisits.

El fet que a la lletra b) d’aquest article s’especifiqui que es refereix

únicament a entitats que revesteixin forma societària trasllada, per exclusió,

el contingut de la lletra a) a les entitats que no tenen aquesta forma società-

ria. Per això, s’hauran d’entendre incloses en la lletra a), d’aquest apartat

dos, totes aquelles entitats que, si bé no revesteixen forma societària, estan

subjectes a tributació per l’Impost de Societats. Entre elles es poden es-

mentar sindicats, col·legis professionals, mútues, fons d’inversió mobiliària

o immobiliària, etc., entitats que es troben totes prou allunyades de l’àmbit

patrimonial de les persones físiques per poder incardinar-se amb participa-

cions amb dret a l’exempció en l’Impost sobre el Patrimoni.

En determinades fonts de l’Administració es pretén que en aquesta

lletra a) també hi ha incloses les societats patrimonials que, tot i tenint més
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de la meitat de l’actiu constituït per valors o sent de mera tinença de béns,

per aplicació de l’article 75 de l’Impost de Societats, no tinguin la condició

de transparents.

Malgrat el caràcter de «rara avis» que hauria de tenir una societat

patrimonial perquè complís totes les condicions exigides per poder inte-

grar-se en aquesta lletra a), sempre hi ha la possibilitat, encara que sigui

mínima, que aquestes situacions es puguin plantejar. Però també és cert

que la realitat econòmica actual és tan immensament complicada i rica en

matisos que fins i tot allò que aparentment sembla que no hauria d’existir,

existeix. Per exemple, en aquest àmbit, es podria reflexionar sobre aquelles

Societats d’Inversió Immobiliària, que pel fet de cotitzar a borsa no estan

subjectes a la transparència fiscal, i que, en canvi, poden tenir perfectament

el caràcter d’empresa familiar. Per la seva forma societària estarien en el

grup de la lletra b) i per l’esperit de la norma haurien d’estar en el grup a),

aspecte que, per si sol, podria justificar, almenys en certs casos, el caràcter

restrictiu de la interpretació d’aquests apartats realitzat per l’Administració.

A la pràctica diària, per a la immensa generalitat dels contribuents,

els problemes no apareixeran en l’aplicació del possible contingut de la lle-

tra a). Els problemes apareixeran quan es vulgui delimitar la frontera que

separa l’existència o no d’activitat empresarial o professional, sobretot en

societats amb un clar caràcter patrimonial.

Això no desdiu la necessitat que reglamentàriament s’aclareixi el

contingut exacte que ha de tenir cada un d’aquests dos apartats.

2.2.1. Requisitis exigibles a les participacions societàries

a) Que no siguin societats transparents.

Com a primer requisit s’exigeix que en aquestes societats no conco-

rrin els supòsits establerts a l’article 75 de la Llei 43/1995 de l’Impost sobre

Societats, cosa que, a la pràctica, és el mateix que dir que l’exempció no és

aplicable a les societats transparents.
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No obstant això, d’aquest conjunt de societats regulades en aquest

article 75, s’han exclòs les de l’apartat 1,b), que són aquelles societats que,

com que realitzen activitats desenvolupades per professionals, es conside-

ren transparents a l’efecte de l’Impost de Societats. Es tracta, doncs, d’un

tractament especial, d’una excepció, que permet que el dret a l’exempció

s’ampliï a un tipus específic de societats transparents.

Lògicament, entre les societats transparents regulades en aquest arti-

cle 75 hi haurà la immensa majoria de les societats patrimonials, ja que serà

molt difícil, com s’acaba de comentar, que aquest tipus de societats puguin

complir tots els requisits que estableix la norma per tenir dret a l’exemp-

ció, principalment que entre tot el «grup familiar» es tingui, com a mínim,

una participació del 20%, sense que, a més, no es compleixi la condició que

més del 50% del capital social pertanyi a 10 o menys socis. En qualsevol

cas, en el 99% dels casos, la veritable problemàtica, per a aquelles societats

amb uns actius que són fonamentalment béns immobles, estarà, com ja s’ha

dit, en la definició pràctica d’on se situa la frontera entre l’existència o no

d’activitat empresarial.Aquest aspecte s’ha desenvolupat a l’apartat: «2.1.1.

Concepte d’activitat empresarial o professional», i, més concretament, en

tractar de l’arrendament o compravenda de béns immobles.

Quan es tracti de societats els actius de les quals siguin fonamental-

ment participacions en altres societats, els problemes apareixeran en la

definició de si hi ha o no l’estructura empresarial suficient per demostrar

que es tracta d’una veritable activitat empresarial, i no d’una mera gestió

patrimonial.

b) Percentatge mínim de participació.

A la lletra c), del punt dos, de l’apartat vuitè, de l’article 4t de la Llei

de l’Impost s’estableix que la participació del subjecte passiu en el capital

de la societat sigui, almenys, del 15%, si es computa individualment, o del

20%, si es computen les participacions del «grup familiar», format per ascen-

dents,descendents i col·laterals de segon grau, inclòs el parentiu per afinitat.
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A la vegada, a l’article 4, del Reial Decret 2481/1994, de 23 de de-

sembre, s’especifica que aquesta titularitat ha de ser directa, amb la qual

cosa s’exclou la possibilitat de considerar exempta qualsevol forma de par-

ticipació indirecta, inclosa aquella que es produeixi mitjançant societats de

cartera els únics actius de les quals fossin aquestes participacions.

La literalitat de la norma obliga a una interpretació jurídica possible-

ment contraposada al sentit econòmic que es pot pressuposar a la seva

finalitat, ja que pot comportar que determinats patrimonis empresarials,

pel sol fet d’estar ubicats sota una forma determinada (per exemple, una

titularitat indirecta), quedin al marge d’uns beneficis fiscals que, amb caràc-

ter general, s’han presentat com a decididament finalistes.

En qualsevol cas, i mentre es mantingui aquesta situació, sempre hi

haurà la possibilitat d’analitzar els costos inherents a la conversió a directes

d’aquestes participacions indirectes. En el benentès que aquest tipus d’ac-

tuacions poden tenir costos fiscals importants i, en alguns casos, difícils de

visualitzar. Amb la normativa vigent actualment, les reestructuracions en

societats de cartera o de pura tinença de béns, normalment, o són cares o

són fiscalment arriscades.

Es pot destacar, també, que en el punt 1, a), b’), de l’article 75, de la

Llei 43/1995 de l’Impost de Societats, s’estableix que no es computaran

com a valors, a l’efecte de la seva consideració de transparents, aquells que

atorguin, almenys, el 5% dels drets de vot d’una societat determinada i que

es posseeixin amb la finalitat de dirigir i gestionar la participació, comp-

tant, per a això, amb l’estructura empresarial necessària; cosa que pot ser

útil per obrir un camí que permeti que participacions inferiors al 15% de

determinades societats puguin complir, indirectament, tot els requisits

necessaris per tenir dret a l’exempció.
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c) Que s’exerceixin funcions de direcció.

A l’apartat d), del punt dos, de l’apartat vuitè, de l’article 4t de la Llei

de l’Impost, s’estableix que el subjecte passiu ha d’exercir efectivament

funcions de direcció a l’entitat, i rebre per aquest motiu una remuneració

que representi més del 50% de la totalitat dels rendiments empresarials,

professionals i de treball personal. El nou paràgraf incorporat per la Llei

66/1997: «A l’efecte del càlcul anterior, no es computaran entre els rendi-

ments empresarials, professionals i de treball personal els rendiments de

l’activitat empresarial a què es refereix el número 1 d’aquest apartat» fa

més coherent el sentit general de la norma, que equipara l’àmbit empresa-

rial desenvolupat directament per les persones físiques amb el desenvolu-

pat sota forma societària, i evita que, com passava fins ara, diferències for-

mals en l’exercici de l’activitat fessin que per a un mateix empresari es defi-

nissin dos compartiments estancs: el de l’exercici individual de l’activitat i

el fet sota la forma societària.

No obstant això, en aquest text apareix un nou motiu de dubte, ja

que solament s’esmenten «els rendiments de l’activitat empresarial» i

s’obliden, segons sembla, els de les activitats professionals. Una interpreta-

ció diferent a la de l’«oblit» ens duria, novament, a haver de parlar d’inco-

herències en la concepció del sentit general de la norma. Si bé, s’entengui

com s’entengui, la incoherència, en qualsevol cas, es manté.

A continuació, s’estableix que quan es tracti d’una participació con-

junta del «grup familiar» serà suficient, perquè l’exempció es faci extensiva

a les participacions de tot el grup familiar, que un sol d’ells compleixi els

requisits de renda explicitats al paràgraf anterior. Un dubte que aquí es

planteja és si aquesta persona, que forma part del «grup familiar» i que com-

pleix els requisits referents a la principal font de renda, ha de complir o no

la condició de ser partícip d’aquesta societat. En principi, no sembla que hi

hagi cap raó per afirmar que és requisit necessari que n’ostenti el caràcter

de partícip.

121BENEFICIS FISCALS  A L’EMPRESA FAMILIAR: PATRIMONI I SUCCESSIONS ■



Alhora, a l’esmentat Reial Decret 2481/1994, s’estableix que es con-

sideraran funcions de direcció els càrrecs de President, Director General,

Gerent,Administrador, Directors de Departament, Consellers i membres del

Consell d’Administració o Òrgan d’Administració equivalent.

També s’estableix que quan una mateixa persona sigui directament

titular de participacions en altres entitats que, alhora, tinguin dret a l’e-

xempció en l’Impost sobre el Patrimoni, per al càlcul dels requisits que ha

de complir amb relació a la seva remuneració, s’actuarà com si les altres

entitats no existissin.Això és el mateix que dir que no es consideraran les

retribucions que es puguin obtenir en altres càrrecs de direcció d’altres

societats les participacions de les quals també tinguin dret a l’exempció en

l’Impost sobre el Patrimoni.

2.2.2. Determinació del valor de les participacions

D’acord amb el que estableix l’article 4t de la Llei 19/1991 de l’Im-

post sobre el Patrimoni, el valor de les participacions es determinarà segons

el que disposa l’article 16, punt u, d’aquesta Llei.Això significa, en resum, el

següent:

– En el supòsit de participacions en societats negociades en mercats orga-

nitzats, es computarà segons els seu valor de negociació mitjana del quart

trimestre de cada any.

– Per a la valoració de les societats que no cotitzen en mercats organitzats,

es considerarà que el seu valor és el valor teòric resultant de l’últim

balanç aprovat, sempre que aquest hagi estat degudament auditat.

En cas contrari, la valoració es realitzarà pel més gran dels tres

valors següents:

– el valor nominal

– el valor teòric que resulti de l’últim balanç
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– el valor que resulti de capitalitzar al tipus del 12,5% la mitjana dels benefi-

cis dels tres exercicis tancats amb anterioritat a la data de la meritació de

l’Impost.

A continuació, en aquest mateix paràgraf de la lletra d), en relació

amb el valor de les participacions calculades amb els criteris que s’acaben

d’exposar, s’estableix que solament tindrà dret a l’exempció aquella part

que correspongui a la proporció existent entre els actius necessaris per a

l’exercici de l’activitat, minorats en l’import dels deutes que en derivin, i el

valor net de l’entitat.

Per tant, per calcular aquesta part exempta, caldrà diferenciar clara-

ment els actius que no estan afectes a l’activitat i, també, els deutes vincu-

lats a ells; ja que aquests últims no s’hauran de considerar en fer la minora-

ció esmentada anteriorment.

Per determinar si un bé està o no afecte a l’activitat, caldrà cenyir-se

a allò que disposi en aquest sentit la normativa de l’Impost de Societats. Per

això, les societats hauran de proporcionar als seus socis les certificacions

que siguin procedents.

En particular, no es consideraran elements afectes a activitats

empresarials els que estiguin cedits a persones o entitats vinculades direc-

tament o indirectament a l’entitat de què es tracti, ni els destinats exclusiva-

ment a l’ús particular del subjecte passiu.

2.2.3. La jubilació dels directius de societats i l’exempció

en l’Impost

En el supòsit d’un directiu d’una societat, la participació del qual,

abans de la jubilació, tingués dret a l’exempció en l’Impost sobre el Pa-

trimoni per mèrits propis, és a dir, pel fet de complir personalment tots els

requisits exigits per la normativa vigent, el pas a la jubilació no haurà de

comportar, necessàriament, la pèrdua d’aquesta exempció. A la pràctica,

contràriament al que succeeix amb els empresaris individuals, la jubilació,
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en aquest cas, no té per què comportar definitivament la pèrdua del dret a

l’exempció.

Efectivament, encara que estigui jubilat, podrà continuar exercint

funcions directives, per exemple, com a membre del Consell d’Ad-

ministració i rebre per aquest motiu una retribució, per dietes d’assistència

al Consell o per participacions en beneficis, superior a la pensió de jubila-

ció, amb la qual cosa continuarà complint, personalment, tots els requisits

exigits per la normativa perquè la seva participació continuï tenint dret a

l’exempció, contràriament al que s’ha comentat abans per als empresaris

individuals o professionals lliures.

No obstant, en aquest cas, hi ha solucions molt més senzilles per

aconseguir els mateixos objectius: simplement caldria vendre un 1% de la

seva participació a un membre del seu «grup familiar» i que aquest últim

exercís funcions de direcció a l’empresa, i obtingués per això una retribu-

ció superior al conjunt dels restants rendiments empresarials, professionals

o del treball personal, en els termes establerts legalment.

Fins i tot és possible pensar que, com ja s’ha comentat anterior-

ment, d’una interpretació literal de la norma, no se’n pot derivar que el

membre del grup familiar que exerceixi la funció directiva en la societat

participada hi hagi de posseir cap participació.Allò que estableix la norma

és que el «grup familiar» posseeixi, com a mínim, una participació del 20% i

que un membre d’aquest grup compleixi el requisit establert en relació

amb la direcció i la renda. Però no es diu res referent al fet que hagi de tenir

cap participació mínima en aquesta empresa.

3. Evolució temporal de l’aplicació 
de l’exempció

L’aplicació, per primera vegada, de l’exempció en l’Impost sobre el

Patrimoni als actius afectes a activitats empresarials, es va establir per la
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Llei 22/1993, de 29 de desembre de 1993, vigent des de l’1 de gener de

1994.

En aquesta Llei, l’exempció quedava restringida a aquells actius afec-

tes a activitats empresarials dels quals era titular el mateix empresari, ja fos

de forma personal o societària. De fet, era com si es declaressin exempts

aquells béns que constituïen l’instrument de treball del mateix empresari.

Quedaven excloses les societats que cotitzaven a borsa, les participacions

de familiars de l’empresari i les activitats professionals.

El 30 de desembre de 1996, es va aprovar la Llei 13/1996, vigent

durant l’any 1997, que incorporava una important ampliació de l’àmbit d’a-

plicació de l’exempció i la feia extensiva a les societats que cotitzaven a

borsa i, cosa que era més transcendent, al conjunt de participacions de tot

el grup familiar, format per ascendents, descendents i col·laterals de segon

grau, inclosos el que ho siguin per afinitat. Simultàniament, es feia més

assequible el compliment dels requisits relatius a l’origen de la renda

necessaris per tenir dret a l’exempció, per als empresaris persones físi-

ques.

Finalment, el 30 de desembre de 1997, s’aprova la Llei 66/1997,

vigent des de l’1 de gener de 1998, que amplia l’aplicació de l’exempció als

actius afectes a activitats professionals i als actius comuns als dos membres

del matrimoni, en els mateixos termes exigits per als subjectes passius res-

tants. Per tant, en aquest moment, es poden diferenciar tres períodes:

– El que va des de l’1 de gener de 1994 al 31 de desembre de 1996, regulat

per la modificació de l’apartat vuitè, de l’article 4 de la Llei 19/1991,

incorporada per la Llei 22/1993.

– El corresponent a l’any 1997, regulat per la modificació de l’Impost sobre

el Patrimoni incorporada per la Llei 13/1996.

– A partir de l’1 de gener de 1998, regulat per la modificació incorporada

per la Llei 66/1997.
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4. Supòsit tipus

Com a base per a l’anàlisi que es pretén fer, s’ha pres un supòsit

tipus equivalent al del capítol III, adaptat a les característiques de l’Impost

sobre el Patrimoni. S’ha concretat de la forma següent:

La família Sans està formada pels dos esposos, el Sr. Joan Sans

Salamanca i la Sra. Carme Blanch Pérez, pels seus fills, Carles i Anna, i

pel seu nét, Xavier.

El Sr. Joan Sans és titular dels béns següents:

a) D’un habitatge unifamiliar, que és el seu habitatge habitual, situat a

Sabadell, amb un valor cadastral, el 1997, de 46 milions de pessetes.

b) D’uns locals arrendats a DIMARTS, S.A., i amb un valor cadastral, el 1997,

de 97 milions de pessetes.

c) D’una nau industrial, arrendada a DILLUNS, S.A., i amb un valor cadastral,

el 1997, de 118 milions de pessetes.

d) Del 100% de la Societat DILLUNS, S.A., amb seu social a Sabadell, dedica-

da a la fabricació de productes de neteja.

e) Del 40% de la Societat DIMARTS, S.A., empresa dedicada a la fabricació

de mobles. El seu germà, Josep, posseeix el 50%, encara que no participa

en la gestió d’aquesta empresa, que està encomanada a un fill seu, que

participa amb el 10% restant.

f) De diferents comptes bancaris i fons d’inversió, valorats, el 31 de desem-

bre de 1997, en 127 milions de pessetes, compartits a parts iguals amb

la seva esposa.

La senyora Carme Blanch, és titular, alhora, dels béns següents:

a’) D’un bloc de 27 apartaments, situat a Palamós, amb un valor cadastral, el

1997, de 156 milions de pessetes.
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b’) D’un edifici d’oficines, situat a Barcelona, amb un valor cadastral, el

1997, de 160 milions de pessetes.

c’) Del 34% de DIMECRES, S.A., dedicada a la distribució de material de preci-

sió. No exerceix cap funció en aquesta empresa, amb l’excepció de pertàn-

yer al Consell d’Administració, per la qual cosa no rep cap retribució. Cap

familiar seu participa en l’accionariat ni en la direcció de l’empresa.

d’) De diferents comptes bancaris i fons d’inversió, valorats, el 31 de desem-

bre de 1997, en 127 milions de pessetes, compartides a parts iguals amb

el seu espòs.

El valor teòric de les participacions societàries, el 31 de desembre

de 1997, era el següent:

100% DILLUNS, S.A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670.000.000 Ptes.

40% DIMARTS, S.A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340.000.000 Ptes.

34% DIMECRES, S.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221.000.000 Ptes.

Durant l’exercici 1997, el Sr. Joan Sans ha obtingut una retribució

per les seves funcions de direcció a DILLUNS, S.A. de 18.200.000 pessetes.

Durant aquest any no ha obtingut més rendiments empresarials, profes-

sionals ni de treball.

Dels béns immobles dels quals són titulars, el 1997, han obtingut,

respectivament, els rendiments íntegres del capital següents:

Sr. Sans

Pels locals  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.815.000 Ptes.

De la nau industrial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.875.000 Ptes.

17.690.000 Ptes.

Sra.Blanch

De l’edifici d’oficines  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.700.000 Ptes.

Dels apartaments de Palamós . . . . . . . . . . . . . . 8.255.000 Ptes.

20.955.000 Ptes.

127BENEFICIS FISCALS  A L’EMPRESA FAMILIAR: PATRIMONI I SUCCESSIONS ■



Cap altre membre de la família ha exercit, aquest any, cap funció

de direcció a les empreses del grup familiar, ni han obtingut cap més

tipus de rendiment, tret del derivat de l’habitatge.

Amb caràcter general, s’ha de considerar que les societats d‘aquest

supòsit han estat auditades.

4.1. Exemple I

Es tractarà de calcular l’import que hauran de pagar els Srs. Sans en

l’Impost sobre el Patrimoni de 1997, basat en les dades concretades en el

supòsit tipus.

A) Tributació en l’I.s.P. del Sr. Sans

Béns immobles de naturalesa urbana

– Habitatge habitual 46.000.000

– Nau Industrial. Sabadell 118.000.000

– Locals. Sabadell 97.000.000

Dipòsits en c/c o d’estalvi, Fons d’Inversió

– C/C + Fons 63.500.000

Participacions de societat no negociades en merc. organ.

– 40% DIMARTS, S.A. 340.000.000

Participacions exemptes, no negociades en merc. organ.

– 100% DILLUNS, S.A. 670.000.000

Total béns i drets 1.334.500.000

Total béns i drets exempts 670.000.000

Base imposable 664.500.000

Reducció per a subjectes passius per obli. real 17.000.000

Base liquidable 647.500.000

Quota íntegra 7.874.240

Límit del 70% 1.486.070

A ingressar 6.388.170
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Com es pot veure, com que a la participació de DILLUNS, S.A. es

compleixen tots els requisits per tenir dret a l’exempció en l’Impost sobre

el Patrimoni, la base imposable, que hauria estat d’1.334.500.000 pessetes,

s’ha reduït en 670 milions de pessetes, que és el valor teòric de DILLUNS,

S.A., tot i que en cas contrari tampoc no hauria afectat a l’import a ingres-

sar, ja que, fins i tot en aquest cas ha actuat el límit del 70% de la base impo-

sable de l’Impost sobre la Renda, com a import màxim de la quota íntegra

conjunta entre I.R.P.F. i Patrimoni.

B) Tributació en l’I.s.P. de la Sra.Blanch

Béns immobles de naturalesa urbana

– Apartaments. Palamós   156.000.000

– Edifici Barcelona. 160.000.000

Dipòsits en c/c o d’estalvi, Fons d’Inversió

– C/C + Fons   63.500.000

Accions de societats no exigides en merc. organ.

– 34% DIMECRES, S.A. 221.000.000

Total béns i drets 600.500.000

Base imposable 600.500.000

Reducció per a subjectes passius per obli. real 17.000.000

Base liquidable 583.500.000

Quota íntegra 6.786.240

Límit de quota íntegra 1.742.770

A ingressar 5.043.470

En aquest supòsit, en el cas de la Sra. Blanch, no hi ha cap bé moble

o immoble que pugui tenir dret a l’exempció.

En aquest cas també ha actuat el límit del 70% de la base imposable

de l’I.R.P.F., com a import màxim de la quota íntegra de l’Impost sobre la

Renda i de l’Impost sobre el Patrimoni.
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4.2. Exemple II

Suposem que, des del 15 de gener de 1997, en Carles i l’Anna ha-

vien assumit funcions de direcció a les societats DIMARTS, S.A. i DIME-

CRES, S.A., respectivament, amb unes retribucions que, en cada cas, van

ser superiors als restants rendiments empresarials, professionals i del tre-

ball personal, obtinguts per cada un d’ells, el 1997. A la vegada, en

aquesta data, havien adquirit un 1% de les accions de DIMARTS, S.A. i de

DIMECRES, S.A., respectivament.

En aquest nou marc, les liquidacions de l’Impost sobre el Patri-

moni serien les següents:

A) Sr. Sans

Béns immobles de naturalesa urbana

– Habitatge habitual 46.000.000

– Nau Industrial. Sabadell 118.000.000

– Locals. Sabadell 97.000.000

Dipòsits en c/c o d’estalvi, Fons d’Inversió

– C/C + Fons 63.500.000

Participacions exemptes, no negociades en merc. organ.

– 40% DIMARTS, S.A. 340.000.000

– 100% DILLUNS, S.A. 670.000.000

Total béns i drets 1.334.500.000

Total béns i drets exempts 1.010.000.000

Base imposable 324.500.000

Reducció per a subjectes passius per obli. real 17.000.000

Base liquidable 307.500.000

Quota íntegra (a ingressar) 2.578.160

Amb les iniciatives preses el 15 de gener de 1997, s’han creat les

condicions perquè la participació del Sr. Sans a DIMARTS, S.A. també tin-

gui dret a l’exempció, per la condició de directiu d’aquest empresa del

seu fill Carles, en les condicions anteriorment esmentades. Amb aquesta
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mesura l’import que ha de pagar el Sr. Sans s’ha reduït en 3.810.010 

pessetes.

B) Sra.Blanch

Béns immobles de naturalesa urbana

– Apartaments. Palamós. 156.000.000

– Edifici Barcelona. Barcelona. 160.000.000

Dipòsits en c/c o d’estalvi, Fons d’Inversió

– C/C + Fons    63.500.000

Participacions exemptes, no negociades en merc. organ.

– 34% DIMECRES, S.A. 221.000.000

Total béns i drets 600.500.000

Total béns i drets exempts 221.000.000

Base imposable 379.500.000

Reducció per a subjectes passius per obli. real 17.000.000

Base liquidable 362.500.000

Quota íntegra (a ingressar) 3.293.160

La incorporació de l’Anna a un càrrec directiu a DIMECRES, S.A., en

les condicions esmentades en aquest exemple, amplia l’exempció a la parti-

cipació que la Sra. Blanch té en aquesta societat, ja que amb això es com-

pleixen tots els requisits perquè la seva participació tingui dret a l’exemp-

ció en aquest Impost.

Amb això, s’haurà aconseguit un estalvi fiscal, en el cas de la Sra.

Blanch, d’1.750.310 pessetes.

4.3. Exemple III

A més de les mesures comentades en l’exemple anterior, se suposa

que, en la mateixa data, els Srs. Sans van formar una Comunitat de

Béns dedicada a l’arrendament de béns immobles, a la qual van aportar

tots els béns immobles, tret de l’habitatge habitual. Que, amb l’estructura

131BENEFICIS FISCALS  A L’EMPRESA FAMILIAR: PATRIMONI I SUCCESSIONS ■



empresarial adequada, tots dos van assumir de forma habitual, directa i

personal l’administració d’aquesta Comunitat de Béns i que, a la vega-

da, el Sr. Sans va renunciar a la direcció de DILLUNS, S.A., que va ser

assumida pel seu fill Carles, per la qual cosa l’any 1997 va rebre una

retribució d’1 milió de pessetes, sense haver obtingut cap més rendiment

empresarial, professional o de treball personal, diferent del de DIMARTS,

S.A. El dia 15 de gener de 1997, en Carles havia comprat també l’1% de

les accions de DILLUNS, S.A.

En aquest nou context, les liquidacions per l’Impost sobre el Patri-

moni serien les següents:

A) Sr. Sans

Béns immobles de naturalesa urbana

– Habitatge habitual 46.000.000

Béns immobles afectes a activitats exemptes

– Nau Industrial. Sabadell 118.000.000

– Locals. Sabadell 97.000.000

Dipòsits en c/c o d’estalvi, Fons d’Inversió

– C/C + Fons 63.500.000

Participacions exemptes, no negociades en merc. organ.

– 40% DIMARTS, S.A. 340.000.000

– 100% DILLUNS, S.A. 670.000.000

Total béns i drets 1.334.500.000

Total de béns i drets exempts 1.225.000.000

Base imposable 109.500.000

Reducció per a subjectes passius per obli. real 17.000.000

Base liquidable 92.500.000

Quota íntegra (a ingressar) 328.600

Amb les actuacions realitzades, que es resumeixen en el fet que els

Srs. Sans exerceixen una activitat empresarial d’arrendament d’immobles,

els immobles dels quals és titular el Sr. Sans han passat a estar exempts, i

s’ha mantingut l’exempció per a les participacions a DILLUNS, S.A. i a
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DIMARTS, S.A. Amb això, l’import a pagar pel Sr. Sans ha quedat reduït a

328.600 pessetes.

B) Sra.Blanch

Béns immobles afectes a activitats exemptes

– Apartaments. Palamós. 156.000.000

– Edifici Barcelona 160.000.000

Dipòsits en c/c o d’estalvi, Fons d’Inversió

– C/C + Fons    63.500.000

Participacions exemptes, no negociades en merc. organ.

– 34% DIMECRES, S.A. 221.000.000

Total béns i drets 600.500.000

Total de béns i drets exempts 537.000.000

Base imposable 63.500.000

Reducció per a subjectes passius per obli. real 17.000.000

Base liquidable 46.500.000

Quota íntegra (a ingressar) 112.720

Per les mateixes raons anteriorment exposades, els béns immobles

de la Sra. Blanch, aportats a la Comunitat de Béns esmentada anteriorment,

també estaran exempts en aquest Impost. Amb això, l’import que ha de

pagar la Sra. Blanch ha quedat reduït a 112.720 pessetes.

4.4. Resum

Si s’analitza la nova situació empresarial i patrimonial creada en

aquest exemple 3r, es comprovarà que, mantenint el dret a l’exempció de

les participacions de DILLUNS, S.A., DIMARTS, S.A. i DIMECRES, S.A. (la de

DILLUNS, S.A. per la incorporació d’en Carles com a directiu), s’ha aconse-

guit ampliar el dret a l’exempció a tots els béns immobles, tret de l’habitat-

ge, per haver-los afectat a l’activitat empresarial d’arrendament de béns

immobles, que desenvolupen conjuntament els dos esposos, mitjançant la

Comunitat de Béns creada amb aquesta finalitat.
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Finalment, hem d’assenyalar que el marc operatiu que s’ha creat en

aquests exemples respon al que estableix la normativa vigent el 31 de

desembre de 1997, que és l’any que s’ha liquidat.A partir de l’1 de gener de

1998, amb l’entrada en vigor de les modificacions incorporades per la Llei

66/1997, de 30 de desembre, s’ha ampliat l’àmbit de les possibles exemp-

cions a les activitats professionals i, a més, s’han suavitzat notablement els

requisits relacionats amb l’origen de la renda de l’empresari afectat, con-

cretament pel que fa a rendiments empresarials d’activitats amb dret a

exempció.

La conclusió és del tot evident. La nova normativa ha permès que,

amb unes actuacions elementals i molt poc costoses, pràcticament tot el

patrimoni empresarial, tant per al Sr. Sans com per a la Sra. Blanch, hagi

quedat exempt de tributació en l’Impost sobre el Patrimoni. L’estalvi fiscal

anual obtingut en aquest Impost, per a aquest supòsit, entre els dos cònju-

ges, seria d’uns 11 milions de pessetes.Amb aquestes mesures, a més, s’ha

obert la porta d’entrada a les corresponents bonificacions en l’Impost

sobre Successions i Donacions.
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VI. BONIFICACIONS EN L’IMPOST SOBRE 
SUCCESSIONS I DONACIONS

1. Introducció

A les pàgines següents es fa una anàlisi de la normativa que regula

l’aplicació de les bonificacions establertes, en l’Impost sobre Successions,

per a les transmissions hereditàries d’actius afectes a activitats empresa-

rials o professionals, realitzades en forma d’empresa individual o en forma

societària.

Són moltes les raons que fan que aquesta nova normativa resulti,

encara avui, notablement difícil d’interpretar. Entre elles, es poden destacar:

– La utilització d’una terminologia jurídicament confusa.

– La dependència que hi ha entre el dret a gaudir de les bonificacions en

l’Impost sobre Successions i la corresponent exempció en l’Impost sobre

el Patrimoni, quan es tracta de dos impostos absolutament diferents.

– La mateixa dispersió de les normes que les regulen, inclosa la desenvolu-

pada per algunes Comunitats Autònomes.

– Els canvis continus en la mateixa normativa.

– La falta de desenvolupament reglamentari.

Realment, la problemàtica que es deriva del que aquí hem anomenat

«dependència» és enorme. En tots els impostos, és normal que els beneficis

fiscals aplicables (bonificacions, reduccions, exempcions, etc.) estiguin

supeditats al compliment d’unes condicions objectives (límits, mínims

exempts...) o subjectives (edat, condició personal...) pròpies de cada im-

post. El que no és normal, si més no el que és nou, és el que passa amb les

bonificacions aplicables en l’Impost sobre Successions, en les quals, a més
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de tenir condicionants específics (que l’objecte de la transmissió siguin

actius afectes a activitats empresarials o professionals i que, entre el cau-

sant i els drethavents, o entre el donant i el donatari, hi hagi una determina-

da relació de parentiu), s’exigeix que els actius bonificats estiguin exempts

en l’Impost sobre el Patrimoni del causant o del donant i donatari, en el

seu cas.

Aquest condicionant fa que l’estudi d’aquestes bonificacions sigui

especialment complex:

– En primer lloc, perquè es tracta de dos impostos totalment diferents, amb

elements tan importants per a la definició d’un impost, com per exemple

la meritació, que no són coincidents.

– En segon lloc, perquè, per definir una cosa tan important com l’objecte

dels beneficis fiscals, s’utilitzen expressions totalment diferents, en cada

un dels impostos.

Aquest segon aspecte, el de la denominació de l’objecte de la bonifi-

cació, és especialment preocupant. En l’Impost sobre Successions les pos-

sibles bonificacions es refereixen a la transmissió de l’«empresa indivi-

dual» i del «negoci professional», quan aquests termes no apareixen, en

cap cas, en el text que regula les exempcions en l’Impost sobre el Patri-

moni. En aquest últim, en parlar de les exempcions, es fa referència a «Béns

i drets necessaris per a l’exercici d’activitats empresarials o negocis pro-

fessionals», i no es fa cap menció als termes empresa individual o negoci

professional.

Amb això, es genera una disfunció bàsica: allò que, per estar bonifi-

cat en l’Impost sobre Successions, ha d’estar exempt en l’Impost sobre el

Patrimoni només es pot identificar, en aquest últim Impost, mitjançant un

procés voluntariós d’homologació entre formes diferents de denominar rea-

litats econòmiques equivalents. S’assembla molt a la solució d’un trenca-

closques.
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A les pàgines següents, abans d’entrar en l’aplicació concreta de les

bonificacions, s’ha fet un esforç d’aproximació de realitats i d’expressions,

perquè aquesta dispersió terminològica es pugui conjugar de forma coherent.

Un cop acotat aquest tema, s’aborda l’anàlisi de l’aplicació de les

bonificacions. Per a això, s’han considerat, pel fet de tenir condicionants

específics, dos àmbits diferents d’aplicació:

– el de la transmissió hereditària de l’empresa individual o del negoci pro-

fessional, i

– el de la transmissió hereditària de les participacions en entitats.

Alhora, dins de cada un d’aquests àmbits, s’han considerat les dues

formes possibles de transmissió hereditària:

– les transmissions «mortis causa», i

– les donacions,

ja que, per a cada una d’elles, hi ha una regulació pròpia, tant pel que fa a

l’aplicació de les bonificacions com als restants aspectes de l’Impost.

Per això, l’exposició del contingut d’aquest capítol s’ha fet sobre la

base d’aquesta estructura dual: d’una banda, considerant l’existència d’un

doble objecte de la transmissió (l’empresa individual o el negoci particu-

lar i les participacions societàries) i, de l’altra, en funció de les dues for-

mes possibles de transmissió (les transmissions «mortis causa» i les dona-

cions).

Cal assenyalar també que, per les seves característiques particulars,

s’ha dedicat un apartat específic per a l’estudi de les bonificacions dels

actius afectes a explotacions agràries.

Així mateix, pel seu caràcter de pràctica generalitat, i a pesar que

no té cap relació directa amb el món empresarial, s’ha dedicat un apartat a

l’anàlisi específica de la bonificació a l’habitatge habitual.



Finalment, s’ha analitzat la normativa pròpia que sobre aquesta

matèria han desenvolupat les Comunitats Autònomes de Balears, Catalunya i

València.

Evidentment, en aquest breu capítol no s’aspira a presentar solu-

cions tancades als problemes plantejats. Simplement s’hi exposen aproxi-

macions a aquests problemes, des del que s’ha entès com a voluntat del

legislador i, sempre, amb una prudència extrema, que es considera tant més

necessària com més grans són els dubtes que sorgeixen en endinsar-se en la

intricada complexitat de les normes objecte d’anàlisi.

És possible manifestar, també, que no hi ha cap altra pretensió que

la d’aportar idees a un debat sobre un aspecte del nostre sistema fiscal

que, per la seva importància per al món empresarial i professional, apareix

com la pedra angular de la fiscalitat patrimonial i successòria de l’empresa

familiar.

El que es pretén és elaborar una proposta que permeti enfocar la

planificació del futur hereditari des d’una perspectiva de mínim risc, sobre-

tot mentre no es disposi de l’oportú desenvolupament reglamentari o de

circulars que, desenvolupades per les Oficines Gestores de l’Impost, aclarei-

xin i donin respostes als interrogants actuals.

Però sovint passa que, per al causant, el futur, per desgràcia, ja no

existeix, i per als hereus el que queda ja són fets consumats. Llavors, la

prudència, que ha estat l’eix central d’aquesta reflexió, pot ser que ja no

sigui la millor aliada, i que «el prudent», davant de situacions de fet, sigui

buscar i aplicar la interpretació de la norma que, sent jurídicament defensa-

ble, resulti fiscalment més favorable per als interessos dels hereus afectats.

Al llarg dels diferents capítols d’aquest treball, quan s’analitzen la tributació

de l’habitatge habitual o els requisits que ha de complir l’activitat empresa-

rial d’arrendament d’immobles, quan es valora el significat de l’exigència de

mantenir allò que s’ha adquirit durant els deu anys següents a la data de

defunció del causant, o es determina qui és el beneficiari de la bonificació
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fiscal: l’hereu legal o testamentari o el que s’adjudica els actius bonificats,

etc., sempre, s’ha pretès presentar un doble vessant:

– la que permet una planificació prèvia, en la qual es prioritza l’aspecte

seguretat,

– la resposta davant de fets consumats, en la qual es poden prioritzar uns

altres objectius,

entenent, d’altra banda, que, en temes hereditaris, hi poden haver d’altres

variables alienes a la fiscalitat que aconsellin solucions fiscalment poc acon-

sellables.

2. Bonificació de la transmissió hereditària de les
empreses individuals o negocis professionals 
i de les participacions en entitats

En aquest apartat, es recull el text literal dels punts segon, lletra c) i

sisè de l’article 20 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’Impost sobre

Successions, incorporat per la Llei 66/1997, de 30 de desembre, en el qual

s’estableix el marc jurídic que regula les bonificacions aplicables a les trans-

missions «mortis causa» i a les transmissions «inter vivos», vigent des de l’1

de gener de 1998:

– Lletra c), punt segon, de l’article 20, de la Llei 29/1987. 

«C) En els casos en què a la base imposable d’una adquisició

«mortis causa» que correspongui als cònjuges, als descendents o als

adoptats de la persona difunta, hi hagués inclòs el valor d’una empre-

sa individual, d’un negoci professional o de participacions en entitats

en què sigui d’aplicació l’exempció regulada a l’apartat vuitè de l’arti-

cle 4t de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l’Impost sobre el Patrimoni o

dels seus drets d’usdefruit, per obtenir la base liquidable, s’aplicarà a

la imposable, amb independència de les reduccions que procedeixin



d’acord amb els apartats anteriors, una altra reducció del 95% de l’es-

mentat valor, sempre que l’adquisició es mantingui, durant els deu

anys següents a la defunció del causant, tret que també morís l’adqui-

rent dins d’aquest termini.

En els supòsits del paràgraf anterior, quan no hi hagi descen-

dents o adoptats, serà d’aplicació a les adquisicions per ascendents,

adoptants i col·laterals, fins al tercer grau i amb els mateixos requisits

recollits anteriorment. En qualsevol cas, el cònjuge supervivent tindrà

dret a la bonificació del 95%.

Del mateix percentatge de reducció, amb límit de 20.000.000 de

pessetes per cada subjecte passiu i amb el requisit de permanència

assenyalat anteriorment, gaudiran les adquisicions «mortis causa» de

l’habitatge habitual de la persona morta, sempre que els drethavents

siguin cònjuge, ascendents o descendents, o bé parent col·lateral més

gran de seixanta-cinc anys que hagués conviscut amb el causant

durant els dos anys anteriors a la defunció.

En el cas de no complir-se el requisit de permanència al qual es

refereix el present apartat, s’haurà de pagar la part de l’impost que

s’hagués deixat d’ingressar com a conseqüència de la reducció practi-

cada i els interessos de demora.»

– Punt sisè, de l’article 20, de la Llei  29/1987.

«A pesar del que disposa l’apartat anterior, en els casos de trans-

missió de participacions «inter vivos» en favor del cònjuge, descendents

o adoptats, d’una empresa individual, un negoci professional o de par-

ticipacions en entitats del donant, als quals sigui d’aplicació l’exemp-

ció regulada en el punt dos de l’apartat vuitè de l’article 4 de la Llei

19/1991, de 6 de juny, de l’Impost sobre el Patrimoni, s’aplicarà una

reducció a la base imposable per determinar la liquidable del 95% del

valor d’adquisició, sempre que concorrin les condicions següents:
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a) Que el donant tingués seixanta cinc o més anys o es trobés en

situació d’incapacitat permanent, en grau d’absoluta o de gran in-

validesa.

b) Que, si el donant estigués exercint funcions de direcció, deixés d’e-

xercir i de rebre remuneracions per l’exercici d’aquestes funcions

des del moment de la transmissió.

A aquest efecte, no s’entendrà compresa entre les funcions de direc-

ció la pertinença al Consell d’Administració de la societat.

c) Pel que fa al donatari, haurà de mantenir allò adquirit i tenir dret

a l’exempció, en l’Impost sobre el Patrimoni durant els deu anys

següents a la data d’escriptura pública de donació, tret que morís

dins d’aquest termini.

Així mateix, el donatari no podrà realitzar actes de disposició i ope-

racions societàries que, directament o indirectament, puguin donar

lloc a una minoració substancial del valor de l’adquisició. Aquesta

obligació també resultarà d’aplicació en els casos d’adquisicions

“mortis causa” a les quals es refereix la lletra c) de l’apartat 2 d’a-

quest article.

En el cas de no complir-se els requisits a què es refereix aquest apar-

tat, s’haurà de pagar la part de l’impost que s’hagués deixat d’in-

gressar com a conseqüència de la reducció practicada i dels interes-

sos de demora.»

Com ja s’ha comentat en la introducció d’aquest capítol, a les pàgi-

nes següents es desenvolupen, agrupats conceptualment amb els títols de

«Tributació de la transmissió hereditària de l’empresa individual o del nego-

ci professional» i «Tributació de la transmissió hereditària de les participa-

cions en entitats», tots aquells aspectes que s’ha considerat més interessants

per a l’enquadrament correcte de l’estudi de les bonificacions objecte d’a-

quest capítol.



En cada un d’aquests títols, s’analitzen els aspectes més significatius

d’aquesta normativa específica, així com les interpretacions que s’han entès

més concordes amb la lletra i amb l’esperit de la mateixa. Posteriorment,

s’exposen algunes qüestions marcades de forma especial per la incertesa i

el dubte; com les relacionades amb la meritació de l’impost o amb les cau-

ses que podrien conduir a la pèrdua de la bonificació.

Com podrà comprovar el lector, la solució a totes les qüestions plan-

tejades sempre s’haurà de basar en la interpretació de dos textos legals

breus, però de contingut intens:

– els dos apartats que s’acaben de transcriure, corresponents a l’article 20

de l’Impost sobre Successions,

– i, per derivació, l’apartat vuitè de l’article 4t de l’Impost sobre el Patri-

moni, a l’estudi del qual s’ha dedicat el capítol V,

ja que, és precisament en aquests apartats, considerats conjuntament, on

s’estableixen les bases per a l’aplicació d’aquests importantíssims beneficis

fiscals.

Com que es tracta d’un element comú que els afecta tots dos, men-

cionarem, aquí, que els elements subjectius de la bonificació, en les trans-

missions «mortis causa», són el cònjuge i els descendents o adoptats de la

persona morta, si bé des de l’1 de gener de 1998, sempre que no hi hagi

descendents o adoptats, aquestes bonificacions també seran aplicables a les

adquisicions «mortis causa» realitzades per ascendents, adoptants i col·late-

rals, fins al tercer grau, i amb els mateixos requisits que per als anteriors. (La

redacció poc coherent del paràgraf de referència suggereix que la seva

incorporació, com a mínim, ha estat una mica precipitada).

I, per la seva especial significació, hem d’assenyalar que l’expressió

«(...) hi hagués inclòs el valor d’una empresa individual o de participa-

cions en entitats a les quals sigui d’aplicació l’exempció regulada al

punt 2 de l’apartat vuitè (...)» d’aquest article 20, vigent fins al 31 de de-
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sembre de 1997, ha estat modificada per la incorporació realitzada per la

Llei 66/1997, en els termes següents: «(...) hi hagués inclòs el valor d’una

empresa individual, d’un negoci professional o participacions en entitats

als quals sigui d’aplicació l’exempció regulada a l’apartat vuitè (...)»,

cosa que significa, ni més ni menys que, a partir de l’1 de gener de 1998, la

transmissió «mortis causa» de l’empresa individual o del negoci professional

per a estar bonificada en l’Impost sobre Successions, haurà de tenir dret a

l’exempció en l’Impost sobre el Patrimoni. De fet, amb aquesta mesura, s’ha

corregit una distorsió poc lògica de l’anterior aplicació de les bonifica-

cions, que tenien un tractament diferent segons quina fos la forma de titula-

ritat dels béns objecte de la transmissió.

2.1. Tributació de la transmissió hereditària de 
l’empresa individual o negoci professional

Amb la normativa anterior al Decret Llei 7/1996, de 7 de juny, en el

qual es van establir els primers beneficis fiscals a la transmissió «mortis cau-

sa» de l’empresa individual, era freqüent que la botiga, el bar, el restaurant, el

taller, etc., bé per causa de mort, bé per «donació», passés als hereus amb

un simple canvi en la titularitat de l’activitat. Això era més difícil quan es

tractava d’un negoci important (o molt conegut) o quan, sent relativament

important, estava ubicat en poblacions petites. Els immobles, encara que

estiguessin afectes a una activitat empresarial a l’efecte de la seva tributació

per I.R.P.F., en l’Impost sobre Successions, normalment, tributaven com un

immoble no afecte.

Amb la nova normativa s’ha creat una situació totalment diferent

que exigirà, com es veurà a continuació, establir amb claredat quins són els

actius empresarials o professionals que es poden acollir als beneficis fis-

cals que s’hi estableixen, i s’assenyala que, com ja s’ha comentat en la

introducció a aquest capítol, des de l’1 de gener de 1998, la bonificació de

la transmissió hereditària de l’empresa individual i del negoci professional



també està condicionada a la seva exempció en l’Impost sobre el Pa-

trimoni.

Feta aquesta incursió a la curta història de la bonificació de l’empre-

sa individual, es tracta, en primer lloc, d’aclarir, com ja s’ha comentat a la

introducció d’aquest capítol, de què s’està parlant quan es fa referència a

l’empresa individual o negoci professional i quina és la seva vinculació amb

expressions que recullen realitats equivalents, en l’Impost sobre el Pa-

trimoni. Per això, s’han d’analitzar conjuntament els dos apartats següents:

a) L’apartat 2, lletra c), de l’article 20 de la Llei de l’Impost sobre Succes-

sions, incorporada a aquest text legal per la Llei 66/1997, segons el qual:

«En els casos en què la base imposable d’una adquisició “mortis cau-

sa” que correspongui als cònjuges, descendents o adoptats de la perso-

na morta, hi hagués inclòs el valor d’una empresa individual o nego-

ci professional (...), als quals sigui d’aplicació l’exempció regulada (...)

de l’Impost sobre el Patrimoni, per obtenir la base liquidable s’apli-

carà a la imposable (...) una bonificació del 95% de l’esmentat valor,

sempre que l’adquisició es mantingui durant els 10 anys següents

(...)».

b) L’apartat vuitè de l’article 4, de la Llei 19/1991 de l’Impost sobre el Patri-

moni, en el qual s’estableix, segons la modificació incorporada per

aquesta mateixa Llei 66/1997, que: «Estaran exempts: (...) I. Els béns i

drets de les persones físiques necessaris per al desenvolupament de la

seva activitat empresarial o professional, sempre que s’exerceixi de

forma habitual, personal i directa pel subjecte passiu i constitueixi la

seva principal font de renda».

Comparant els dos textos, que es refereixen a realitats econòmiques

anàlogues, es poden fer les reflexions següents:

a) Que l’expressió «(...) el valor d’una empresa individual, d’un negoci

professional (...)» que apareix en l’Impost sobre Successions, ha de tenir
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un significat equivalent a «Els béns i drets de les persones físiques neces-

saris per al desenvolupament d’una activitat empresarial o professio-

nal sempre que s’exerceixi de forma habitual (...)», de l’Impost sobre el

Patrimoni, ja que totes dues defineixen situacions anàlogues, però en im-

postos diferents.

En aquest mateix sentit, es pot considerar que l’expressió «empresa indi-

vidual» o «negoci professional», de l’Impost sobre Successions (absoluta-

ment nova, la primera, en l’àmbit jurídic fiscal, exceptuada la menció al

punt 1, de l’article 39 de la Llei 29/1987 de l’Impost, en el qual es regulen

determinades facilitats per al pagament de la transmissió «mortis causa»

d’actius afectes a activitats empresarials o professionals) són equivalents

a: «Activitat empresarial o professional desenvolupada de forma habi-

tual pel subjecte passiu», que és el mateix que dir que s’està davant d’u-

na «empresa individual» o d’un «negoci professional» sempre que: «Hi

hagi una ordenació per compte propi de factors de producció mate-

rials i humans, o d’un d’ells, amb la finalitat d’intervenir en la pro-

ducció o en la distribució de béns i de serveis», desenvolupada per una

persona física; segons s’estableix a l’article 5, de la Llei de l’Impost sobre

el Valor Afegit, i que es concreta en termes equivalents a l’article 40 de la

Llei 18/1991, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.Alhora,

aquesta activitat es podrà dur a terme de forma personal i directa o amb

col·laboració de tercers.

En l’activitat d’arrendament o compravenda de béns immobles,

per les seves característiques especials, serà convenient assegurar que

realment es compleixen tots els requisits necessaris per a l’existència

d’una activitat empresarial. Per això, a l’apartat «2.1.1. Concepte d’activi-

tat empresarial o professional», del capítol dedicat a l’Impost sobre el

Patrimoni, es fa una extensa reflexió sobre aquest tema.

Recordem també que, per les raons exposades en tractar el tema

de les Comunitats de Béns, a l’apartat 2.1.5., del capítol dedicat a l’Impost



sobre el Patrimoni, la condició d’empresari o professional lliure que

correspon a cada comuner el converteix, de fet, en titular d’una empresa

individual o d’un negoci professional, en el seu cas.

b) Avançant una mica més, es pot dir que el concepte: «béns i drets neces-

saris (...)», en l’àmbit de les persones físiques, és equivalent al de «béns

afectes», i que, segons s’estableix a l’Art. 1r del Reglament de l’Impost

sobre la Renda de les Persones Físiques, es consideraran com a tals els

immobles on tingui lloc l’activitat del subjecte passiu, els destinats a ser-

veis econòmics i socioculturals del personal i qualsevol element necessa-

ri per obtenir els rendiments respectius, i per a això s’exigirà la condició

d’«utilització». Per a aquests últims: cotxes, maquinària, etc., s’exigirà, a

més, la condició d’«exclusivitat», tret que es tracti de béns divisibles. Per

als comptes bancaris, s’ha d’entendre que serà requisit imprescindible

que s’utilitzin exclusivament en l’exercici de l’activitat empresarial o

professional. Pel fet de tractar-se de conceptes desenvolupats amb més

profunditat en el capítol dedicat a l’estudi de l’exempció d’aquests actius

en l’Impost sobre el Patrimoni, per a més informació, es podran remetre

a aquest capítol.

c) En resum, el concepte «empresa individual» o «negoci professional»,

perquè la terminologia utilitzada en els dos impostos sigui coherent,

s’ha d’interpretar com a equivalent a: «una activitat empresarial o pro-

fessional desenvolupada de manera habitual per una persona fí-

sica».

En aquest moment, aclarits els aspectes terminològics, convé analitzar

l’aplicació concreta dels beneficis fiscals en cada un dels dos impostos

objecte d’estudi en aquest treball. En l’Impost sobre el Patrimoni, per-

què «els actius afectes a activitats empresarials o professionals», con-

cepte equivalent al de «valor d’una empresa individual o d’un negoci

professional» de l’Impost sobre Successions, puguin tenir dret a l’e-

xempció, és requisit indispensable que la condició d’exercici «habitual»

146 ■ BONIFICACIONS EN L’IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS



147BENEFICIS FISCALS A L’EMPRESA FAMILIAR: PATRIMONI I SUCCESSIONS ■

de l’activitat es complementi amb la condició que sigui «personal» i

«directa».

La diferència, com es pot veure, no és merament formal, ja que la bonifi-

cació en l’Impost sobre Successions, fins al 31 de desembre de 1997,

només estava condicionada al fet que realment es tractés de la transmis-

sió d’una «empresa individual», i això equivalia a dir:

– Que existís un titular de béns afectes a activitats empresarials.

– Que estigués donat d’alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques.

– I que realitzés la gestió d’aquesta activitat o negoci, encara que la seva

explotació estigués encomanada a tercers.

Contràriament al que s’establia, i s’estableix, a l’Impost sobre el Patrimo-

ni, en el qual, per tenir dret a l’exempció, a més, s’exigeix, com ja s’ha dit,

el requisit d’exercici de l’activitat de forma personal i directa.

Les conseqüències que se’n deriven són evidents:

– Un empresari individual o un professional lliure jubilat (o qualsevol

altre, l’activitat empresarial o professional del qual no constitueixi la

seva principal font de renda) no podia ni pot tenir dret a l’exempció

en l’Impost sobre el Patrimoni, pels actius afectes a una activitat empre-

sarial o professional de la qual sigui titular.

– En una empresa individual o negoci professional, pel fet de no tenir

dret a l’exempció en l’Impost sobre el Patrimoni, no es perdia, en prin-

cipi, el dret a estar bonificada en l’Impost sobre Successions, fins al 31

de desembre de 1997.

No obstant això, a partir de l’1 de gener de 1998, amb la nova redac-

ció incorporada per la Llei 66/1997, tant per a l’empresa individual com

per al negoci professional (excepte a Catalunya, que per la seva legislació

específica, la bonificació de l’empresa individual o del negoci professional



continua sense estar condicionada a la seva exempció del Patrimoni), per-

què sigui aplicable la bonificació en l’Impost sobre Successions, com ja 

passava abans amb les participacions en entitats, hauran de tenir dret a

l’exempció en l’Impost sobre el Patrimoni.

Definit ja en què consisteix el concepte «valor de l’empresa indivi-

dual o d’un negoci professional» i com se’n determina l’import, aclarit que

el dret a l’exempció en l’Impost sobre el Patrimoni és requisit indispensa-

ble per a la bonificació en l’Impost sobre Successions (a partir de l’1 de

gener de 1998 i tret de Catalunya), estem en condicions d’entrar en l’anàlisi

dels requisits específics que s’hauran de complir perquè les transmissions

«mortis causa» o les «donacions» d’actius afectes a activitats empresarials o

negocis professionals estiguin bonificades.

Però abans, es farà menció de la nova incorporació en l’àmbit de les

transmissions bonificades, del concepte: «(...) o dels seus drets d’usdefruit,

(...)» que, s’entén, queda concretat als usdefruits temporals no vinculats al

causant, que fins a l’1 de gener de 1998 no tenien dret a la bonificació (en

el cas de participacions en entitats), perquè no el tenien a l’exempció en

l’Impost sobre el Patrimoni. Però també pot passar que sigui simplement el

reflex d’una confusió: haver pensat que l’adquisició d’un usdefruit, conse-

qüència del desmembrament de la propietat d’un bé transmès per causa de

mort, no tenia dret a la bonificació en l’Impost sobre Successions. Si fos

així, hi hauria un error doble:

1r Pensar que l’adquisició de l’usdefruit en una transmissió «mortis causa»

no tenia dret a la bonificació, quan no hi ha cap raó que justifiqui aques-

ta hipòtesi.

2n Confondre els béns transmesos amb els adquirits. Allò que es transmet

«mortis causa» és un bé.Allò que reben els hereus o legataris pot ser la

propietat plena d’aquest bé, o la nua propietat per un dels hereus o

legataris i l’usdefruit per l’altre. Evidentment, si estava bonificada l’ad-
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quisició del tot també ho estava la de les seves parts. Possiblement, s’ha

pretès solucionar un problema inexistent.

2.1.1. Tributació de les Transmissions «Mortis Causa»

Com hem vist, a la lletra c), del punt segon, de l’article 20 de la Llei

de l’Impost, s’estableix que quan a la base imposable d’una transmissió

«mortis causa» que correspongui al cònjuge, descendents o adoptats, o en

absència d’aquests als ascendents, adoptants i col·laterals fins al tercer grau

de la persona morta, hi hagués inclòs el valor d’una empresa individual o

d’un negoci professional, per obtenir la liquidable s’aplicarà a la imposable

una bonificació del 95% de l’esmentat valor. Com ja s’ha exposat a les pàgi-

nes anteriors, aquesta bonificació, des de l’1 de gener de 1998, està condi-

cionada a la seva exempció en l’Impost sobre el Patrimoni.

El fet que per la Llei 66/1997 s’estableixi que també estaran exempts

en l’Impost sobre el Patrimoni els béns i drets comuns a tots dos cònjuges,

quan s’utilitzin en l’exercici de l’activitat empresarial o professional de qual-

sevol d’ells, no pot comportar que aquest benefici fiscal es pugui traslladar

automàticament a l’Impost sobre Successions. Si bé per coherència, potser

es podria interpretar que la voluntat del legislador és que aquesta nova con-

sideració del tractament dels béns comuns als dos membres del matrimoni

en l’Impost sobre el Patrimoni s’ha de fer extensiva a l’Impost sobre Succes-

sions, també és cert que si fos així es podria haver introduït a la modificació

incorporada per la Llei 66/1997, aprovada el mateix dia.

L’altre aspecte important, vinculat des de l’inici a la bonificació de la

transmissió «mortis causa» de l’empresa individual o del negoci professio-

nal, és l’obligació que l’adquisició es mantingui durant els deu anys se-

güents a la mort del causant.

En aquest punt, un cop analitzat què s’entén per valor d’una empre-

sa individual o d’un negoci professional, constatada la vinculació de les

bonificacions en l’Impost sobre Successions amb la seva exempció en



l’Impost sobre el Patrimoni, exposats els requisits de parentiu entre causant

i drethavents, així com l’obligació de mantenir l’adquisició durant els 10

anys posteriors a la mort del causant, es podria pensar que el marc jurídic

d’aplicació de les bonificacions a les transmissions «mortis causa» de l’em-

presa individual o del negoci professional ja estava pràcticament acotat.

Però si aprofundim mínimament en la normativa exposada, els pro-

blemes d’interpretació tornen a aparèixer. Efectivament, un cop resolt el

tema de què s’ha d’entendre per «empresa individual» o «negoci professio-

nal», apareix, de seguida, la necessitat de donar resposta a com s’ha d’inter-

pretar l’expressió següent: «En els casos en què a la base imposable d’una

adquisició «mortis causa» (...), hi hagués inclòs el valor d’una empresa

individual, d’un negoci professional (...)».

En ella, s’hi plantegen dos interrogants:

1r Des d’una lectura literal, sembla que la normativa exigeix que «el valor

d’una empresa individual o d’un negoci professional» estigui inclòs en

una única base imposable. ¿Equival això a dir que es perdria la bonifica-

ció si aquesta empresa fos transmesa a diversos hereus? Aquí la resposta

ha de ser necessàriament negativa. El cas contrari duria a interpretacions

estranyes a la voluntat del legislador. El text aprovat per la Llei 16/1997

del Parlament de Catalunya, evita l’interrogant plantejat i se situa en la

interpretació expressada anteriorment.

2n L’empresa individual o negoci professional, ¿ha de tenir, necessàriament,

el caràcter de negoci global?, o bé, en el cas de Comunitats de Béns, ¿es

pot entendre que la fracció del negoci que correspon a un comuner

també constitueix, a aquest efecte, una empresa individual o un negoci

professional? 

Aquí s’ha d’entendre que per al segon interrogant la resposta ha de ser

positiva. Per això, la transmissió de la meitat d’un restaurant, del terç

d’un taller o de la meitat d’un despatx de professionals, el titular dels
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quals fos un comuner que ha mort, s’haurà de considerar com a trans-

missió d’una empresa individual o d’un negoci professional a tots els

efectes.

En resum, en la transmissió «mortis causa» de l’empresa individual o

del negoci professional, es considerarà que:

a) Hi haurà inclosos tots aquells actius empresarials i professionals afectes a

les activitats empresarials o professionals realitzades pel causant, segons

el que estableixen els articles 6è, de la Llei 18/1991 de l’Impost sobre la

Renda de les Persones Físiques, i 1r del Reglament d’aquest Impost, i en

els mateixos termes exposats en tractar d’aquests temes en l’apartat:

«2.1.2. Béns i drets necessaris per a l’exercici de l’activitat», del capítol

dedicat a les exempcions en l’Impost sobre el Patrimoni.

b) Que s’entendrà per activitat empresarial o professional aquella que com-

pleix el que estableix l’article 40 de la Llei de l’Impost sobre la Renda de

les Persones Físiques, segons s’ha desenvolupat en l’apartat «2.1.1.

Concepte d’Activitat empresarial o professional», del capítol dedicat a

l’Impost sobre el Patrimoni, i, per empresari o professional lliure, en el

seu cas, a aquell que exerceix una activitat empresarial o professional i

està donat d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques.

c) Que, per a l’empresa individual o el negoci professional, a partir de l’1

de gener de 1998, tret de Catalunya, el dret a la bonificació en l’Impost

sobre Successions està condicionat a la seva exempció en l’Impost sobre

el Patrimoni.

d) Que tant en el règim general de guanys com en els casos de béns i drets

amb titularitat compartida entre cònjuges, encara que per un d’ells es

compleixin els requisits establerts (existència d’activitat empresarial o

professional, afectació, etc.), queda el dubte de si la transmissió «mortis

causa» està o no bonificada, en la part corresponent al cònjuge que no

sigui empresari o professional. (Amb la normativa específica aprovada



pel Parlament de Catalunya, Llei 16/1997, per al cas concret d’aquesta

Comunitat Autònoma, aquest dubte ha quedat resolt, encara que indirec-

tament.)

e) Que per a la determinació del valor de l’empresa individual o del negoci

professional s’aplicaran els criteris exposats a l’apartat «2.1.4. Determina-

ció del valor dels béns i drets afectes», desenvolupat al capítol correspo-

nent a l’Impost sobre el Patrimoni.

f) Que en l’activitat d’arrendament d’immobles, perquè els actius afectes a

aquesta activitat tinguin dret a la bonificació en l’Impost sobre Succes-

sions, seran exigibles tots els requisits exposats a l’apartat «2.1.1. Concep-

te d’activitat empresarial o professional», del capítol dedicat a l’Impost

sobre el Patrimoni (amb l’excepció de l’exigència d’exercici personal i

directe de l’activitat, en el cas concret de Catalunya).

g) Que el concepte «sempre que l’adquisició es mantingui» es podria enten-

dre com la permanència de l’esmentat negoci empresarial o professional

sota la titularitat dels hereus (cosa que exigeix, «per se», la continuïtat de

l’empresa), però sense implicar cap requisit especial pel que fa a la seva

tributació per l’Impost sobre el Patrimoni; per tant, la continuïtat en l’e-

xercici de l’activitat o negoci no s’hauria de complir necessàriament per

a cada un dels hereus. Perquè l’activitat o negoci es mantingués seria

suficient que l’exercís un d’ells. No obstant, tampoc no s’ha de rebutjar

una interpretació més oberta de la norma, que entengués com a suficient

el manteniment dels béns adquirits, al marge de la continuïtat o no de

l’activitat.

2.1.2. Tributació de les donacions de l’empresa individual

o negoci professional

Encara que l’expressió: «...transmissions de participacions “inter vi-

vos” (...)» té un significat més ampli que el concepte de «donació», aquest

treball es limitarà, únicament, a l’anàlisi de les «donacions».
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Concretat aquest punt, es pot dir, perquè és el seu aspecte més sig-

nificatiu, que de la lectura del text legal transcrit a l’apartat 2n d’aquest

capítol es dedueix que, en el supòsit de donació d’una empresa individual o

d’un negoci professional, el donatari haurà de tenir dret a l’exempció en

l’Impost sobre el Patrimoni durant els deu anys següents a la data de l’es-

criptura pública de la donació.Això és el mateix que dir que haurà d’exer-

cir l’activitat empresarial o professional de forma habitual, personal i direc-

ta, i constituir, a més, la seva principal font de renda. Com s’ha vist, per tenir

dret a la bonificació en el supòsit de transmissions «mortis causa», aquest

requisit només és exigible per al causant.

Amb la nova redacció, és evident que la condició de tenir dret a l’e-

xempció en l’Impost sobre el Patrimoni, en les donacions, també s’ha fet

extensiva al donant. I, mencionar que l’expressió: «(...) transmissió de parti-

cipacions (...) d’una empresa individual, d’un negoci professional o de

participacions (...)», incorporada per la Llei 65/1997 mereix, per mèrits

propis, la qualificació de confusa, com a mínim.

Hem d’assenyalar també que l’exigència que el donatari tingui dret a

l’exempció en l’Impost sobre el Patrimoni durant els deu anys següents a la

donació pot conduir a situacions absurdes: per exemple, que es perdi la

bonificació pel fet d’haver tingut pèrdues en un exercici determinat, motiu

pel qual no es podrà complir la condició d’estar exempt en l’Impost sobre

el Patrimoni.Aquest risc, pel fet de tenir uns requisits diferents, no existeix

en les donacions de participacions societàries.

Finalment, recordem que, en la introducció a aquestes pàgines dedi-

cades a l’empresa individual i al negoci professional, es comentava que,

amb anterioritat a l’existència d’aquests beneficis, el normal era que la

transmissió d’un negoci, bé per causa de mort o per donació, es fes mit-

jançant un simple canvi de titular en l’Impost d’Activitats Econòmiques; en

el benentès que aquesta transmissió no comportava la transmissió de la titu-

laritat dels locals on s’exercia l’activitat.Actualment, si només es pretén la



transmissió de l’activitat o del negoci (dels seus béns mobles), és possible

esperar que les conductes no canviïn relativament gaire. Solament en

aquells casos en què es pretengui que la transmissió englobi també els

immobles afectes a l’activitat, serà obligat acollir-se a la nova normativa i, a

més, amb totes les conseqüències:

– Que el donant renunciï a l’exercici de l’activitat o del negoci.

– Que el donatari substitueixi plenament el donant i que, a més, s’asseguri

que tindrà dret a l’exempció en l’Impost sobre el Patrimoni durant els 10

anys següents a l’atorgament de l’escriptura pública corresponent. I ser

conscients que a les donacions es poden generar plusvàlues subjectes a

l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, motiu pel qual aquest

tema haurà de ser objecte d’estudi particularitzat en cada cas.

2.2. Tributació de la transmissió hereditària 
de les participacions en entitats

Com ja s’ha comentat a l’apartat «2.1.5. Exempció de les Comunitats

de Béns», en diferents normes fiscals (article 33 de la Llei general tributària,

article 25 del Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones

Físiques, Índex d’Entitats, etc.) el concepte d’entitat s’entén en un sentit

ampli, que comprèn tant les persones jurídiques com les comunitats de

béns, societats civils, herències jacents, etc., que tributen per atribució de

rendes en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

No obstant això, s’ha d’entendre que en aquest àmbit, com ja s’ha

dit anteriorment, el concepte «entitat» ha de ser interpretat amb un caràcter

més restrictiu i, sobre aquesta base, assumir que solament és aplicable a

aquelles entitats subjectes a l’Impost de Societats. El contrari conduiria a

l’absurd, ja que a la lletra d) de l’apartat 8, de l’article quart, de la Llei

19/1991 de l’Impost sobre el Patrimoni, s’estableix com a requisit per aco-

llir-se a aquests beneficis fiscals: «Que el subjecte passiu exerceixi funcions
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de direcció a l’entitat, i que per això rebi una remuneració que represen-

ti més del 50% de la totalitat dels seus rendiments empresarials, profes-

sionals i de treball personal», en què la funció de direcció és un dels com-

ponents indiferenciats, i per tant indivisibles, del concepte de rendiments

empresarials. Per això, el concepte entitat ha de quedar, a aquests efectes,

exclusivament vinculat a la seva tributació en l’Impost de Societats.

2.2.1. Tributació de les Transmissions «mortis causa»

De la lectura de la lletra c) de l’apartat segon, de l’article 20 de la

Llei de l’Impost, se’n desprèn clarament que el valor de les participacions

en entitats (a partir d’ara, a efectes pràctics, aquest concepte es considerarà

limitat a societats) que formi part de la base imposable corresponent al còn-

juge, descendents o adoptats, o, en absència seva, a ascendents, adoptants i

col·laterals fins al tercer grau, que tingui l’origen en una transmissió «mortis

causa», tindrà dret a la bonificació del 95%, si es compleix la condició que

els sigui aplicable el dret a l’exempció de l’Impost sobre el Patrimoni.

A l’apartat dedicat a l’estudi del dret a l’exempció en l’Impost sobre

el Patrimoni de les participacions en societats, s’han concretat els requisits

que s’han de complir per tenir dret a aquesta exempció, que es poden

resumir en els següents:

1r Que no concorrin els supòsits establerts a l’article 75 de la Llei 43/1995,

de 27 de desembre, de l’Impost de Societats, tret del recollit a la lletra b)

del número 1 d’aquest article. Això equival a dir que, en principi, no

podran tenir dret a la bonificació les societats transparents, tret d’aque-

lles que desenvolupin activitats professionals. En aquest grup, hi ha

englobades la majoria de societats patrimonials, la problemàtica de les

quals ha estat àmpliament analitzada a l’apartat «2.1.1. Concepte d’activi-

tat empresarial o professional» del capítol V, dedicat a les exempcions

aplicables en l’Impost sobre el Patrimoni.



2n Que si la participació es computa a títol individual sigui, com a mínim,

del 15% i que si es computa a escala de grup familiar no sigui inferior al

20%.

3r Que el titular de la participació (que serà el causant de la transmissió

«mortis causa») exerceixi efectivament una funció de direcció en l’em-

presa participada i que n’obtingui una remuneració que representi més

del 50% de la totalitat de rendiments empresarials, professionals i del

treball personal, si bé sense computar els rendiments derivats d’activi-

tats empresarials els actius afectes de les quals tinguin dret a l’exemp-

ció. Si es tracta de la participació d’un grup familiar, serà suficient que

un dels membres d’aquest grup compleixi el requisit. És pot assenyalar

que, des que el negoci professional té el mateix tractament que l’empre-

sa individual, és incomprensible l’exclusió que es fa dels rendiments

professionals.

S’estableix també que la bonificació del 95% quedarà condicionada al

fet que l’adquisició es mantingui durant els deu anys següents a la defunció

del causant. L’única excepció que es contempla és que, a la vegada, l’adqui-

rent morís dins d’aquest mateix període.Amb la qual cosa queden exposats

els dos requisits objectius bàsics per tenir dret a la bonificació:que a aquestes

participacions els sigui d’aplicació l’exempció en l’Impost sobre el Patrimoni

i que es mantingui l’adquisició durant deu anys. Evidentment, els drethavents

hauran de complir els requisits subjectius que estableix la norma.

2.2.2. Tributació de la donació de participacions

A l’apartat «2. Bonificació de la transmissió hereditària de les empre-

ses individuals i de les participacions en entitats» s’ha recollit el text literal

del punt 6, de l’article 20 de la Llei de l’Impost sobre Successions, en el

qual es regula la bonificació de les transmissions lucratives «inter vivos».

Com es pot veure, quan es tracta de la donació d’una participació

societària, el requisit més significatiu és que aquesta participació ha de
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complir la condició de tenir dret a l’exempció en l’Impost sobre el Pa-

trimoni, tant en el donant com en el donatari.

Per al donatari aquest requisit s’ha de complir durant els 10 anys

següents al moment en què aquesta donació quedi formalitzada en escrip-

tura pública. Això pot portar a pensar que, perquè aquest benefici sigui

aplicable, serà condició necessària que aquesta donació es formalitzi

necessàriament en escriptura pública. Però en aquest cas els interrogants

són molts: des de plantejar-se si és o no un requisit essencial, a si es perd o

no, i sobre quina base, el dret a la bonificació en les donacions de participa-

cions que no es formalitzin en escriptura pública.

Per a les donacions, la Llei de l’Impost estableix uns condicionats

superiors als exigits per a les transmissions «mortis causa» (principalment,

que continuïn tenint dret a l’exempció en l’Impost sobre el Patrimoni, per

al donatari). Això aconsella que, en cada projecte de donació, es faci una

anàlisi detallada del marc en què es planteja, així com del grau de certesa

sobre l’estabilitat futura d’aquest marc patrimonial i familiar.Això no resul-

tarà gens fàcil, ja que són molts els factors que poden comportar la pèrdua

d’aquesta bonificació: des de la pèrdua del 20% de participació mínima

necessària, ja sigui com a conseqüència de separacions familiars, d’amplia-

cions no controlades de capital, etc., fins a la possibilitat que el donatari

sigui desplaçat de tasques de direcció de l’empresa. Probablement, davant

d’una decisió sempre arriscada i difícilment reversible (la donació del des-

cendent a l’ascendent no està bonificada), hi haurà alternatives que perme-

tran aconseguir objectius equivalents als que comporten les donacions, i

que alhora eviten alguns dels inconvenients que s’acaben d’assenyalar. No

obstant això, sempre hi haurà situacions en què la donació, per les cir-

cumstàncies que sigui (personals, familiars, empresarials, etc.) serà la millor

entre tota la resta d’opcions possibles.

És possible pensar també que, en determinats casos, pot convenir

una donació parcial de la propietat; ja sigui la nua propietat o l’usdefruit. En



el primer cas, la donació de la nua propietat, no hi ha, en principi, cap con-

dicionant diferent als exigibles en els supòsits de donació plena de la parti-

cipació. En el segon, la donació de l’usdefruit, el fet que la condició de soci o

partícip, segons la Llei de Societats Anònimes, correspongui al nu propietari

en fa inviable, en principi, l’exempció en l’Impost sobre el Patrimoni.

Lògicament, s’hauran de complir els requisits restants exigits per la

norma: que el donant deixi d’exercir funcions de direcció, tret de la possi-

ble permanència com a conseller, així com el de no rebre cap remuneració

per l’exercici d’aquestes funcions.

I finalment, cal recordar que en el cas de les donacions, contrària-

ment al que passa en les transmissions «mortis causa», es poden enervar

plusvàlues que generaran, en alguns casos, importants costos fiscals, cosa

que fa aconsellable que aquest aspecte sigui analitzat adequadament.

3. Principals diferències entre la tributació de
l’empresa individual o del negoci professional
i la de les participacions

La diferència més significativa, que era que per a l’empresa indivi-

dual la bonificació en l’Impost sobre Successions no estava condicionada a

la seva exempció en l’Impost sobre el Patrimoni, ha desaparegut des de l’1

de gener de 1998, almenys per a aquelles Comunitats Autònomes en les

quals, per a aquest tema, preval la normativa estatal.

Es pot assenyalar, també, com ja s’ha comentat, que per a l’empresa

individual o el negoci professional mantenir l’adquisició, per a algunes

fonts, significa que els hereus hauran de continuar exercint l’activitat, quan,

en el cas de participacions, només se n’exigeix el manteniment. Encara que

també és cert que l’expressió «(...) sempre que l’adquisició es mantingui

(...)», si es vincula amb «(...) estigués inclòs el valor d’una empresa indivi-

dual o negoci professional», pot portar a interpretar que el que s’ha de

158 ■ BONIFICACIONS EN L’IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS



159BENEFICIS FISCALS A L’EMPRESA FAMILIAR: PATRIMONI I SUCCESSIONS ■

mantenir són els béns adquirits, no l’activitat, ja que «el valor» està en els

béns afectes i no en l’activitat en si mateixa.

D’altra banda, la figura del grup familiar, que ha permès ampliar

enormement l’àmbit de la bonificació per a les participacions en societats,

en no ser aplicable a l’empresa individual o al negoci professional, compor-

ta que la forma en què es concreti la titularitat dels actius empresarials o

professionals no sigui fiscalment neutral.Al marge que en uns casos benefi-

ciarà més una forma de titularitat que l’altra, i en d’altres serà el contrari, el

més destacable és que una cosa que, en principi, sembla que hauria de ser

raonablement homogènia, no ho és; motiu pel qual es podrà convertir en

raó suficient per condicionar la forma en què s’exerceixi una determinada

activitat empresarial o professional.

4. Reflexió sobre les entitats que no tenen
forma societària

A la lletra a), del punt dos, de l’article 4, de la Llei 19/1991 de

l’Impost sobre el Patrimoni, es diu que estaran exemptes: «Dos. Les partici-

pacions en entitats, amb o sense cotització en mercats organitzats, sem-

pre que concorrin les condicions següents:

a) Que l’entitat no tingui com a activitat principal la gestió d’un Pa-

trimoni mobiliari o immobiliari. S’entendrà que una entitat no ges-

tiona un Patrimoni mobiliari o immobiliari i que, per tant, realitza

una activitat empresarial quan per aplicació del que estableix l’arti-

cle 75 de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l’Impost sobre

Societats, aquesta entitat no reuneixi les condicions per considerar

que més de la meitat del seu actiu està constituït per valors o és de

mera tinença de béns.»

Com s’ha comentat en determinades parts d’aquest treball, aquest

apartat ha conduït a interpretacions confuses sobre quines són les entitats a



les quals fa referència. Entre d’altres, a considerar, per diferents fonts, que hi

quedaven englobades les Comunitats de Béns.

Descartant aquest plantejament, i assumint que qualsevol interpreta-

ció coherent de la norma obliga a incloure en l’àmbit de l’empresa indivi-

dual totes aquelles que estiguin subjectes a l’Impost sobre la Renda de les

Persones Físiques, l’àmbit de les entitats quedarà així limitat a aquelles que

estiguin subjectes a l’Impost sobre Societats.

Consegüentment, el text establert a lletra a), d’aquest punt dos),

només s’hauria de referir a entitats no societàries, que estiguin subjectes a

l’Impost sobre Societats, ja que a la lletra b) es regulen específicament les

condicions que s’han de complir quan aquestes entitats tinguin forma socie-

tària. Entre elles, es pot mencionar els col·legis professionals, les associa-

cions sense ànim de lucre, els partits polítics, les mútues, els fons d’inversió,

les fundacions, etc.; entitats, totes elles, que difícilment podran incardinar-se

amb actius patrimonials afectes a activitats empresarials o professionals, als

quals sigui aplicable l’exempció en l’Impost sobre el Patrimoni.

No obstant això, fent una interpretació que desvirtua la literalitat del

contingut de la lletra b, en determinats àmbits de l’Administració es pretén

que allò que estableix aquesta lletra també és d’aplicació a entitats amb for-

ma societària, entenent que, precisament sobre la base d’aquesta lletra a),

queden excloses del dret a l’exempció en l’Impost sobre el Patrimoni, i, per

tant, de la bonificació en l’Impost sobre Successions, aquelles entitats, società-

ries o no, que tenint més de la meitat del seu actiu constituït per valors o

sent de mera tinença de béns, per aplicació del que estableix l’article 75 de

l’Impost de Societats,no es puguin considerar com a societats transparents.

Amb aquests criteris, aquí s’inclourien aquelles societats patrimo-

nials que, complint els requisits exigibles perquè els seus actius tinguin

caràcter transparent, no compleixin aquells que es refereixen a la titularitat

del seu capital social, segons el que estableix aquest article 75; i totes aque-

lles, com les Societats d’Inversió Immobiliària, que no són transparents
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quan cotitzen a Borsa (encara que puguin pertànyer a un grup familiar

reduït) i que, sigui quina sigui la seva circumstància, tinguin més de la mei-

tat de l’actiu constituït per valors o que siguin de mera tinença de béns. En

qualsevol cas, serà difícil que aquestes situacions es puguin presentar a la

vida real si no és amb un caràcter molt especial com l’esmentat anterior-

ment, ja que les societats patrimonials, per si mateixes, solen estar vincula-

des a una persona, o a un nucli familiar summament reduït.

No obstant això, com ja s’ha comentat en tractar aquests temes en

l’Impost sobre el Patrimoni, tant per als tenidors d’immobles com de parti-

cipacions, la problemàtica real es plantejarà principalment en el moment

de dilucidar, en cada cas, si hi ha o no la suficient estructura empresarial

perquè no sigui considerada com a mera gestora d’actius patrimonials.Això

no és obstacle perquè l’Administració aclareixi nítidament quin és el verita-

ble abast de l’apartat Dos, a), de l’article 4, de la Llei 19/1991, de l’Impost

sobre el Patrimoni.

5. Alguns interrogants sobre l’aplicació
dels beneficis fiscals en l’Impost sobre
Successions

S’ha comentat que l’extensió automàtica d’uns beneficis fiscals esta-

blerts en un impost relativament senzill com és l’Impost sobre el Patrimoni

a un altre tan complex com és l’Impost sobre Successions, realitzada a tra-

vés d’una normativa breu, poc elaborada i, en alguns aspectes, confusa, sen-

se disposar, encara, de l’oportú desenvolupament reglamentari, i, en alguns

casos, amb normatives establertes per les mateixes Comunitats Autònomes

que en el seu territori prevalen sobre l’estatal, necessàriament comportarà

que hi hagi un ampli ventall d’interrogants que, en determinades cir-

cumstàncies, pot deixar el contribuent en una situació preocupant de clara

inseguretat jurídica. Als apartats següents es descriuen, breument, alguns

dels motius de dubte més significatius.



5.1. En quin moment s’han de complir els diferents
requisits que estableix la normativa perquè sigui
aplicable la bonificació del 95%?

Evidentment, no hi ha cap dubte de quan es merita l’Impost sobre el

Patrimoni i, consegüentment, de quan s’han de complir les condicions per-

què sigui aplicable l’exempció en aquest Impost. L’Impost sobre el Patri-

moni, com ja se sap, es merita, sempre i exclusivament, el 31 de desembre.

Per això, l’any en què es produeix la mort del causant ja no hi ha meritació

de l’Impost. L’últim Impost sobre el Patrimoni meritat serà el corresponent

al 31 de desembre anterior a la defunció. Per tant, en plantejar-se la bonifi-

cació d’una transmissió «mortis causa», en l’Impost sobre Successions, tant

per a l’empresa individual o el negoci professional com per a les participa-

cions en societats, l’exigència de tenir dret a l’exempció en l’Impost sobre

el Patrimoni genera una situació contradictòria entre un Impost que es

merita el 31 de desembre, que és el del Patrimoni, i un altre que es merita a

la data de la mort, com passa amb el de Successions. Són dues exigències

contraposades, i, per tant, difícilment compatibles. Una possible opció seria

suposar que la meritació es produeix el dia de la mort, i que seria, precisa-

ment, en aquesta data quan s’hauria de complir la condició de tenir dret a

l’exempció en «una espècie» d’Impost sobre el Patrimoni «virtual», meritat

el dia en què s’ha produït la mort.

Una altra opció, que sembla la més raonable, és que el requisit d’e-

xempció en l’Impost sobre el Patrimoni s’ha de complir el 31 de desembre

anterior a la mort, cosa que no exclou que els percentatges de participació

mínims exigibles s’hagin de complir, també, la data de la mort, i que hi hagi

dubtes raonables sobre la bonificació d’aquells béns incorporats a la socie-

tat posteriorment al 31 de desembre anterior a la mort del causant, i, per

tant, de totes aquelles participacions en societats constituïdes o adquirides

l’any en què s’ha produït la mort.

162 ■ BONIFICACIONS EN L’IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS



163BENEFICIS FISCALS A L’EMPRESA FAMILIAR: PATRIMONI I SUCCESSIONS ■

5.2. A qui correspon la bonificació: a l’hereu legal
o testamentari o al que se li assigna l’actiu
bonificat?

De la lectura literal del text legal: «En els casos en què a la base

imposable (...), hi hagués inclòs el valor d’una empresa individual, d’un

negoci professional o de participacions (...)», sembla que es dedueix que

només pot estar bonificada aquella part de l’empresa individual i del nego-

ci professional o de participacions en entitats que formin part de la base

imposable, i que qualsevol assignació entre hereus diferent de la derivada

de l’aplicació del testament pot comportar la pèrdua de la bonificació, per

aquell hereu o legatari que hagi cedit la titularitat sobre l’actiu bonificat; ja

que en aquests casos, en el mateix instant de la partició de l’herència s’hau-

ria incomplert, per part dels hereus, l’exigència de mantenir durant deu

anys els actius bonificats.

Una altra interpretació, que es podria anomenar finalista, seria consi-

derar que la bonificació correspondrà al receptor de l’actiu bonificat, ja que

aquest serà precisament el que es compromet a assegurar la continuïtat de

l’activitat empresarial, del negoci o de la participació adquirida. Evident-

ment, es tracta d’una qüestió fonamental, per les conseqüències que pot

comportar, i que, teòricament, no té una solució fàcil, ja que hi ha raons

fonamentades perquè totes dues es puguin defensar o rebutjar.

A l’article 27 de la Llei de l’Impost, s’estableix que la base imposable

es determinarà aplicant el principi d’igualtat entre hereus, amb la qual

cosa es podria pensar que si com a conseqüència de la partició de l’herèn-

cia no es produeixen excessos d’adjudicació perquè no hi ha crebant de la

voluntat del causant, no s’hauria de produir cap disminució de l’import dels

actius bonificables. Es tracta d’una tercera opció que, objectivament, pretén

una solució de compromís. No obstant això, la fixació dels límits a partir

dels quals s’ha de considerar que existeixen o no excessos d’adjudicació la

converteix en difícilment aplicable.Amb tot, resulta poc imaginable, sense



un crebant greu del mínim rigor jurídic, que una part de la base imposable,

la bonificada, sigui conseqüència del repartiment de l’herència acordat entre

els hereus, i que la partició de l’altra part, la no bonificada, sigui conseqüèn-

cia de l’aplicació del testament o de la Llei, a les herències intestades.

Per tot el que s’ha exposat, i mentre no es disposi de l’oportú desen-

volupament reglamentari que aclareixi aquests temes, pot ser molt arriscat

aplicar qualsevol opció diferent de la que es dedueix de la interpretació

literal i estricta de la norma.

Però també és cert que molts d’aquests problemes tenen solucions

senzilles, sobretot si s’han previst a temps. Serà suficient que al testament

s’estableixi, mitjançant llegats, aquella assignació d’actius bonificats que el

testador consideri més adequada a les característiques del hereus, amb la

qual cosa s’haurà eliminat el conflicte entre la bonificació «d’una part de la

base imposable» i la necessitat d’aplicar-la a una assignació de béns que pot

ser diferent de la primera. I, en qualsevol cas, si les circumstàncies canvies-

sin amb el pas del temps, costaria poc adaptar el testament a aquests can-

vis. Dos exemples senzills permetran visualitzar el que acabem d’exposar:

1r El Sr.Tous, vidu, era titular d’una clínica dental on desenvolupava la seva

activitat professional de dentista de forma habitual, personal i directa, i

d’un fons d’inversió, que el dia de la seva mort, 15 de febrer de 1998,

tenia un valor de 210 milions de pessetes. Al testament havia nomenat

hereus universals els seus dos fills, en Joan, que és dentista, i en Josep. La

clínica es valora en 250 milions de pessetes. La resta de béns en 23

milions. Se suposa:

A) Que els hereus mantenen la clínica en un proindivís i que es repartei-

xen la resta de l’herència. (En Joan queda com a titular de l’activitat

professional).

En aquest cas, cada germà tindrà dret a una bonificació del 95% de

125 milions, ja que es compleix el requisit de mantenir l’activitat,

alhora que tots dos mantenen la part bonificada.
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B) Com que en Joan és dentista, acorden que ell s’adjudiqui la clínica

dental i que la resta de l’herència, un cop salvats els excessos d’adju-

dicació, queda per al seu germà Josep.

En aquest cas, l’Administració pot plantejar que només s’accepta la

bonificació de la meitat del valor de la clínica, és a dir, dels 125

milions que formen part de la base imposable d’en Joan, ja que el seu

germà, Josep, ha perdut el dret a la bonificació per haver cedit la seva

part al seu germà, amb la qual cosa no s’ha complert la condició de

mantenir l’adquisició durant deu anys.

Si per exemple, al testament el Sr.Tous hagués llegat la clínica al seu fill

Joan, i nomenat hereu universal el seu fill, Josep, s’hauria aconseguit el

repartiment desitjat, sense cap risc en relació amb la possible pèrdua de

la bonificació.

2n El Sr.Tous, vidu, era titular d’una empresa tèxtil i d’una agència de publi-

citat.Totes dues tenen forma societària i dret a l’aplicació de l’exempció

en l’Impost sobre el Patrimoni. El Sr.Tous mor el 15 de febrer de 1998,

sense haver fet testament. Els seus fills Joan i Josep accepten l’herència.

En Joan es queda l’empresa tèxtil, valorada en 250 milions i en Josep

l’agència de publicitat valorada en 210. La resta de l’herència es repar-

teix a parts iguals.

Encara que la quantitat potencialment bonificable era de 460 milions de

pessetes, per l’assignació practicada l’Administració podria argumentar

que només estarien bonificats 125 milions de l’herència d’en Joan i 105

de la d’en Josep, per raons idèntiques a les exposades en el cas anterior.

Si el Sr.Tous hagués fet testament i hagués establert un prellegat de l’em-

presa tèxtil a en Joan i de la de publicitat a en Josep, els 460 milions hau-

rien tingut dret a la bonificació, sense cap mena de dubte.Aquests exem-

ples posen en evidència la transparència i el protagonisme que el testa-

ment pot i ha de tenir, sobretot, des que està vigent la normativa actual.



5.3. L’existència de deutes en el cabal hereditari, 
afecta l’aplicació de les bonificacions?

A la normativa objecte d’estudi s’estableix, amb tota claredat, que

«(...) quan a la base imposable (...) hi hagi inclòs el valor (...), per obte-

nir la liquidable (...) s’aplicarà una bonificació del 95% (...)». De la con-

tundent redacció de la norma queda exclosa qualsevol possible correcció

sobre la bonificació per causa de l’existència de deutes personals del cau-

sant.

Suposem que el Sr.Tous, vidu, quan el 15 de febrer de 1998 mor, dei-

xa al seu fill, Joan, un hotel amb dret a la bonificació en l’Impost de Suc-

cessions, valorat en 250 milions de pessetes, uns immobles valorats en 50

milions i uns deutes de 85 milions.

La base liquidable resultant serà:

B. L.= 95% de 250 + 50 + 9 (aj.) – 85 – 2,5 (per.) = –16 

Amb això, davant d’una base imposable positiva de 215 milions, apa-

reix una base liquidable negativa de 16 milions. La poca lògica de la situa-

ció esmentada podria fer pensar, per part de l’Administració, que els deu-

tes s’haurien d’aplicar proporcionalment al conjunt de béns de la base im-

posable, i després, aplicar la bonificació a la part corregida de la base impo-

sable bonificada. No obstant això, amb una interpretació literal de la norma,

no sembla que hi pugui haver cap base jurídica que justifiqui una restricció

com la que s’acaba de comentar.
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5.4. El canvi de l’empresa individual o del negoci
professional a la forma societària, comportaria la
pèrdua de la bonificació?, i el canvi d’accions
conseqüència d’una fusió?, i la pèrdua del 20% per
no poder participar en una ampliació de capital?,
i la desaparició per fallida d’una societat?, i el canvi
d’activitat en una empresa individual?

A la lletra c), de l’apartat 6, de l’article 20 de la Llei de l’Impost s’es-

tableix el següent:

«Així mateix, el donatari no podrà realitzar actes de disposició ni

operacions societàries que, directament o indirectament, puguin donar

lloc a una minoració substancial del valor d’adquisició. Aquesta obliga-

ció també resultarà d’aplicació en els casos d’adquisicions “mortis cau-

sa” a què es refereix la lletra c) de l’apartat 2 d’aquest article», això, unit a

l’exigència que «(...) l’adquisició es mantingui (...)», estableix un marc

caracteritzat per dos condicionants bàsics:

1r Que l’adquisició s’ha de mantenir durant 10 anys, cosa que pot conduir

a una interpretació restrictiva de la norma, que comporti l’exigència de

mantenir tant la forma com el seu contingut, exigència que no sembla

exigible pel que fa al continent.

2n Que no es realitzin operacions societàries que puguin comportar una

desviació interessada d’aquests béns.

No semblaria lògic que minoracions conseqüència d’una mala situació

econòmica, sempre que hi hagués una gestió eficient, es poguessin con-

siderar com a causa de pèrdua dels beneficis fiscals per als drethavents

o els donataris. No obstant això, la subjectivitat i el voluntarisme que

emana de la norma podrà, amb relativa freqüència, situar els afectats,

fins i tot els més prudents, davant la incertesa i el dubte.Això equival a

dir que estem davant d’una norma que, en la seva aplicació, pot ser cau-



sa d’una inseguretat jurídica preocupant. El fet que la jurisprudència

recordi reiteradament que, en l’àmbit dels beneficis fiscals, el que cal és

la interpretació literal de les normes que els regulen, obliga a insistir en

la conveniència de procurar una aproximació prudent a la seva inter-

pretació.

De tot el que s’ha exposat, es pot deduir que en el supòsit de canvi de

forma en la titularitat: l’empresa individual o el negoci professional que

es converteix en societat anònima o limitada, el de canvi d’accions con-

seqüència d’una fusió, es pot pensar que, si bé és cert que es complei-

xen els aspectes quantitatius exigits per la norma, s’han incomplert els

aspectes qualitatius, perquè s’ha produït un canvi en el continent, enca-

ra que es mantingui el contingut; per la qual cosa pot passar perfecta-

ment que pels gestors de l’Impost s’interpreti que aquests canvis com-

porten la pèrdua de la bonificació.Això seria més que discutible en tots

els casos, com ja s’ha dit anteriorment.

Quan es tracti de societats, aquests condicionants podran representar

un fre, en algunes ocasions insalvable, a la necessària adaptació de l’em-

presa a les exigències d’un mercat que evoluciona a una velocitat crei-

xent. Seria preocupant que una fallida, que tingués origen en una inter-

pretació restrictiva de la normativa, i que ha frenat o dificultat, per

exemple, un procés de fusió necessari per a la competitivitat de l’em-

presa, no comportés la pèrdua dels beneficis fiscals, encara que sí que

ho hauria comportat el fet d’haver participat en un procés de fusió que

hagués mantingut competitiva l’empresa. Menys dubtes ofereix la possi-

bilitat que el canvi d’activitat es pugui considerar una causa de la pèr-

dua dels beneficis fiscals.

Finalment, es pot dir que, en el cas de les donacions, l’exigència que el

donatari tingui dret per aquesta donació a l’exempció en l’Impost sobre

el Patrimoni fa que el marc en què hauran d’operar els responsables d’a-

questes empreses sigui més exigent que en el supòsit de les transmissions
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«mortis causa», ja que el donatari podrà, per exemple, perdre la bonifica-

ció per no haver pogut participar en una ampliació de capital en una

empresa en què, potser, no hi té la participació suficient com per assegu-

rar-se’n el control,o, per què no?,que sigui cessat del càrrec directiu.

5.5. En el règim de societat de guanys, com s’aplica
la bonificació?

Aquest règim, que és el més freqüent en la majoria de les diferents

Comunitats Autònomes, normalment comporta que siguin comuns els béns

adquirits a títol onerós durant el matrimoni. Per tant, quan mor un dels còn-

juges es produeix la dissolució de la societat legal de guanys; cosa que com-

portarà que, un cop practicades totes les actuacions que siguin procedents

(pagament de deutes, etc.), els béns restants s’imputaran per meitat a cada

cònjuge.

Si s’accepta que aquesta participació es pot fer a voluntat del cònju-

ge supervivent, l’economia d’opció més convenient, sempre que hi hagi

béns bonificats en l’Impost sobre Successions, serà aquella que assigni al

causant el màxim possible de béns bonificats, per, d’aquesta manera, mini-

mitzar els costos de l’herència. No obstant, no està gens clar que les dife-

rents Comunitats Autònomes acceptin qualsevol liquidació capritxosa o

interessada de la societat de guanys, i que, sobre aquesta base, s’interpreti

que la coherència en l’aplicació d’aquests beneficis fiscals exigeix un repar-

timent per meitats de tots els béns bonificats.

6. Reflexió sobre les afeccions registrals

La normativa estableix que, perquè no es produeixi la pèrdua dels

beneficis fiscals, és condició necessària que, en les transmissions «mortis-

causa», els béns adquirits es mantinguin, com a mínim, fins que no hagin

transcorregut deu anys des de la mort del causant.



Per a les donacions s’exigeix que el donatari, a més de mantenir allò

adquirit, tingui dret, per aquests béns, a l’exempció en l’Impost sobre el

Patrimoni, durant els deu anys següents a la data de l’escriptura pública de

la donació. Evidentment, és lògic suposar que les Administracions Gestores

de l’Impost prendran les mesures procedents per controlar el compliment

d’aquest requisit.Almenys fins on puguin.

Els problemes per aconseguir un control eficient seran, sense cap

dubte, enormes. Sobretot en l’àmbit de l’empresa individual o del negoci

professional sense immobles incorporats, i, també, en el de les participacions

en societats. No obstant, en béns immobles les afeccions registrals seran un

instrument eficaç per al control de les bonificacions relacionades amb ells.

Per això, es pot pensar que, en aquests casos, l’Administració practicarà la

corresponent liquidació caucional, que, a més de ser comunicada als interes-

sats, comportarà l’afecció registral corresponent. Però també cal dir que, en

qualsevol cas, es podrà recórrer contra aquesta actuació administrativa.

Aquest tema tindrà conseqüències importants en tot el procés here-

ditari. Si com a conseqüència d’aquestes afeccions registrals cada un dels

béns bonificats queda solidàriament afectat al pagament de tota la part

bonificada de l’herència, l’activitat empresarial o professional futura dels

hereus pot quedar notablement condicionada. Per diferents motius. Primer,

per la dificultat que això representaria perquè aquests béns es poguessin

realitzar, cosa que pot ser necessària en determinades circumstàncies;

segon, per les dificultats que pot generar per a l’obtenció de crèdits banca-

ris; i tercer, perquè les decisions d’un dels hereus, sobretot en el cas de les

donacions, pot produir conseqüències en els altres que no siguin fàcilment

acceptables per ells.

Novament, és obligat assenyalar que amb el testament, mitjançant

una adequada utilització de la figura dels llegats, es pot aconseguir que una

part important d’aquests problemes quedi notablement reduïda. Primer,

perquè, per als legataris, l’import de les responsabilitats solidàries que afec-
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taria els diferents béns bonificats solament inclouria la bonificació que

correspondria particularitzadament a cada legatari concret; segon, perquè

permetria que cada un d’ells pogués prendre les seves pròpies decisions

sense comprometre els interessos dels altres; i tercer, perquè d’aquesta for-

ma les iniciatives dels uns no quedarien condicionades a la voluntat dels

altres. A ningú se li escapa que aconseguir una solució adequada a totes

aquestes qüestions és del tot necessari si es vol evitar que la convivència

familiar futura quedi seriosament compromesa.

7. Tributació de les explotacions agràries

Per acostar-se als beneficis fiscals aplicables a la transmissió here-

ditària dels actius destinats a explotacions agràries s’ha de distingir, en pri-

mer lloc, si aquesta activitat es fa en forma societària o com a empresari

individual i, a la vegada, si s’acull als beneficis establerts per la Llei 19/1995,

de 4 de juliol de 1995, de Modernització de les Explotacions Agràries (mit-

jançant la qual s’ha pretès adaptar el marc en el qual se situa l’agricultura

espanyola a les exigències del moment present i en la qual es contemplen

aspectes estructurals, possibles beneficis fiscals en qualsevol tipus de tans-

missió, ajudes econòmiques, etc.), o als establerts als apartats 2 c) i sis, de

l’article 20 de la Llei 29/1987 de l’Impost de Successions.

En cas de transmissions d’explotacions agràries realitzades sota la

forma societària que s’acullen a la Llei 29/1987, la normativa aplicable és la

que correspon, amb caràcter general, a les transmissions «mortis causa» o a

les donacions de participacions en entitats. Exigeix, com ja s’ha comentat

àmpliament, que tinguin dret a l’exempció en l’Impost sobre el Patrimoni

del causant quan es tracti de transmissions «mortis causa», i que, si es tracta

de donacions, estiguin, a més, exemptes de tributar en l’Impost sobre el

Patrimoni per al donatari, durant els deu anys següents a la data de la dona-

ció. Si s’acullen als beneficis establerts per la Llei 19/1995, s’hauran de com-

plir tots els requisits establerts per aquesta norma, entre ells que la forma



societària haurà de ser alguna de les establertes a l’article 6è (Societats

Cooperatives, Societats Agràries de Transformació, etc. Cas de ser anònimes,

les accions hauran de ser nominatives i complir que més del 50% del capital

social pertanyi a agricultors) i que es complementa amb el que exigeix l’ar-

ticle 5è de la mateixa Llei, en el qual s’estableixen les exigències aplicables

a aquestes explotacions agràries perquè, quan tinguin caràcter associatiu, es

pugui considerar que també compleixen el requisit de ser una explotació

prioritària.

Quan el titular de l’explotació agrària sigui una persona física, igual

que en el cas anterior, també s’haurà d’analitzar quina és l’opció més ade-

quada, i acollir-se als beneficis establerts per la Llei 19/1995 o als establerts

per la Llei 29/1987, després d’haver estudiat quina de les dues és la més

convenient.

Però en aquest àmbit, el de les explotacions agràries, la història dels

beneficis fiscals que els són aplicables, és molt més antiga. Efectivament,

per a determinades explotacions agràries, els primers beneficis fiscals pel

que fa a l’Impost sobre Successions, van ser incorporats a aquest text legal

per la Disposició Final Primera de la Llei 29/1987 de l’Impost, en què es

diu: «No obstant, s’aplicaran en el seus propis termes i amb els requisits i

condicions en cada cas exigits, els beneficis fiscals establerts a la Llei

49/1981, de 24 de desembre, per a l’adquisició per herència, llegat o

donació d’explotacions familiars agràries», segons la qual, s’establien ja,

beneficis fiscals a les transmissions hereditàries de les explotacions agràries

realitzades a partir de l’1 de gener de 1982.

Al seu torn, aquesta Llei va quedar derogada i substituïda per la Llei

19/1995, de 4 de juliol, en què es regulen, entre d’altres qüestions, les trans-

missions per compravenda d’explotacions agràries prioritàries, els incen-

tius de diferent ordre per a agricultors joves; el que s’ha d’entendre per

explotació agrària, per agricultor professional o quins són els requisits que

han de complir les explotacions agràries prioritàries. Concretament, els
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beneficis aplicables a l’adquisició per herència, llegat o donació d’aquestes

explotacions familiars s’estableixen en els termes següents:

– Quan es tracti d’una explotació agrària prioritària, en la transmissió de la

totalitat de l’explotació, la base imposable estarà bonificada amb el 100%,

sempre que el continuador sigui el cònjuge supervivent, i amb el 90%, per

als altres.

– Si la transmissió és parcial, la bonificació de la base imposable serà del

75%, amb els mateixos requisits que al supòsit anterior.

En qualsevol cas, és condició necessària que, per causa de la trans-

missió, no s’alteri el caràcter de prioritària de l’explotació per a l’adquirent.

A partir del 9 de juny de 1996, com qualsevol altra activitat empresa-

rial, els actius destinats a les explotacions agràries podran tenir dret als

beneficis fiscals previstos a l’article 20 de la Llei de l’Impost sobre Suc-

cessions, sempre que es tracti, evidentment, de transmissions «mortis causa»

o de donacions que compleixin els requisits establerts per la norma. Per a

les explotacions agràries es tracta, doncs, d’una nova possibilitat, afegida a

una altra de més àmplia però també més exigent, de la que ja gaudien amb

caràcter particular aquestes explotacions.

En resum, al seu moment i en cada cas, s’haurà d’analitzar quina és

l’opció més adequada: acollir-se als beneficis establerts amb caràcter especí-

fic per a les explotacions agràries prioritàries per la Llei 19/1995, o a allò

que estableix amb caràcter més general l’article 20 de la Llei 29/1987 de

l’Impost sobre Successions. Normalment, quan hi hagi continuïtat en l’ex-

plotació objecte de la transmissió, el més aconsellable serà acollir-se als

beneficis establerts a la Llei 19/1995 i, solament en els casos més dubtosos

(sens dubte quan no hi hagi continuïtat clara en l’exercici de l’activitat)

podrà ser aconsellable buscar la protecció que atorga l’article 20 de la Llei

29/1987.



8. Tributació de la transmissió hereditària
de l’habitatge habitual

A aquest efecte, s’entén per habitatge habitual l’edificació en la qual

el causant tenia la residència.A l’Art. 34 del reglament de l’Impost sobre la

Renda de les Persones Físiques, per a l’aplicació de la deducció per inver-

sió en l’adquisició d’habitatge habitual, es defineix l’habitatge com «L’edi-

ficació que constitueix la residència del subjecte passiu durant un termi-

ni continuat d’un mínim de tres anys»; el subjecte queda eximit d’aquesta

condició quan es produeixin circumstàncies alienes a la seva voluntat que

l’obliguin al canvi de residència. Evidentment, la mort entra dins d’aquests

supòsits. Sembla, també, que l’element de prova més concloent serà que

figuri com a tal al padró municipal i que tributi per aquest concepte en

l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (el fet d’estar internat en

una residència, si l’habitatge continua desocupat, no comportaria la pèrdua

de la condició d’habitatge habitual).

Des del 9 de juny de 1996 és aplicable el R.D.L. 7/1996, de 7 de juny,

en què, per a l’habitatge habitual s’estableix una reducció màxima de 20

milions de pessetes per cada subjecte passiu, sempre que els hereus (ja

sigui cònjuge, ascendent o descendent, o bé parent col·lateral més gran de

seixanta-cinc anys, que hagués conviscut amb ell, durant més de dos anys

anteriors a la mort) compleixin tots els requisits establerts. El text literal,

incorporat per aquest R.D.L. a l’article 20, de la Llei 29/1987 de l’Impost

sobre Successions, reproduït en els mateixos termes per la Llei 66/1997, és

el següent: «Del mateix percentatge de reducció, amb límit de 20 milions

de pessetes per cada subjecte passiu i amb el requisit de permanència

assenyalat anteriorment, gaudiran les adquisicions “mortis causa” de

l’habitatge habitual de la persona morta, sempre que els drethavents

siguin cònjuge, ascendents o descendents del difunt, o bé parent col·late-

ral més gran de seixanta-cinc anys, que hagués conviscut amb el cau-

sant durant els dos anys anteriors a la mort.»
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De la lectura d’aquest text legal queda clar que la reducció és de 20

milions de pessetes per cada subjecte passiu que reuneixi els requisits exi-

gits. Els dubtes apareixen quan es planteja el sentit jurídic del concepte

«permanència» o el significat, en termes quantitatius, de l’anomenat «habitat-

ge habitual». En efecte:

– En el text anterior, l’expressió «(...) el requisit de permanència assenya-

lat anteriorment (...)» remet a «(...) que l’adquisició es mantingui

durant els deu anys següents a la mort del causant (...)», que no com-

porta, en sentit estricte, l’exigència que l’habitatge heretat sigui l’habitat-

ge habitual del subjecte passiu objecte de la bonificació, ja que solament

s’exigeix que l’adquisició es mantingui durant més de deu anys. Una altra

interpretació, menys literal però, possiblement, més lògica, seria entendre

que és la permanència com a habitatge habitual de l’hereu la que ha de

ser superior a 10 anys, després de la mort del causant. Davant d’un fet

consumat, és més lògic acollir-se a la primera, però sense oblidar que en

un lloc es parla de «mantenir» i en un altre de «permanència», que, en

principi, no són termes equivalents.

– Es pot entendre, també, que el terme «habitatge habitual», en aquest

àmbit, és quantitatiu, i que es refereix a la totalitat de l’immoble que s’uti-

litza com a habitatge; i amb això, els beneficis fiscals màxims que s’estan

estudiant es vincularien a la transmissió de la totalitat de l’habitatge, i no a

la de cada una de les seves parts. L’altra interpretació, que la transmissió

de qualsevol part de l’habitatge, per exemple d’una dècima part, permeti

una deducció de 20 milions, sembla, si més no, poc coherent.

Sobre aquesta base, i potser fent un exercici de prudència que no

seria excessiu si es pensa que s’opera en l’àmbit de la planificació, es

podria plantejar el marc operatiu següent:

a) Que la reducció de 20 milions de pessetes per cada subjecte passiu és la

que correspon per la transmissió de la totalitat de l’habitatge habitual. Si



només se’n transmet la meitat, la reducció màxima seria de 10 milions

per subjecte passiu.

b) Que en el supòsit d’un habitatge amb titularitat conjunta entre els dos

cònjuges, si un d’ells mor i el que hereta l’habitatge és un fill que no hi

ha de viure, no hi haurà cap bonificació. Si l’hereu fos el cònjuge supervi-

vent, la reducció màxima seria de 10 milions de pessetes. Quan morís,

cada un dels hereus tindria dret, en principi, a la reducció màxima. Si en

morir un dels cònjuges, l’altre continués convivint amb els seus fills al

mateix habitatge, cada un d’ells tindria dret (si el testament ho permet) a

aplicar-se la reducció corresponent. Però perdrien aquesta deducció si

deixessin l’habitatge abans d’haver transcorregut 10 anys.

c) Que quan hi ha diferents hereus que conviuen al mateix habitatge, si la

transmissió és de la totalitat, cada un d’ells es podrà beneficiar d’una

reducció de 20 milions, sempre que el seu valor ho permeti.

d) Que quan al testament es nomenin diferents hereus, i només un d’ells es

quedi a viure a l’habitatge, solament ell tindrà dret a la reducció. L’import

de la reducció serà el resultat d’aplicar a 20 milions el percentatge que li

correspongui en l’assignació hereditària de l’habitatge esmentat. Per

això, si hi ha diferents fills ja grans i d’altres béns que es transmetin en

herència, el menys costós fiscalment seria que, al testament, aquest habi-

tatge s’assignés com a llegat al fill que tingués més possibilitats d’utilit-

zar-lo com a habitatge habitual. Amb això es podria beneficiar de la

reducció de 20 milions.

En termes estrictament fiscals, per optimitzar la bonificació, en vida

dels dos cònjuges, l’habitatge habitual s’hauria d’adjudicar, en principi, via

testament al cònjuge supervivent, sempre que el seu valor fos inferior a 20

milions de pessetes. Si el valor fos superior, es podria considerar la possibi-

litat d’ampliar l’assignació testamentària a d’altres membres de la família;

sobretot si els fills són petits, ja que, en aquest cas, hi hauria moltes possibi-

litats que continuessin convivint durant més de 10 anys. Finalment, podem
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assenyalar que, com que la reducció és de 20 milions, la B.I. bonificada

màxima per a cada subjecte passiu i habitatge habitual és de 21.052.631

pessetes (20 milions és el 95% de 21.052.631).

En resum, en l’àmbit de la planificació, els plans de màxima prudèn-

cia serien els següents:

a) Considerar que la reducció màxima per cada subjecte passiu, en cas de

produir-se la transmissió de la totalitat de l’habitatge habitual, és de 20

milions de pessetes.

b) Interpretar que complir el requisit de «permanència» vol dir que l’habi-

tatge transmès continués sent, durant més de 10 anys, l’habitatge habitual

d’aquells hereus que s’han beneficiat de la reducció. (Excepte a la Co-

munitat Valenciana, en la legislació específica de la qual ha desaparegut

el terme «permanència».)

c) Entendre que la reducció màxima de 20 milions de pessetes és la que

correspon a la transmissió de la totalitat de l’habitatge habitual. Si la

transmissió és parcial, la reducció màxima possible serà la resultant d’a-

plicar aquest percentatge a la deducció màxima de 20 milions.

d) Que estarà bonificada aquella part de la base imposable derivada de l’ha-

bitatge, per causa testamentària o legal, en els termes previstos a les lle-

tres b) i c) anteriors.

Però, davant d’una situació de fets consumats, i mentre no hi hagi,

com ja passa en algunes Comunitats Autònomes, resolucions en les quals

s’hagi delimitat l’abast exacte de les problemàtiques exposades anterior-

ment, el més aconsellable seria el següent:

Interpretar que, sigui quina sigui la porció d’habitatge habitual trans-

mesa i amb independència de si serà o no l’habitatge habitual dels hereus,

cada un dels subjectes passius de l’Impost tindrà dret, per aquest concepte,

a aplicar-se una reducció amb un límit màxim de 20 milions de pessetes.



Amb la seguretat que, mentre no hi hagi un possible reglament que esta-

bleixi el contrari, cap d’aquestes opcions podrà ser objecte de sanció.

9. Evolució temporal de l’aplicació de les
bonificacions

La regulació de la bonificació del 95% de la part de la base imposa-

ble que, corresponent al cònjuge, descendents o adoptats, tenia l’origen en

la transmissió «mortis causa» d’una empresa individual o de participacions

en entitats, es va establir, per primera vegada, al Reial Decret Llei 7/1996, de

7 de juny, vigent des del 9 de juny de 1996 fins al 31 de desembre del

mateix any. En aquest Reial Decret Llei, la bonificació quedava limitada a les

transmissions «mortis causa» i, en relació amb les participacions en entitats,

solament era aplicable a aquelles que tenien dret a l’exempció en l’Impost

sobre el Patrimoni; amb la qual cosa els exigien els mateixos requisits que

els eren d’aplicació per establir el dret a l’exempció en l’Impost sobre el

Patrimoni.

La vigència d’aquest Reial Decret Llei va ser breu. El 30 de desembre

de 1996, es va aprovar la Llei 14/1996, que, automàticament, ampliava l’àm-

bit de les bonificacions aplicables a les transmissions «mortis causa» en ter-

mes equivalents al que establia la Llei 13/1996 per a les exempcions en

l’Impost sobre el Patrimoni. En aquesta data, es va aprovar també la Llei

13/1996, que establia el marc jurídic aplicable a la bonificació de les dona-

cions, mitjançant la modificació corresponent de l’article 20 de la Llei de

l’Impost, que n’incorporava l’apartat sisè.

Finalment, el 30 de desembre de 1997, es va aprovar la Llei 66/1997,

vigent des de l’1 de gener de 1998, que amplia la bonificació en l’Impost

sobre Successions a les transmissions d’actius afectes a un negoci professio-

nal, als drets d’usdefruit, i indirectament a les societats que desenvolupin

activitats professionals, regulades a la lletra b), del punt u, de l’article 75, de

la Llei 43/1995 de l’Impost de Societats, i que exigeix a l’empresa individual

178 ■ BONIFICACIONS EN L’IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS



179BENEFICIS FISCALS A L’EMPRESA FAMILIAR: PATRIMONI I SUCCESSIONS ■

i al negoci professional els mateixos requisits, pel que fa a l’exempció en

l’Impost sobre el Patrimoni, que a les participacions en entitats.

També es pot destacar que quan no hi hagi descendents o adoptats,

aquests mateixos beneficis fiscals seran d’aplicació als ascendents, adop-

tants i col·laterals fins al tercer grau. Per tant, en aquest moment, es poden

diferenciar tres períodes diferents:

– El que va des del 9 de juny de 1996 fins al 31 de desembre de 1996, regu-

lat per l’article 20 de la Llei de l’Impost, segons les modificacions incor-

porades pel Reial Decret Llei 7/1996.

– El corresponent a l’any 1997, regulat per l’article 20 de la Llei de l’Impost,

segons les modificacions incorporades per les Lleis 13 i 14 /1996, de 30

de desembre.

– El que comença l’1 de gener de 1998, per la modificació incorporada per

la Llei 66/1997.

10. Normativa sobre reduccions de la base
imposable desenvolupada per les Comunitats
Autònomes

Com ja s’ha comentat anteriorment, per la Llei 14/1996, de 30 de

desembre, de cessió de tributs de l’Estat a les Comunitats Autònomes, se’ls

atorga capacitat normativa en aquests tributs, l’abast dels quals, a aquest

efecte, està establert a l’article 13, punt tres, que en el paràgraf segon diu:

«En el cas d’adquisició “mortis causa”, podran regular les deduccions de

la base imposable, (...)».

En l’exercici d’aquestes competències, per part de les Comunitats

Autònomes de Catalunya, Balears i València, en les seves respectives Lleis de

Pressupostos de 1998, s’han aprovat, referides a aquest tema, les modifica-

cions següents de l’article 20 de la Llei de l’Impost de Successions:



– Lletra c), de l’article 41 de la Llei 16/1997, de 24 de desembre, de

pressupostos del Parlament de Catalunya per a 1998, amb el con-

tingut següent:

«c) Sense perjudici de les reduccions que procedeixin d’acord amb els

apartats anteriors, en les adquisicions “mortis causa” que correspon-

guin al cònjuge, descendents o adoptats del causant, es pot aplicar a la

base imposable una reducció del 95% sobre el valor dels béns i drets

següents:

Primer. Elements patrimonials afectes a una empresa individual.

Segon.Elements patrimonials afectes a una activitat professional.

Tercer. Participacions en entitats a les quals sigui aplicable l’exempció

regulada al punt dos de l’apartat vuitè de l’article 4 de la Llei de l’Estat

19/1991, de 6 de juny, de l’impost sobre el patrimoni.

Quart. Participacions en les entitats a què es refereix l’article 75.1.b de

la Llei de l’Estat 43/1995, de 27 de desembre, de l’impost sobre socie-

tats, per la part que correspongui a la proporció existent entre els

actius necessaris per a l’exercici de l’activitat professional, minorats

amb l’import dels deutes que es deriven, i el valor del patrimoni net de

l’entitat. El gaudi definitiu d’aquesta reducció queda condicionat al

manteniment de l’exercici de l’activitat i de la titularitat dels béns i els

drets en el patrimoni de l’adquirent durant els deu anys següents a la

mort del causant, tret que, a la vegada, morís l’adquirent dins d’aquest

termini.

Del mateix percentatge de reducció, amb el límit de 20.000.000 de pes-

setes per cada subjecte passiu i amb el requisit de permanència asse-

nyalat anteriorment, els drethavents gaudeixen de les adquisicions

“mortis causa”, de l’habitatge habitual del causant, si són cònjuge,

ascendents o descendents seus, o bé parent col·lateral més gran de sei-
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xanta-cinc anys que hagi conviscut amb el causant durant els dos anys

anteriors a la seva mort.

En el cas d’incompliment del requisit de permanència a què es refereix

aquest apartat, es pagarà la part de l’impost que s’hagi deixat d’ingres-

sar com a conseqüència de la reducció practicada, juntament amb els

interessos de demora meritats.»

Com es pot veure, a la normativa desenvolupada per la Generalitat

de Catalunya es redefineix l’objecte de la bonificació, establint quatre grups

diferenciats:

– Elements patrimonials afectes a una empresa individual.

– Elements patrimonials afectes a l’activitat professional.

– Participacions en entitats amb dret a l’exempció en l’Impost sobre el

Patrimoni.

– Participacions en les Societats regulades per l’article 75.1.b) de la Llei

43/1995.

En relació amb els dos primers grups, es pot dir que introdueixen

més confusió de la que ja hi havia amb la terminologia fins ara utilitzada, ja

que a les expressions «empresa individual» i «negoci professional» s’afegeix

la d’«elements patrimonials» i la d’«activitat professional», cosa que obligarà

a acostar-se al significat de tots aquests termes amb una vocació aproximati-

va, necessàriament allunyada del seu estricte sentit jurídic. Menció especial

per mèrits propis mereix també l’expressió: «Del mateix percentatge de

reducció, (...), els drethavents gaudeixen de les adquisicions “mortis cau-

sa” de l’habitatge habitual (...)». D’altra banda, sembla també, que l’expres-

sió «Elements patrimonials afectes (...)», no exigeix que hi hagi cap relació

entre la titularitat dels béns afectes i la de l’empresa, negoci o activitat, o

com se n’hi vulgui dir; amb la qual cosa es podria interpretar que la trans-

missió d’un element patrimonial (un immoble, per exemple) afecte a una



empresa d’un altre pot estar bonificada. Evidentment, aquí també hi ha

inclosos els béns comuns als dos cònjuges afectes a una empresa individual

o activitat professional, encara que només un d’ells realitzi l’activitat. Però

el que és realment important és que amb aquesta redacció es manté la des-

vinculació entre l’exempció en l’Impost sobre el Patrimoni i el dret a gaudir

de bonificació en l’Impost sobre Successions, tant per als elements patri-

monials afectes a l’«empresa individual» com per als afectes a l’«activitat

professional».

En relació amb el quart grup, que es refereix a les societats que

desenvolupen activitats professionals regulades a l’article 75.1.b) de la Llei

43/1995 de l’Impost de Societats, es pot dir que, contràriament al que esta-

bleix la Llei 66/1997, en el cas de subjectes passius residents a Catalunya,

no els serà d’aplicació l’exigència de tenir dret a l’exempció en l’Impost

sobre el Patrimoni, aplicable, amb caràcter general, a les participacions en

societats a la resta de l’Estat. D’altra banda, el punt i seguit del segon parà-

graf d’aquest apartat quart sembla que hauria de ser un punt i a part, ja que

hauria d’afectar tots els grups anteriors.

I assenyalar que, per substituir en el seu territori la normativa estatal

i no fer menció de les adquisicions fetes per ascendents, adoptants i

col·laterals fins al tercer grau, es podria pensar que aquesta extensió de la

bonificació no és aplicable a Catalunya. A no ser que es faci una lectura

oberta de l’apartat u, de l’article 20 de la Llei 29/1987 de l’Impost, que per-

meti incloure en el terme «anàlogues» totes les no contemplades a la norma-

tiva desenvolupada per les Comunitats Autònomes i, en aquest cas concret,

per la Generalitat de Catalunya.

– Article 2, apartat segon, de la Llei 9/1997, de 22 de desembre, del

Parlament Balear.

«2. Les adquisicions “mortis causa” de l’habitatge habitual de la

persona difunta, tindran una reducció del 100% del seu valor, amb el

límit de 20.000.000 de pessetes per cada subjecte passiu, sempre que els
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drethavents siguin cònjuge, ascendents o descendents de l’esmentada

persona difunta o bé parents col·laterals més grans de 65 anys que

haguessin conviscut amb el causant durant els dos anys anteriors a la

mort. Per a l’aplicació d’aquesta reducció cal que l’adquisició es mantin-

gui durant els deu anys següents a la mort del causant, tret que mori

l’adquirent en aquest termini.»

De la lectura d’aquest text es poden treure dues conclusions:

– La primera, elemental, que la bonificació del 95% per a l’habitatge habi-

tual, en l’àmbit de competència del Govern Balear, s’ha ampliat al 100%.

– La segona, que l’interrogant introduït per la paraula «permanència» en la

legislació de l’Estat i en la d’altres Comunitats Autònomes, ha quedat en

aquest cas totalment aclarit, per a aquesta Comunitat. La desaparició d’a-

quest terme i la incorporació de l’expressió «... que l’adquisició es man-

tingui...» eliminen qualsevol dubte interpretatiu, i estableix que per gau-

dir de la bonificació no serà condició necessària que el drethavent utilitzi

l’habitatge com a habitual. Serà suficient que no es realitzi durant el perío-

de dels deu anys següents a la mort del causant. Evidentment, pel que fa a

la Comunitat Autònoma de Balears.

– Article 10, apartat segon, de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de

la Generalitat Valenciana.

«2. En els supòsits de transmissió d’explotacions agrícoles a favor

del cònjuge, dels descendents o adoptats, o dels ascendents i adoptants

del causant, la base imposable de l’impost es reduirà en el 95% del valor

de l’explotació transmesa, sempre que es compleixin els requisits se-

güents:

1.Que a aquesta transmissió no li sigui aplicable la reducció contempla-

da a la lletra c) de l’apartat 2 de l’esmentat article 20 de la Llei

29/1997, de 18 de desembre.



2.Que l’explotació adquirida es mantingui dins del patrimoni del dret-

havent durant els cinc anys següents a la mort del causant, tret que el

drethavent mori, al seu torn, dins d’aquest termini.

3.Que durant el termini al qual es refereix el número 2 anterior, l’explo-

tació continuï sent objecte de cultiu.

En cas que no es compleixin els requisits que donen dret a la

reducció present, s’haurà de pagar la part de l’impost que s’hagués dei-

xat d’ingressar com a conseqüència de la reducció practicada, així com

els seus interessos de demora.

Com es podrà observar, en primer lloc es pot dir que es limita al cas

concret de la transmissió «mortis causa» (perquè es refereix al causant)

d’explotacions agrícoles, ampliant els beneficis fiscals establerts a l’apartat

segon c), de l’article 20 de la Llei 29/1987 de l’Impost sobre Successions, a

aquells casos en què els drethavents són ascendents o adoptants del cau-

sant. En segon lloc, si el significat de l’expressió «explotacions agrícoles» es

pren sobre la base del que estableix l’article 1r de la Llei 19/1995 de

Modernització d’Explotacions Agràries, que diu: «S’entén per explotació

agrària el conjunt de béns i drets organitzats empresarialment pel seu

titular en l’exercici d’una activitat agrària...» es pot interpretar que

inclou tant les explotacions realitzades directament per persones físiques

com les realitzades sota forma societària, ja que així es contempla en l’es-

mentada Llei 19/1995.

En qualsevol cas, a partir d’aquí les coses es comencen a complicar.

Efectivament, en establir al punt 1): «Que a aquesta transmissió no li sigui

aplicable la reducció contemplada a la lletra c) de l’apartat 2 de l’esmen-

tat article 20 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre», s’ha d’interpretar

que aquesta norma no és aplicable a les transmissions «mortis causa» d’em-

preses individuals l’activitat de les quals sigui l’explotació agrària i el dret-

havent de les quals sigui el cònjuge, descendents o adoptats del causant ni a

les participacions en societats agràries, a les quals sigui d’aplicació l’exemp-
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ció en l’Impost sobre el Patrimoni, per tenir dret, en aquests casos, a la

reducció contemplada a la lletra c) apartat segon, de l’article 20 de la Llei

de l’Impost.

Lògicament es pot pensar, ja que el contrari seria incoherent, que es

pressuposa que totes aquestes explotacions agràries, a les quals no es pot

aplicar aquesta normativa específica desenvolupada per la Comunitat

Valenciana, es podran acollir al que estableix amb caràcter genèric l’article

20, apartat segon, lletra c, de la Llei 29/1987, considerant, per a això, que

per aquesta normativa de la Generalitat Valenciana no es compleix, per als

supòsits anteriorment mencionats, la condició de substituir una altra estatal

anàloga, i que, per tant, la normativa estatal es manté amb caràcter general.

Per bé que, certament, és una situació una mica insòlita, ja que aquelles

explotacions agràries que reuneixin tots els requisits per considerar que

realitzen plenament una activitat empresarial, o que els seus drethavents

siguin cònjuge, descendents o adoptats en lloc d’ascendents o adoptants,

estaran menys afavorides, almenys pel que fa al requisit de manteniment

dels béns adquirits, que aquelles que no els compleixin o la relació de

parentiu de les quals sigui més llunyana.

De tot el que s’ha exposat, perquè aquesta aportació resulti una

mica intel·ligible, a la pràctica, l’aplicació d’aquesta normativa específica

s’ha d’entendre limitada a aquelles explotacions agràries de dimensió reduï-

da, que, pel fet de no constituir l’activitat principal del titular, no estan

exemptes en l’Impost sobre el Patrimoni, i que, per tant, aplicant la normati-

va estatal no tenen dret a la bonificació en l’Impost sobre Successions. En

aquest grup s’hi inclourien també les explotacions en règim de parceria i

les arrendades a tercers. Però tampoc queda gens clar que aquest objectiu

s’hagi aconseguit, ja que l’exigència de ser una «explotació agrícola» és poc

compatible amb una interpretació tan oberta com l’exposada. Possible-

ment, el que es pretén amb aquesta expressió és que aquesta bonificació

específica s’entengui referida, exclusivament, a finques que estiguin real-

ment en explotació.



En resum, es pot dir que estem davant d’una norma summament

confusa, que interpretada en sentit literal obre les portes a la bonificació a

societats agràries que no compleixin els requisits establerts per la Llei

29/1987, i que el seu pretès objectiu, expressat en l’exposició de motius,

d’afavorir la successió de parcel·les agrícoles de dimensions reduïdes, que-

da una mica desdibuixat pel fet d’haver introduït l’expressió «explotacions

agrícoles», expressió que té un significat perfectament acotat jurídicament, i

no precisament en el sentit que aquí sembla que se li pressuposa. Potser, si

s’hagués utilitzat l’expressió «cultius» o una altra d’equivalent, tot hauria

quedat una mica més clar.
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Annex: L’IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS

1. Introducció

Per entendre el fenomen successori s’ha de relacionar necessària-

ment l’interès individual amb el social. Des d’un punt de vista individual, la

successió no és altra cosa que una garantia de continuïtat dels patrimonis

després de la mort de les persones. Aquesta garantia no és absoluta, sinó

que està limitada en diferents graus; d’una banda, mitjançant la mateixa nor-

mativa civil que estableix un ordre successori, ordre que exclou de la suc-

cessió legal els anomenats parents llunyans i cridant en últim terme l’Estat

com a hereu, i, de l’altra, per la normativa fiscal, que estableix un impost

progressiu, que té en compte el parentiu del causant amb els successors, la

quantia de l’herència i, en ocasions, el patrimoni preexistent dels adqui-

rents.

Una de les característiques d’aquest impost, almenys fins fa molt

poc, era la de ser el gran oblidat dins del sistema fiscal espanyol, segurament

per la seva escassa capacitat recaptatòria, cosa que explica la tardança en

adaptar-lo a la reforma del nostre sistema fiscal, iniciada amb la Llei 50/77,

de 14 de novembre, sobre Mesures Urgents de Reforma Fiscal.

Efectivament, deu anys després de promulgar-se aquesta norma, es

va aprovar la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’Impost sobre Succes-

sions i Donacions, amb el propòsit de servir de tancament al marc establert

per aquesta reforma pel que fa a la imposició directa, mantenir el caràcter

redistributiu de la fiscalitat i accentuar-ne el caràcter progressiu respecte a

la legislació anterior, representada pel Text Refós de 1967 i pel seu Regla-

ment de 1959.

Aquesta funció de tancament de la tributació directa es realitza, d’u-

na banda, subjectant a l’Impost els increments lucratius produïts en l’àmbit

de les persones físiques i remetent els obtinguts per les persones jurídi-



ques a l’Impost de Societats, i, de l’altra, creant un impost propi sobre les

donacions, però aplicant la tarifa de successions a l’efecte de determinar el

deute tributari corresponent.També s’ha de destacar que per a les assegu-

rances de vida es configura la seva subjecció expressament i no de manera

indirecta com passava fins a l’aprovació d’aquesta Llei 29/1987.

D’altra banda, convé destacar que, a partir de 1988, la panoràmica

de l’Impost va experimentar un gir total. La regulació anterior, constituïda

bàsicament pel Text Refós de 1967, que es complementava pel Reglament

de 1959, formava un entramat de normes jurídicament ben estructurades,

en què les diverses institucions civils estaven degudament contemplades

tant jurídicament com des de la perspectiva gestora. La normativa actual,

establerta per la Llei 29/1987, de 18 de desembre de 1987, vigent des de l’1

de gener de 1988, suavitza la part més criticada de la normativa anterior,

que era la seva complexitat, tot establint quatre grans grups de parentiu

entre causant i drethavents i personalitzant-los amb els coeficients multipli-

cadors i amb les reduccions de la base imposable aplicables a cada un d’ells

i introduint una particularitat per als menors de 21 anys que formen part

del grup I, en què la reducció augmenta en relació inversa a l’edat.Aquesta

reducció que disminueix quan la relació de parentiu es fa més llunyana, és

nul·la a partir del quart grup, inclusivament.

A la vegada, aquests coeficients multiplicadors s’estableixen en fun-

ció del grup de parentiu i del patrimoni preexistent, i van d’un mínim d’1,

per als grups I i II amb un patrimoni preexistent no superior a 64 milions

de pessetes, a un màxim de 2,4, per als del grup IV i amb un patrimoni pre-

existent superior a 643 milions. Es pot assenyalar, també, l’existència d’una

important reducció específica quan la persona subjecta a tributació es tro-

ba en situació de minusvalidesa de qualsevol tipus, així com la supressió

parcial d’exempcions i de bonificacions per a les assegurances sobre la

vida, si bé es manté un règim transitori per a assegurances concertades

amb anterioritat al 19 de gener de 1987.
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Aquest ha estat el marc on ha actuat l’Impost sobre Successions al

llarg dels últims deu anys. No obstant això, a partir del 9 de juny de 1996, el

panorama de reduccions ha estat totalment modificat, com s’ha vist exten-

sament als capítols anteriors, i s’han establert importants bonificacions en

l’adquisició «mortis causa» de l’habitatge habitual del causant, en les trans-

missions «mortis causa» i en les donacions d’empreses individuals o negocis

professionals i de participacions en entitats, sempre que es compleixin els

requisits establerts per la norma, amb la qual cosa es pot afirmar que

aquest Impost ha entrat definitivament en una fase nova, ara com ara, bas-

tant imprevisible.

2. Fet imposable

2.1. El fet imposable com a factor delimitador de
l’Impost sobre Successions i Donacions

L’Impost sobre Successions i Donacions grava els increments de

patrimoni obtinguts a títol gratuït per persones físiques, que tinguin l’ori-

gen en la realització d’algun dels supòsits que configuren el fet imposable

de l’Impost. D’aquesta afirmació es deriven les següents característiques

definidores de l’Impost:

a) S’ha de produir una incorporació de béns i drets en el patrimoni d’una

persona física.Aquesta incorporació s’ha d’entendre en sentit ampli, i es

computaran també, en certs casos, les disminucions del passiu patrimonial

d’una persona. Estarien fora del seu àmbit la simple subrogació de béns o

drets, en principi, així com els augments de valor dels que ja posseïa.

b) Aquesta incorporació ha de tenir caràcter derivatiu, és a dir, ha de proce-

dir d’una altra persona.

c) Aquests increments han de ser lucratius, cosa que equival a dir que no hi

hagi intervingut cap contraprestació, i, en conseqüència, produeixin un

lucre o enriquiment en el receptor.
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d) Només es graven els increments lucratius obtinguts per les persones físi-

ques. Els que es produeixen en l’àmbit de les persones jurídiques estan

subjectes a l’Impost de Societats.

e) Incompatibilitat amb l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. No

tots els increments lucratius produïts en les persones físiques estan gra-

vats per l’Impost sobre Successions i Donacions, sinó que solament ho

estan aquells que tenen l’origen en el fet imposable tipificat, motiu pel

qual tots els altres entrarien en l’àmbit de l’Impost sobre la Renda de les

Persones Físiques. D’altra banda, a l’article 3 del Reglament de Succes-

sions s’estableix expressament una sèrie de supòsits de no subjecció,

que, bàsicament, es refereixen a premis en jocs autoritzats, indemnitza-

cions exonerades de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques,

quantitats entregades per entitats privades o públiques (no per persones

físiques) amb finalitats benèfiques, docents o culturals, esportives o d’ac-

ció social; quantitats que les empreses entreguin als seus treballadors

sempre que derivin directament o indirectament del contracte de treball,

encara que l’operació s’instrumentalitzi mitjançant un contracte d’assegu-

rança; les quantitats rebudes pels beneficiaris de Plans i Fons de Pensions

i les derivades de contractes d’assegurança en garantia de deutes.

2.2. Fets imposables gravats per l’Impost sobre
Successions i Donacions

L’article 10 del Reglament de l’Impost estableix que el fet imposable

es constitueix segons tres modalitats o categories diferents:

«1. L’adquisició de béns i drets per herència, llegat o qualsevol altre títol

successori.

2. L’adquisició de béns i drets per donació o per qualsevol altre negoci

jurídic a títol gratuït i «inter vivos».
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3. La percepció de quantitats per part dels beneficiaris de contractes d’as-

segurança sobre la vida, quan el contractant sigui persona diferent del

beneficiari».

Com es pot veure, es tracta de fets de naturalesa civil independent,

si bé, quan concorren determinats supòsits, es computen conjuntament per

determinar la base imposable de l’Impost.

Fets aquests breus aclariments, es procedirà a l’anàlisi de cada una

de les categories que constitueixen el fet imposable.

2.2.1. L’adquisició de béns o drets per herència, llegat o

qualsevol altre títol successori

A) Aspectes qualitatius (títols successoris)

Aquesta és la part substantiva de l’Impost pròpiament dit. La succes-

sió «mortis causa» es regeix bàsicament per la voluntat del causant manifes-

tada al testament, amb les limitacions legals corresponents a les legítimes

de descendents, ascendents i cònjuge (en dret comú), així com per les

reserves, o per les disposicions legals, en cas que el causant mori sense

haver atorgat testament ni acte d’última voluntat (pacte successori). En

alguns drets forals, com el català, la successió testamentària és incompatible

amb la legal.

A la vegada, la successió testamentària pot ser a títol universal o a

títol particular. La successió intestada sempre és a títol universal. El succes-

sor a títol universal, és a dir, l’hereu, succeeix el causant en la universalitat

dels seus béns, drets i obligacions, o en una quota d’aquesta universalitat. El

successor a títol particular, el legatari, només el succeeix en determinats

béns i drets i, si s’estableix expressament, el pot succeir en determinades

obligacions. Però, l’hereu respon il·limitadament dels deutes del causant,

fins i tot amb el seu propi patrimoni, tret del cas en què accepti l’herència

a benefici d’inventari.
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A més de l’herència i el llegat, hi ha d’altres títols successoris.Alguns

d’ells estan recollits amb caràcter obert a l’article 11 del Reglament de

l’Impost.

Són els següents:

– La donació «mortis causa», que és aquella institució en la qual l’adquisició

per part del donatari es produeix després de la mort del donant, i que

segons l’article 620 del Codi Civil «participa de la naturalesa de les dis-

posicions d’última voluntat». En alguns drets forals, com el català, hi ha

un tipus especial de donacions «mortis causa» que implica la transmissió

immediata dels béns i drets subjecta a condició resolutòria de premorièn-

cia del donatari.Aquestes donacions «mortis causa» especials s’escaparien

del fet imposable que s’està analitzant, per situar-se dins l’àmbit de les

transmissions lucratives «inter vivos».

– Els contractes o pactes successoris, entre els quals destaquen els hereta-

ments del dret civil català, que són una forma d’instituir hereu per via

contractual i que necessàriament s’han d’instrumentalitzar en capítols

matrimonials. Aquests capítols revoquen testaments anteriors. Els poste-

riors només produeixen efectes en la mesura en què afecten béns i drets

que haguessin quedat fora de l’heretament. Hi ha una modalitat d’hereta-

ment, anomenat cumulatiu (en què es produeix des d’aquell moment la

transmissió de tots els béns i drets a l’heretant, amb l’excepció dels béns

mobles d’ús personal o adscrits a l’explotació familiar i d’altres que es

reservin per disposar) que, amb certs matisos, s’haurien de situar en l’àm-

bit de les transmissions lucratives «inter vivos». En aquest àmbit se situa,

també, l’heretament mixt, que no és altra cosa que un heretament simple

amb donació singular de present. Perquè els béns adquirits per l’heretant

amb posterioritat al contracte siguin adquirits per l’hereu, caldria un pac-

te exprés.

– Els que atribueixen el dret a la percepció de les quantitats que, sigui qui-

na sigui la modalitat o denominació, les empreses i entitats, en general,
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entreguen als familiars de membres o empleats morts, sempre que no esti-

gui disposat expressament que aquestes percepcions hagin de tributar

per la lletra c) de l’article 10 (assegurances sobre la vida) d’aquest Impost

o per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

– Els que atribueixen el dret a la percepció de les quantitats assignades

pels testadors als marmessors per la realització dels seus treballs com a

tals, en tot allò que excedeixin a allò que estableixen els usos i costums o

del 10% del valor comprovat del cabal hereditari. És important destacar

que aquestes quantitats superiors han de ser atribuïdes pel causant en el

testament, ja que si es deriven de la voluntat dels hereus s’estaria davant

d’una transmissió «inter vivos» lucrativa.

Mentre en dret comú el càrrec de marmessor és essencialment gra-

tuït, tret que el testador manifesti expressament el contrari, en dret català,

tret de disposició contrària, correspon al marmessor el 10% o el 2% del cabal

hereditari, segons sigui marmessor universal o particular, respectivament.

Posteriorment, s’analitzarà el tractament fiscal que correspon als imports

rebuts pels marmessors quan no se superin aquests límits.

– En el Dret Foral de Catalunya hi ha el pacte de sobrevivència, que, encara

que no estigui específicament tipificat en l’Impost sobre Successions,

tenint en compte la seva naturalesa anàloga a les donacions «mortis cau-

sa», es pot entendre que també és un títol successori. De fet, es tracta de

l’adquisició de béns i drets pertanyents al causant i que es transmeten

«mortis causa», per la qual cosa es pot entendre que també s’està davant

d’un títol successori.

Després de tot el que hem exposat, aquest apartat referit a títols suc-

cessoris es pot completar dient que, ja que el fet imposable ve determinat

per l’adquisició de béns i drets pertanyents al causant que es transmetin

«mortis causa» als drethavents, els anomenats drets personalíssims, que s’ex-

tingeixen amb la mort, queden exclosos d’aquest Impost.
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B) Aspectes temporals (coneixement del fet imposable)

D’altra banda, cal dir que perquè es produeixi el fet imposable, és a

dir, l’adquisició de l’herència o del llegat des d’un punt de vista civil, no és

suficient que tingui lloc l’obertura de la successió o la mort del causant, ni

que s’hagi produït la delació de l’herència, és a dir, la vocació efectiva de

determinades persones per via legal, testamentària o contractual, mit-

jançant la qual estan en condicions d’acceptar-la o renunciar-la, sinó que cal

que es produeixi la seva acceptació. Només aleshores es pot entendre que

s’ha produït l’adquisició, si bé els seus efectes es retrotreuen a la data de la

mort del causant. Encara que amb caràcter general, i com s’ha dit, això és

així des d’un punt de vista civil, fiscalment, el legislador, estableix amb

caràcter preventiu, a l’article 10, punt 2, del Reglament de l’Impost, que

aquestes adquisicions s’entendran realitzades el dia de la mort del causant,

per la qual cosa, per exigir l’Impost, n’hi haurà prou que estigui provat el

fet originari de la transmissió, tot i que no s’hagin formalitzat ni presentat a

liquidació els documents, inventaris o particions corresponents.

En aplicació d’aquest article, l’Administració, sense necessitat que hi

hagi una acceptació expressa o tàcita, pot exigir el pagament de l’Impost

als presumptes hereus o legataris, sempre que resulti provat el fet de la

mort d’un causant titular de relacions patrimonials transmissibles i que

s’hagi produït la delació de l’herència, que algunes vegades no coincideix

en el temps amb la mort del causant, com és el cas de les institucions

d’herència o llegat subjecte a condició o terme suspensiu.

Una adquisició subjecta a condició suspensiva és aquella en què l’e-

fectivitat de l’adquisició es fa dependre del compliment d’un fet futur o

incert, independentment de la voluntat de l’hereu o legatari.Aquesta condi-

ció, que seria la condició suspensiva pròpia, no s’ha de confondre amb la

impròpia, en què es produeix l’adquisició del bé o dret, i en què l’única

cosa que està suspesa és la possibilitat del seu exercici. A la primera, si el

futur drethavent mor abans del compliment de la condició, no transmet cap
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dret als seus hereus, cosa que no passa a la segona, en què sí que es trans-

meten el béns als hereus. Una adquisició subjecta a terme és aquella en què

l’efectivitat de l’adquisició es fa dependre del compliment d’un termini

cert, indeterminat o incert.Aquesta última equival a condició suspensiva.

A elles es refereix el Reglament de l’Impost quan estableix a l’article

8 i a l’article 47, apartat tres, la no procedència o suspensió de la liquidació

fins al compliment de la condició suspensiva o del terme, ja que és en

aquest moment quan es produeix la delació de l’herència. Contràriament,

en el cas que l’adquisició estigui subjecta a condició o terme resolutori, es

podrà exigir el pagament de l’Impost, a reserva de la seva devolució en cas

que es compleixi qualsevol d’ells.

Aquesta suspensió de la liquidació a la qual fèiem referència només

operaria sempre que els futurs hereus o legataris fossin coneguts, encara

que no estiguessin determinats, ja que, en cas d’hereus desconeguts, l’arti-

cle 22, apartat tres, de la Llei de l’Impost sobre Successions preveu la possi-

bilitat de practicar una liquidació a càrrec de la representació del causant

pel tipus més onerós, sense perjudici de la devolució de l’Impost que pro-

cedeixi quan el causant fos conegut.

En el supòsit que el parentiu dels drethavents no fos conegut, però

sí el nombre, l’article 44, apartat quart, del Reglament de l’Impost estableix

l’exigència de practicar una liquidació a la representació del causant pel

tipus corresponent al parentiu més llunyà, igual que en el supòsit anterior,

sense perjudici de la devolució que procedís quan fos conegut el parentiu.

Aquests dos últims supòsits signifiquen, doncs, una fallida del fet imposable,

establerta amb caràcter preventiu pel legislador, ja que permet practicar

una liquidació sense que s’hagi produït la delació de l’herència.

C) Aspectes quantitatius

D’altra banda, dins d’aquest apartat, s’ha de distingir entre l’adquisi-

ció «mortis causa» pròpiament dita i la partició hereditària practicada pels

drethavents:
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a) La primera, com hem vist, determina el naixement del fet imposable i

regeix la liquidació de l’impost, que ha de seguir necessàriament la

voluntat del causant, manifestada en testament o altre acte d’última vo-

luntat, o si no n’hi ha, per la llei.

a) La segona, la partició, no és altra cosa que la concreció en béns i drets

determinats de la quota ideal que correspon a cada hereu.

Encara que civilment es discuteix si la partició té caràcter declaratiu

o translatiu, a efectes fiscals es pot afirmar que té un caràcter bàsicament

declaratiu, sempre que, evidentment, les adjudicacions concretes no exce-

deixin de la quota ideal que correspon a cada hereu. En cas contrari, s’esta-

ria davant d’excessos d’adjudicació, que provocarien, a més, liquidacions

per altres conceptes. Tot això està regulat a l’article 56 del Reglament de

l’Impost, que necessàriament s’ha de relacionar amb l’article 11 del Regla-

ment de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, en què

s’estableixen certs supòsits de no subjecció dels excessos d’adjudicació.

Les característiques fonamentals a destacar, en aquest tema, serien:

1a. El principi d’igualtat en la partició, que es tradueix en la necessitat de

prescindir, a l’efecte de la liquidació de l’Impost, de les particions i adju-

dicacions concretes acordades entre els drethavents i de cenyir-se a les

normes reguladores de la successió.

2a. Que els augments de valor dels béns, així com les reduccions per habi-

tatge habitual o transmissió d’empreses o participacions en entitats,

com s’ha vist extensament al capítol VI, es prorratejaran, en principi,

entre tots els hereus segons la respectiva quota hereditària, tret que fos-

sin atribuïts pel causant concretament a un hereu en forma de prelle-

gat, legatari o legitimari, cas en què només afectaria l’esmentat hereu.

3a. Que els excessos d’adjudicació són una presumpció de transmissió

patrimonial, per la qual cosa es liquidaran per l’Impost de Transmissions

Patrimonials, sempre que es tracti de transmissions oneroses, és a dir,
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sempre que intervingui compensació en metàl·lic. En cas contrari, esta-

ríem davant d’un increment lucratiu «inter vivos», liquidable pel concep-

te de donació.

4a. Que els excessos d’adjudicació es computen, en principi, pels valors

declarats pels interessats.També hi ha la possibilitat que en determinats

supòsits es pugui acudir, per calcular-los, al valor comprovat (article 56,

apartat quart, del Reglament de l’Impost).

5a. No estarà subjecte l’excés d’adjudicació en el cas que un bé sigui indivi-

sible o desmereixi molt amb la divisió, sempre que intervingui compen-

sació. El concepte d’indivisió és una qüestió de fet, que, en principi,

requereix prova.

6a. La partició de l’herència pot provocar, en determinats casos, liquida-

cions per Actes Jurídics Documentats pel concepte de dissolució de

comunitat. Per exemple, això passa en l’adjudicació a un cohereu d’un

immoble de l’herència.

Finalment, és possible distingir entre la partició pròpiament dita

que afecta els hereus i legitimaris, en dret comú (en dret català la legítima

és un pur crèdit), que pot provocar excessos d’adjudicació, i les entregues

de llegat que, en el cas que se substitueixin per altres béns diferents dels

previstos pel causant, estaríem davant d’una autèntica transmissió patri-

monial pel concepte de permuta, i no davant d’una pura presumpció,

com és l’excés d’adjudicació; amb totes les conseqüències que se’n deri-

vin, principalment pel que fa a la comprovació de valors. Per això, en

aquells drets com en el foral català, en què l’usdefruit vidual no té caràcter

de legítima, la seva substitució per béns en ple domini provocaria liquida-

cions per permuta o extinció d’usdefruit, segons els casos, cosa que no

passa en dret comú, ja que segons l’article 57 del Reglament de l’Impost,

en el seu cas, només podrien donar lloc a possibles excessos d’adjudica-

ció; i l’Impost es giraria directament pel valor de l’usdefruit i de la nua

propietat, sense que en el dia de la mort de l’usufructuari es produeixi cap

197BENEFICIS FISCALS A L’EMPRESA FAMILIAR: PATRIMONI I SUCCESSIONS ■



liquidació per extinció d’usdefruit o, el que és el mateix, de la consolidació

del domini.

En relació amb els béns pertanyents a la societat conjugal, i ja que

aquesta es dissol automàticament amb la mort del causant, mort que alhora

motiva la meritació de l’Impost, s’ha d’entendre que l’herència està cons-

tituïda per la meitat de tots i cada un dels béns pertanyents a la societat,

independentment també de les adjudicacions que facin els interessats, tret, és

clar,que el causant hagués renunciat amb anterioritat i en escriptura pública.

2.2.2. Adquisicions de béns o drets per donació

o qualsevol altre negoci jurídic gratuït «inter vivos»

Si bé sembla que el propòsit del legislador és que es considerin sub-

jectes tots els increments lucratius obtinguts per donació, entesa en un sen-

tit ampli, en el moment de concretar-ho en textos legals no ha estat massa

afortunat. Per això, l’Administració ha estat temptada d’acudir amb excessi-

va freqüència a qualificar de donació determinats negocis jurídics sobre la

base de l’article 7 del Reglament de l’Impost, aplicable, a part d’això, a les

tres modalitats de fets imposables de l’Impost.

La donació està definida a l’article 618 del Codi Civil com: «Un acte

de liberalitat pel qual una persona disposa gratuïtament d’una cosa en

favor d’una altra que l’accepta». Així doncs, perquè es pugui parlar prò-

piament de donació hi ha d’haver gratuïtat, entesa com a absència de con-

traprestació, «animus donandi», o el que és el mateix, ànim de produir un

enriquiment o lucre en el patrimoni del donatari amb el consegüent empo-

briment del donant, així com coneixement de l’acceptació del donatari per

part del donant, ja que, mentre no es produeix aquesta acceptació, la dona-

ció no es perfecciona.Tractant-se de béns immobles només té eficàcia si s’a-

torga en escriptura pública.

En aquest apartat també és aplicable tot el que s’ha exposat ante-

riorment en relació amb les condicions suspensives i resolutòries. No s’han
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de confondre aquestes últimes amb les causes de revocació de les dona-

cions, expressament tipificades civilment, i que bàsicament són la supervi-

vença o supervivència de fills, l’incompliment de gravàmens imposats al do-

natari i la ingratitud, que, en alguns casos, donarà lloc al dret a devolució de

l’Impost satisfet al seu dia i, en d’altres, en cas de mutu acord, provocarien

un nou negoci gratuït «inter vivos», fiscalment liquidable per aquest Impost.

A més de la donació, perfectament tipificada en l’ordenament civil,

se subjecten altres negocis jurídics gratuïts «inter vivos» enumerats amb

caràcter obert. Noteu que, en la majoria dels supòsits que es mencionen, no

hi ha pròpiament adquisició de béns o drets, sinó que es tracta de disminu-

cions del passiu patrimonial d’una persona. Entre aquests supòsits, tipifi-

cats expressament a l’article 12 del Reglament, hi ha:

a) «La condonació de deute, total o parcial, realitzada amb ànim de libe-

ralitat».

b) «La renúncia de drets en favor de persona determinada». Moltes d’elles

es produeixen en l’àmbit de la successió, per la qual cosa s’estudiaran a

les pàgines següents.També s’hauria d’incloure aquí la renúncia al dret

preferent de subscripció d’accions, sempre que sigui en favor de perso-

na determinada.

c) «L’assumpció alliberadora del deute d’un altre sense contraprestació,

tret del cas previst a l’article 37 d’aquest Reglament», incís aquest últim

que sembla innecessari tenint en compte el caràcter onerós d’aquestes

assumpcions. Aquesta assumpció alliberadora es produeix sovint en les

entregues de llegat d’immobles hipotecats, en què al testament no es

preveu que aquest deute garantit vagi a càrrec del legatari, i en canvi, l’as-

sumeix, és clar, sense cap contraprestació.

d) «Les assegurances sobre la vida per cas de sobrevivència de l’assegurat

i el contracte individual d’assegurança en cas de mort de l’assegurat

que sigui persona diferent de la contractant, quan en un i l’altre cas
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el beneficiari sigui diferent del contractant». (En aquest últim cas s’ex-

clouen els col·lectius.) L’essencial és que el contractant o prenedor, que

és el que paga la prima, sigui persona diferent del beneficiari i que, evi-

dentment, el contracte no porti causa d’una prestació anterior, és a dir,

que sigui gratuït.

D’altra banda, el Reglament de l’Impost, al seu article 15, estableix

dues presumpcions de donació que no s’apliquen automàticament per

l’Administració, ja que admeten prova en contrari, i són:

«1. Es presumirà l’existència d’una transmissió lucrativa quan dels

Registres Fiscals o de les dades que es troben a l’Administració, en

resultés la disminució del patrimoni d’una persona i simultàniament

o amb posterioritat, però sempre dins del termini de prescripció de

cinc anys, l’increment patrimonial corresponent al cònjuge, descen-

dents, hereus o legataris.

2. En les adquisicions a títol onerós realitzades pels ascendents com a

representants dels descendents menors d’edat, es presumirà l’existència

d’una transmissió lucrativa a favor d’aquests últims pel valor dels

béns o drets transmesos, a menys que es demostri la prèvia existència

de béns i mitjans suficients del menor per realitzar-la i la seva aplica-

ció amb aquesta finalitat.»

Tampoc no hem d’oblidar la disposició addicional quarta de la Llei

de Taxes i Preus Públics, que estableix una ficció de donació. En un sentit

anàleg s’ha de situar l’article 22 del Reglament de l’Impost de Transmissions

Patrimonials quan tracta de les entregues de béns a canvi de rendes vitalícies.

També la renúncia en herència prescrita es reputa fiscalment com a donació.

Finalment, el Reglament de l’Impost, al seu article 59, regula figures

mixtes, gratuïtes i oneroses, i la part onerosa serveix de límit de partida per

al càlcul de la part gratuïta, i les subjecta, respectivament, a l’Impost de

Transmissions Patrimonials i a l’Impost sobre Successions i Donacions.
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2.2.3. La percepció de quantitats per part dels beneficiaris

de contractes d’assegurança sobre la vida

Per contracte d’assegurança s’entén aquell amb el qual l’assegurador

respon pel dany fortuït que sobrevingui en els béns assegurats, mitjançant

preu (prima de l’assegurança) fixat lliurement per les parts.

En aquest apartat se subjecten exclusivament les quantitats proce-

dents d’assegurances sobre la vida, per mort de l’assegurat, i queden fora

del seu àmbit les assegurances que cobreixen altres riscos. Consegüent-

ment, l’assegurança d’accidents només s’hi podrà incloure si té la causa en

la mort de la persona de l’assegurat. Estem, doncs, davant d’un negoci civil-

ment diferent al de l’herència, encara que fiscalment s’hi acumuli a l’efecte

de la liquidació. És important destacar que l’import es podrà, en el seu cas,

acumular a la base de l’hereu o legatari que, a la vegada, resulti beneficiari

en el contracte, amb independència de les normes testamentàries o legals

que regeixen la successió, quan, d’acord amb les característiques de l’asse-

gurança, aquesta sigui procedent.

El contracte d’assegurances sobre la vida es pot referir a la vida d’u-

na persona o a la d’un grup delimitat per alguna característica comuna,

estranya al propòsit d’assegurar-se. En aquest últim cas hi ha les asseguran-

ces col·lectives, de les quals destaquen les contractades per les empreses

sobre la vida dels seus empleats.

Tres són els elements subjectius rellevants a l’hora de determinar el

fet imposable: el prenedor o contractant, que és qui paga les primes a l’as-

segurador; l’assegurat, que és la persona la mort de la qual determina l’obli-

gació de l’assegurador d’entregar el capital assegurat, i el beneficiari, que és

el destinatari d’aquest capital. El requisit subjectiu de la subjecció està de-

terminat pel fet que el prenedor de l’assegurança sigui persona diferent del

beneficiari, independentment que el prenedor s’identifiqui amb l’assegurat,

que és el cas més normal, o no, com passa en els col·lectius, ja que si fos

individual s’estaria davant d’un negoci gratuït «inter vivos». Evidentment, les
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quantitats procedents d’aquestes assegurances estaran subjectes sempre

que tinguin una causa gratuïta (article 3, lletra g, del Reglament).

Aquestes assegurances de vida gaudeixen d’una reducció de la base

imposable des de l’any 96, com es veurà més endavant.També s’ha d’asse-

nyalar que si la data de contractació, o d’adhesió en el cas dels col·lectius, és

anterior al 19 de gener de 1987, es mantenen les importants bonificacions i

reduccions de què gaudien en la legislació anterior, sempre que el capital

assegurat no hagi variat amb posterioritat a aquella data, cas en el qual s’en-

tendria que la data de contractació coincideix amb la d’ampliació de la

pòlissa, pel que fa, és clar, al capital augmentat. En el cas que en una succes-

sió coincidissin assegurances concertades abans i després del 19-1-87,

només es pot aplicar la legislació transitòria a les anteriors, sense que pro-

cedeixi cap reducció, tret de la genèrica, en les posteriors.

En resum, si el contractant és diferent de l’assegurat i aquests dos

del beneficiari, i és individual, no es produirà l’acumulació a la base i tribu-

tarà per donacions. El mateix passa en els contractes de sobrevivència de

l’assegurat, quan el beneficiari és diferent del contractant. Si el contractant i

el beneficiari coincideixen, tributen per l’Impost sobre la Renda.

Finalment, es podria apuntar la desmesurada aplicació per part de

l’Administració de l’esmentat article 7 del Reglament de l’Impost, en no

qualificar d’assegurances determinats productes financers aprovats com a

tals per la Direcció General d’Assegurances, emparant-se en la inexistència

de l’element essencial de risc d’aquest tipus de contractes i fent-los tributar

com a meres imposicions, sense cap reducció.

3. Meritació i prescripció

3.1. Meritació

La meritació es pot definir com el moment en què la materialització

del fet imposable origina l’obligació tributària. És un element substancial de
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l’Impost, ja que la seva determinació marca o condiciona la legislació aplica-

ble, el valor dels béns, els tipus de gravamen a aplicar, així com el còmput

dels terminis de presentació i prescripció de l’Impost.

Congruentment amb la regulació del fet imposable, es fa coincidir la

meritació de l’Impost amb la data de defunció del causant o assegurat

(declaració de mort del causant, en el seu cas) per a les adquisicions «mor-

tis causa», i amb la data en què es produeix l’acte o contracte, en les adqui-

sicions lucratives «inter vivos».

En cas d’adquisicions subjectes a condicions suspensives, termes,

fideïcomisos o qualsevol altra limitació, la meritació es fixa en la data en

què desaparegui aquesta limitació, i es pren com a referència aquesta data

per determinar el valor dels béns i el tipus de gravamen. Al capítol VI, es

contempla una nova i interessant problemàtica vinculada al moment de la

meritació de l’Impost sobre el Patrimoni, a les transmissions «mortis causa»,

per les conseqüències que se’n deriven per a l’aplicació de les bonifica-

cions.

3.2. Prescripció

La prescripció és una figura jurídica que inhabilita l’Administració

per liquidar, exigir deutes o aplicar sancions, i als contribuents per reclamar

la sol·licitud de devolucions per ingressos indeguts.

El termini de prescripció és de cinc anys (4 anys en el Projecte

d’Estatut del Contribuent, a partir de l’1 de gener de 1999), comptats a par-

tir del dia en què finalitzi el termini voluntari de presentació, actualment de

sis mesos per a les adquisicions «mortis causa» i de 30 dies hàbils per a les

donacions. S’interromp (és a dir, el termini de cinc anys comença a comptar

de nou) per qualsevol dels supòsits previstos a l’article 66, apartat u, de la

Llei General Tributària, que bàsicament es refereix a requeriments adminis-

tratius, interposició de recursos o reclamacions i actuacions del subjecte
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passiu conduents al pagament o a la liquidació del deute; entre les quals, i

per disposició expressa de l’article 48, apartat tres, del Reglament de

l’Impost s’ha d’entendre la presentació dels documents o declaracions tri-

butàries referents a les tres modalitats de fet imposable anteriorment con-

templades. D’aquest article sembla que es derivi que la prescripció del dret

de l’Administració per determinar el deute tributari corresponent a les

adquisicions hereditàries s’interromp amb la presentació d’assegurances de

vida i de donacions acumulables. Cal subratllar que, encara que es tracta de

tres fets imposables de naturalesa civil independent, el legislador en preveu

l’acumulació en determinats supòsits a l’efecte de liquidació de l’Impost de

Successions meritat. Per exemple, l’acumulació d’una assegurança de vida a

l’herència, quan procedeix, es produeix amb una eficàcia total i absoluta,

mentre que en el cas d’acumulació de donacions entre si o a la successió,

l’acumulació només ho és a l’efecte de determinar el tipus mitjà aplicable a

la successió o donació de què es tracti. La conseqüència que sembla deri-

var-se’n és que la presentació d’una assegurança de vida que s’integri a una

transmissió «mortis causa» interromp la prescripció de l’herència, i això no

passa amb la d’una donació.

A l’article 48, apartat tercer, del Reglament de l’Impost, s’estableix:

3. «La presentació per part dels subjectes passius dels documents i decla-

racions a què es refereix l’article 64 d’aquest Reglament interromprà

el termini de prescripció del dret de l’Administració, a fi de determinar

el deute tributari que correspongui a les adquisicions per herència, lle-

gat o qualsevol altre títol successori, en relació amb tots els béns i drets

que pertanyessin al causant en el moment de la mort o que, per apli-

cació del que disposen els articles 25 a 28 d’aquest Reglament, hagin

d’addicionar-se al seu cabal hereditari.»

D’altra banda, d’acord amb el que estableix l’apartat segon d’aquest

mateix article, si la donació o negoci jurídic gratuït «inter vivos» es realitza

en document privat, a l’efecte de prescripció s’ha d’acudir a l’article 1227

204 ■ ANNEX: L’IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS



del Codi Civil, que determina els supòsits en què adquireix caràcter fefaent

la data d’aquests davant de tercers, i que són la incorporació o inscripció en

un Registre Públic, la data de mort de qualsevol dels firmants (tant si actuen

en nom propi com en representació) o des de la data en què s’entregués a

un funcionari públic per raó del seu ofici. El fet que, mentre no concorrin

una d’aquestes circumstàncies, una donació en document privat no pres-

criu, no obsta perquè, mitjançant qualsevol prova admesa en dret, es pugui

acreditar la data real del contracte, amb totes les conseqüències abans

exposades, tret, és clar, de la prescripció.

4. Subjectes de l’Impost

L’Impost s’exigeix en tot el territori espanyol, sense perjudici dels

règims de conveni i concert amb Navarra i el País Basc, així com dels conve-

nis internacionals amb altres països.

Actualment, i en termes generals, és un Impost la gestió, liquidació,

recaptació i rendiment del qual estan cedides a les Comunitats Autònomes,

mentre que la capacitat normativa està compartida amb l’Estat.

Són subjectes passius: en les herències, els drethavents, en les dona-

cions i negocis gratuïts «inter vivos», els donataris o afavorits per ells, i en les

assegurances de vida per al cas de mort de l’assegurat, els beneficiaris; i això

independentment dels pactes particulars o disposicions del testador. En re-

lació amb aquestes últimes,el Reglament,a l’article 16,apartat tercer,estableix:

«3. La disposició testamentària per la qual s’ordena que l’entrega de lle-

gats estigui lliure de l’Impost o que el pagament d’aquest sigui amb

càrrec a l’herència no produirà cap variació pel que fa a la persona

obligada a satisfer-lo».

Així doncs, aquestes disposicions testamentàries que afecten exclu-

sivament els llegats no determinaran el canvi de subjecte passiu, però tam-

poc produiran cap altra conseqüència fiscal, ja que l’article 23, apartat ter-
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cer, del Reglament de l’Impost així ho disposa expressament, quan diu que:

«En cas que els llegats a què es refereix l’article 16 apartat tercer d’a-

quest Reglament, l’import de l’Impost no incrementarà la base imposa-

ble de la liquidació a girar a càrrec del legatari, però, en cap cas, serà

deduïble a l’efecte de determinar la dels altres drethavents», cosa que a

«sensu» contrari no passa en les donacions i assegurances de vida. Per tant,

qualsevol disposició en una donació en què s’estableixi que l’Impost corri a

càrrec del donant pot provocar, a més, una altra liquidació per donació de

l’import de l’Impost. En el cas en què el subjecte passiu morís, l’obligació

de pagament de la liquidació es transmet als hereus.

D’altra banda, l’obligació de pagament neix, com s’ha comentat

anteriorment, des del moment de la mort del causant, independentment del

fet que els hereus haguessin acceptat o no l’herència. El dret a acceptar o a

renunciar a l’herència, que és avaluable econòmicament, es transmet, a la

vegada, als hereus, que l’hauran d’incloure en l’actiu hereditari, i l’import de

l’Impost és una de les partides del passiu del qual, a la vegada, n’és deutor

el causant.

L’Impost s’exigeix per obligació personal, quan el causant té la seva

residència habitual a Espanya (183 dies, computats dins dels 365 anteriors a

la mort o que radiqui a Espanya la part principal de la seva activitat o inte-

ressos econòmics), cas en el qual l’Impost recau sobre la totalitat dels béns

o drets transmesos, independentment de la seva localització. Quan un con-

tribuent per obligació personal està subjecte a un impost anàleg en qualse-

vol altre país, s’estableixen una sèrie de mesures per evitar la doble imposi-

ció (article 46 del Reglament de l’Impost), i s’exigeix la corresponent justifi-

cació de la liquidació de l’Impost efectuat al país estranger. Finalment, hem

de dir que hi ha tres convenis internacionals per evitar la doble imposició

subscrits amb Suècia, França i Grècia, respectivament.

Alhora, l’Impost s’exigeix per obligació real als no residents a

Espanya pels béns i drets que estiguessin situats o es poguessin exercitar o
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s’haguessin de complir en territori espanyol, així com per la percepció de

les quantitats derivades de contractes d’assegurances sobre la vida, quan el

contracte hagi estat realitzat amb entitats asseguradores espanyoles, o s’hagi

celebrat a Espanya amb entitats estrangeres que hi operen, segons estableix

l’article 7 de la Llei de l’Impost.

Lògicament, hauran de ser transmissions lucratives de béns immo-

bles radicats a Espanya o de béns mobles ubicats en els anteriors béns

immobles. En relació amb les assegurances s’haurà de complir el requisit

que la companyia asseguradora sigui espanyola o que el contracte se celebri

a Espanya.

5. La base imposable

La base imposable no és altra cosa, en principi, que la quantificació

individual del fet imposable en valors reals.

Aquesta afirmació només és vàlida en termes generals, ja que, real-

ment, d’una banda, allò que es quantifica no són només els béns i drets

adquirits, sinó també els deutes, i de l’altra, hi ha una sèrie de ficcions (aixo-

var domèstic), acumulacions de fets imposables entre si i presumpcions

(supòsits d’addició de béns a l’herència), que certament desborden el con-

cepte estricte de fet imposable. Concretant-se en les tres modalitats de fet

imposable mencionades, tindrem:

a) Que en les transmissions «mortis causa», estarà determinada pel valor net

de la porció hereditària que correspongui a cada drethavent, incrementa-

da amb les addicions que corresponguin: aixovar, acumulacions, etc.

b) En les donacions, pel valor net dels béns.

c) En les assegurances sobre la vida, pels imports rebuts per elles.Aquests

imports s’acumularan, quan procedeixi, a la porció hereditària del bene-

ficiari.
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El component pràctic d’aquest tema es desenvolupa àmpliament als

capítols II i III d’aquest treball.

5.1. La comprovació de valors

La base s’ha de quantificar d’acord amb el valor «real» dels béns i

drets adquirits, que els interessats han de consignar obligatòriament en els

documents presentats, i que podran ser comprovats per l’Administració

amb qualsevol dels mitjans establerts a l’article 52 de la Llei General Tributà-

ria, que són els següents:

«a) Capitalització o imputació de rendiments al percentatge que

la llei de cada tribut assenyali, o estimació pels valors que fi-

gurin als registres oficials de caràcter fiscal.

b) Preus mitjans al mercat.

c) Cotitzacions en mercats nacionals i estrangers.

d) Dictamen de perits de l’Administració.

e) Taxació Pericial contradictòria.

f) Qualsevol altre mitjà que específicament es determini a la llei

de cada tribut.»

Quan per part de l’Administració es practiqui la comprovació de va-

lors, aquesta haurà de considerar els aspectes següents:

– Necessitat de motivació.

– Obligatorietat de notificació als subjectes passius (en les donacions tam-

bé al donant).

– Impugnabilitat dins dels terminis establerts per reclamar les liquida-

cions.
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– Possibilitat d’interposició de taxació pericial contradictòria (sempre que

el resultat de la comprovació no procedeixi de cap altra taxació pericial

contradictòria); en aquest cas, a diferència del punt anterior, se suspèn la

liquidació sense necessitat de prestació de garanties.

– No efectivitat en el cas que sigui inferior al valor declarat pels interes-

sats.

– Aplicabilitat en l’Impost sobre el Patrimoni, sempre que sigui superior al

que resulti de les normes de valoració d’aquest últim.

– Impossibilitat de sancionar els augments de valor, sempre que el valor

declarat per l’interessat s’ajusti a les normes de valoració de l’Impost

sobre el Patrimoni.

– Possibilitat potencial d’adquisició per part de l’Administració dels béns i

drets infravalorats pels interessats, en determinades circumstàncies.

Finalment, hem d’assenyalar que en el Projecte d’Estatut del Contri-

buent es preveu la possibilitat que, amb anterioritat a la presentació del do-

cument, es consulti amb caràcter vinculant el valor comprovat dels béns i

drets transmesos.

5.2. Adquisicions «mortis causa»

A l’article 22, s’estableix:

«Principi general.- En les adquisicions per causa de mort consti-

tueix la base imposable de l’Impost el valor net de la participació indivi-

dual de cada drethavent en el cabal hereditari, i s’entén com a tal el

valor real dels béns i drets adquirits minorat per les càrregues o gravà-

mens, deutes i despeses que fossin deduïbles».

La base imposable és, doncs, una quantificació en valors reals del fet

imposable, que consisteix en l’adquisició de béns i drets per herència o lle-
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gat o qualsevol títol successori, minorat en el seu cas pels deutes, despeses,

i càrregues deduïbles.

Ja hem comentat al principi d’aquest capítol que la successió es

regeix pel títol successori i, quan no n’hi ha, per disposicions legals. El

Reglament de l’Impost, congruentment, distingeix entre atribucions genèri-

ques de béns o drets (pel concepte d’herència pròpiament dit) i atribu-

cions específiques (llegats, donacions, «mortis causa», etc.), així com les atri-

bucions mixtes. (Cal insistir que es tracta d’atribucions que provenen del

títol successori o per mandat legal, no de la partició). En cas d’atribucions

genèriques, s’entendrà que formen part del cabal hereditari, entès en sentit

estricte d’herència, a més dels béns, drets i obligacions que corresponguin,

l’aixovar domèstic (sempre, és clar, que no es llegui específicament a una

persona determinada) i els béns objecte de presumpció d’addició, sempre

que tampoc no s’hagin d’atribuir específicament.

En relació amb els deutes i despeses deduïbles, s’hauran de distri-

buir entre els diferents hereus en proporció a la seva respectiva quota here-

ditària, tret que s’atribueixin pel testador específicament a una persona

determinada. S’ometen expressament les càrregues, ja que, pròpiament, no

són passiu de l’herència, sinó menor valor del bé sobre el qual recauen.

En el cas d’atribucions específiques de béns i drets així com de deu-

tes, la base imposable coincidirà exactament amb el seu valor, minorat en el

seu cas pels deutes que procedeixin. Si es tracta d’atribucions mixtes, se

sumarà a les específiques la quota hereditària neta, entesa en el sentit que

hem exposat en parlar de les atribucions genèriques.

En el cas de llegats, en els quals el pagament de l’Impost estigui

ordenat amb càrrec a l’herència, no s’incrementarà la base imposable del

legatari amb l’import de l’Impost i aquest últim, en cap cas, no serà deduï-

ble de la base imposable dels drethavents.
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5.2.1. L’aixovar domèstic

S’entén per aixovar domèstic el conjunt de roba, mobles, béns i

objectes d’ús personal del causant, sense que en formin part les joies, qua-

dres, vehicles, embarcacions, etc.

Es fixa d’ofici en un 3% de l’actiu hereditari, tret que els interessats

declarin un valor superior o acreditin fefaentment el seu valor inferior o la

seva inexistència.

Estem, doncs, davant d’una prova gairebé impossible de demostrar,

que difícilment prosperarà davant l’Administració, atesa la pràctica impossi-

bilitat no tan sols de demostrar-ne la inexistència sinó, a més, la inexistència

en el moment de la defunció. D’aquest valor s’exclourà l’aixovar correspo-

nent a l’habitatge conjugal, calculat en un 3% del valor cadastral de la part

de l’habitatge transmesa. L’aixovar, fixat d’aquesta manera, s’atribuirà als

hereus segons la respectiva quota hereditària, tret que el causant l’hagi atri-

buït a persona determinada.

5.2.2. Presumpcions d’addició de béns

(articles 23, 25, 26, 27, 28 del Reglament)

En aquests articles, es regulen una sèrie de presumpcions d’incorpo-

ració de béns i drets a la massa hereditària, que, sense procedir de l’herèn-

cia, ja que, en uns casos, han estat transmesos onerosament abans pel cau-

sant, i, en d’altres, aquest últim només ostentava l’usdefruit, s’integren en la

base imposable dels hereus, legataris i fins i tot de terceres persones alienes

a la successió. Són característiques comunes a aquestes presumpcions les

següents:

– Que gairebé totes provenen de transmissions oneroses realitzades abans

de la defunció pel causant.

– Que afecten, en general, l’adquirent onerós, encara que sigui una persona

aliena a la successió, cas en el qual se li imputen a títol de legatari.
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– Es tracta de presumpcions «iuris tantum» i que, per tant, admeten prova

en contra. Consegüentment, l’Administració no pot aplicar-les automàtica-

ment, amb la qual cosa, per evitar la indefensió del subjecte passiu, ha

d’intervenir un procediment adequat, regulat a l’article 93 del Reglament

de l’Impost.

– La inexistència de diners o d’altres béns subrogats en l’herència no impe-

deix provar la realitat de la transmissió onerosa.

– Només es practicarà l’addició en cas que, per la transmissió onerosa ante-

rior, l’impost que s’ha de pagar sigui inferior al corresponent a les

Successions. En aquest cas, el primer seria deduïble del segon.

– Els béns i drets addicionats es valoren a data de defunció.

Aquestes presumpcions són:

1. Béns i drets pertanyents al causant dins de l’any anterior a la seva mort,

tret que hi hagi prova fefaent que van ser transmesos i es troben en

poder de persona diferent a un hereu, legatari, parent dins del tercer grau

o cònjuge de qualsevol d’ells o del causant. L’addició, en principi, afecta

tots els hereus segons la respectiva quota hereditària, tret que l’adquirent

sigui una d’aquestes persones, cas en el qual es computarà a la seva base

(fins i tot en el cas que l’hereu o el legatari renunciés a l’herència o al lle-

gat).

2. Béns i drets addicionables per haver-los adquirit el causant onerosament

en usdefruit en el decurs dels tres anys anteriors a la mort, i havent adqui-

rit la nua propietat qualsevol de les persones abans esmentades, a la base

de la qual s’integren.

3. Béns addicionables per haver transmès el causant onerosament la nua

propietat a les persones esmentades anteriorment, reservant-se l’usde-

fruit d’aquests béns o d’altres de l’adquirent o qualsevol altre dret vitalici

(pensions), tret dels contractes de renda vitalícia amb entitats legalment
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dedicades a això.Aquests béns s’integren en la base imposable de l’adqui-

rent de la nua propietat.

4.Valors i efectes dipositats –amb l’endossament dels resguards respectius–

si abans de la mort del causant no s’haguessin retirat o no s’hagués fet

constar en els llibres del dipositari, així com valors nominatius endossats,

si abans de la mort del causant no s’hagués fet constar l’endossament en

els llibres de l’entitat emissora.Aquests béns s’integren a la base imposa-

ble de la persona de l’endossatari.

5.3. Passiu de l’herència

5.3.1. Despeses i càrregues

Per fixar el net hereditari pròpiament dit cal tenir en compte les

despeses d’enterrament i d’última malaltia, així com els deutes que siguin

deduïbles fiscalment, prèvia justificació davant de l’Administració. Pel que

fa a les càrregues deduïbles, censos i pensions principalment, s’ha d’insistir

en què no tenen consideració de passiu sinó de menor valor dels béns

sobre els quals recauen.

El valor dels censos entesos com a càrrega serà el que, segons la

legislació civil, correspongui a la seva redempció. El valor de les pensions

s’obtindrà capitalitzant la renda anual a l’interès bàsic del Banc d’Espanya, i

aplicant-li després les normes de valoració de l’usdefruit. Quan aquesta

pensió s’extingeixi, l’adquirent del bé pagarà la part de l’Impost que corres-

pongui al capital deduït al seu dia.

Perquè aquestes càrregues siguin deduïbles han de tenir caràcter

real i han de ser directament imposades sobre els béns, i no ser meres obli-

gacions personals deduïbles. D’aquí ve que no sigui càrrega deduïble la

hipoteca, ja que no disminueix realment el valor del bé sobre el qual està

imposada, sense perjudici, és clar, que sí que ho siguin els deutes garantits

amb ella.
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Són deduïbles les despeses d’enterrament justificades, sempre que

no siguin exorbitants en relació amb els usos i costums del lloc, així com

les d’última malaltia, pagades pels hereus, sempre que siguin recents a l’ò-

bit i no producte d’una malaltia de llarga durada, ja que s’entén, en aquests

casos, que el seu pagament ja ha disminuït el cabal relicte.

5.3.2. Deutes deduïbles

En relació amb els deutes, són automàticament deduïbles aquells

deutes del causant reconeguts en sentència judicial ferma. De la resta de

deutes del causant només ho seran aquells que resultin acreditats per qual-

sevol mitjà de prova admès en dret, i per a això és suficient l’existència

d’un document públic, o privat, que reuneixi algun dels requisits de l’arti-

cle 1227 del Codi Civil. Recordem que aquest article estableix els supòsits

en què aquests documents produeixen fefaença davant de tercers només

en relació amb la seva data, però no amb el fet que motiva el seu atorga-

ment ni amb el seu contingut, i per aquest motiu, a la pràctica, s’haurà

d’acudir, en molts casos, a l’exigència del reconeixement del deute en docu-

ment públic amb la compareixença del creditor, la qual cosa durà aparella-

da la possibilitat d’execució.

En el cas que aquests deutes ho fossin a favor d’hereus, legataris úni-

cament de part alíquota, i cònjuge, ascendents, descendents o germans de

qualsevol d’ells, en principi i per exprés mandat legal, no seran deduïbles.

Pel que fa als deutes tributaris o amb la Seguretat Social, seran deduï-

bles, encara que corresponguin a liquidacions girades amb posterioritat a la

mort del causant, sempre que els satisfacin els hereus, marmessors o admi-

nistradors de l’herència. Quan es tracti de deutes contrets i vençuts abans

de la defunció, s’haurà de demostrar que efectivament han estat o han de

ser satisfets pels hereus, i no s’exigeix aquest requisit en els contrets abans

de la defunció i que han vençut després, així com en els contrets posterior-

ment, en els quals aquesta circumstància s’ha de presumir.
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En el cas dels deutes del causant posats de manifest amb posteriori-

tat a l’ingrés de l’Impost, es reconeix el dret a la devolució de la part de

l’impost pagat en excés, sempre que no haguessin transcorregut més de

cinc anys des de la data d’expiració del termini de presentació, o es tractés

d’una liquidació definitiva ferma.

Finalment, s’ha d’entendre que les quantitats que, fins a un límit

màxim del 10%, poden correspondre als marmessors no són deduïbles, per-

què no són ni deute del causant ni càrrega real de l’herència, ja que la seva

entrega constitueix una mera obligació personal dels hereus.

5.4. Base imposable de les donacions

Està constituïda pel valor net de l’adquisició i és aplicable el que

s’ha dit anteriorment amb relació a la successió.

Perquè els deutes siguin deduïbles han d’estar garantits amb dret

real de garantia (hipoteca, penyora...) que recaigui sobre els béns donats, i

l’adquirent ha d’assumir fefaentment el deute, alliberant-ne així el primitiu

deutor; és a dir, s’entén que s’ha de subrogar en el deute amb ànim allibera-

dor, i per a això és necessari el consentiment del creditor.

Si el deute no hagués estat deduït perquè no es complissin els requi-

sits establerts, es podrà, un cop ingressat l’Impost i dins dels cinc anys

següents al dia en què hagués finalitzat el termini voluntari de presentació

(30 dies hàbils), sol·licitar la devolució de la part proporcional de l’Impost

satisfet corresponent al deute pagat, sempre que s’acrediti fefaentment el

seu pagament, és clar, amb ànim alliberador.

És important tenir en compte que l’import del deute que es dedueix

en la donació provoca una liquidació pel concepte de transmissions onero-

ses «inter vivos» (no com a adjudicació en pagament d’assumpció de deu-

tes, ja que és una presumpció de transmissió onerosa), en complir-se tots
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els requisits del fet imposable de l’Impost de Transmissions Patrimonials. En

aquests casos, s’estaria, en definitiva, davant d’una veritable donació one-

rosa.

En el cas de donacions de béns o drets comuns a la societat conju-

gal, s’entendrà que hi ha una sola donació, amb els problemes que se’n

poden derivar cas que el parentiu dels cònjuges en relació amb el donatari

no sigui el mateix.

5.5. Base imposable de les assegurances sobre la vida

La seva base estarà constituïda per les quantitats rebudes pel benefi-

ciari de l’assegurança, ja sigui d’un sol cop o en forma de prestacions periò-

diques, vitalícies o no, i el beneficiari podrà recórrer, en aquests casos, al

càlcul actuarial per a la seva valoració. Hem d’assenyalar que aquesta forma

de valoració no és preceptiva per a l’Administració, que pot recórrer a

qualsevol altre mitjà de comprovació que estimi convenient. D’altra banda,

com ja s’ha vist, el capital assegurat s’acumularà a la base imposable de la

successió quan el causant sigui el prenedor i assegurat, o només assegurat

en les assegurances col·lectives.

5.6. Acumulació de donacions entre si i a la successió

Per determinar la base imposable d’una donació, se li haurà d’acu-

mular la de les donacions realitzades dins del període dels tres anys ante-

riors a la data de la donació, sempre que coincideixin la persona del donant

i del donatari.Aquesta acumulació només es realitza per determinar el tipus

mitjà aplicable a l’última donació, i no altera el tipus de gravamen de les

anteriors donacions que s’acumulen. D’altra banda, l’acumulació es fa tenint

en compte els valors comprovats al seu dia.

Aquestes donacions també seran acumulables a la base imposable

de la successió quan el donatari i drethavent hagi rebut donacions del cau-
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sant. Entre les primeres i l’última hi ha d’haver un termini que no excedeixi

els cinc anys, i els és aplicable tot el que s’ha exposat anteriorment.

6. Base liquidable, tarifa i deute tributari

6.1. Breu referència a la Llei 14/1996 de cessió
de tributs, de 30 de desembre de 1996

En relació amb l’Impost sobre Successions i Donacions, a més del

caràcter específic dels règims de Concert i Conveni del País Basc i Navarra,

després de l’entrada en vigor de la Llei de cessió de tributs, de 30 de desem-

bre de 1996, la majoria de les Comunitats Autònomes (totes tret d’Extrema-

dura,Andalusia i Castella-La Manxa) tenen capacitat normativa limitada per

la mateixa Llei de cessió de tributs.

Pel que fa a les reduccions de la base imposable, i tractant-se només

d’adquisicions «mortis causa» (incloses les assegurances de vida), podran es-

tablir les seves pròpies reduccions en un sentit sempre anàleg a les de l’Es-

tat, i podran crear-ne altres de noves per raons conjunturals, sempre que

«no comportin una disminució de la càrrega tributària global per

aquest tribut».

També gaudeixen de capacitat normativa en relació amb la regulació

dels coeficients de patrimoni preexistent i parentiu, així com en la fixació

de la tarifa, amb certs límits (progressivitat similar a la de l’Estat, però igual

pel que fa a la quantia del primer tram de la base liquidable i al tipus margi-

nal mínim).

Aquesta capacitat normativa compartida exigeix l’establiment, quan

una Comunitat l’exerciti, d’un necessari ordre de prelació, en el sentit d’a-

torgar preferència, primer, a les reduccions anàlogues a les de l’Estat i, a

continuació, a les creades per les Comunitats Autònomes; aquí es planteja la

problemàtica del caràcter subsidiari o no de la normativa estatal en relació

amb allò que no està expressament regulat per la Comunitat Autònoma res-
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pectiva. Pel que fa a la tarifa i coeficients regirà, doncs, en primer lloc, tam-

bé, la normativa de la Comunitat Autònoma respectiva.

En el cas que una Comunitat Autònoma no hagués exercitat aquesta

capacitat normativa, regiran les reduccions, tarifes i coeficients estatals.

També s’aplicarà la legislació estatal en els casos d’obligació real de

contribuir i en els d’obligació personal, quan el causant o el subjecte passiu

resideixi a l’estranger.

6.2. Base liquidable

En les donacions i d’altres negocis jurídics gratuïts «inter vivos», la

base liquidable es correspondrà sempre amb la imposable, tret que es tracti

de donacions d’actius empresarials o professionals o participacions bonifi-

cades, que són objecte d’estudi al capítol VI.

En les adquisicions «mortis causa» i les procedents de contracte

d’assegurança sobre la vida, per al cas de mort del l’assegurat, quan el con-

tractant sigui diferent del beneficiari, la Llei estableix una sèrie de reduc-

cions de la base imposable de quantia variable, segons quin sigui el paren-

tiu amb el causant o assegurat, que actualment va de 2.556.000 pessetes

per a descendents i adoptats (plens) de 21 o més anys (als menors de 21

anys els correspondrà, a més, 639.000 pessetes per cada any menys de 21, i

amb un límit màxim total de 7.668.000), cònjuges, ascendents i adoptants;

fins a 1.280.000 per als col·laterals de segon (germans) i tercer grau (oncles

i nebots) i ascendents i descendents per afinitat (sogres, gendres i joves),

sense que hi hagi cap reducció per a la resta de familiars o tercers.

Independentment d’aquestes reduccions, quan el subjecte passiu

fos una persona amb minusvalidesa física, psíquica o sensorial degudament

acreditada i superior a un 30%, li correspondrà una reducció de 7.668.000

pessetes. (A Catalunya, a partir de l’1 de gener de 1998, aquesta reducció

serà de 25.000.000 i a València de 11.502.000 pessetes.)
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També, com s’ha vist anteriorment, en el cas d’assegurances de vida

procedirà una reducció actualment fixada en 1.500.000 pessetes per sub-

jecte passiu, sempre que el parentiu sigui de cònjuge, descendent, ascen-

dent, adoptant o adoptat (l’any 1996, 750.000), independentment del nom-

bre de contractes, tret que concorregués amb alguna altra assegurança con-

tractada abans del 19 de gener de 1987, cas en el qual només s’hi aplica-

rien les reduccions i bonificacions antigues, que eren per contracte i bene-

ficiari.

En el cas que uns mateixos béns o drets siguin objecte de dues o

més transmissions «mortis causa» en línia recta descendent (avi a fill, fill a

nét), inclosos els adoptats, dins d’un període màxim de deu anys, s’estableix

una altra reducció en la Base Imposable equivalent a les quotes satisfetes

per les transmissions anteriors, i s’admet també la subrogació de béns, sem-

pre que sigui per valors equivalents i s’acrediti fefaentment.

D’altra banda, a Catalunya i amb efectes a partir de l’1 de gener de

1998 (vegeu article 41 de la Llei 16/1997 del Parlament de Catalunya), s’es-

tableixen unes reduccions específiques quan uns mateixos béns o drets fos-

sin objecte de dues transmissions «mortis causa», en un període màxim de

deu anys.

Les principals notes diferenciadores d’aquestes reduccions en rela-

ció amb la legislació estatal són les següents:

– S’amplia el requisit subjectiu de la reducció en ampliar-se a cònjuges i a

ascendents.

– S’estableix una reducció alternativa que es fixa en funció del criteri que

resulti més favorable per al subjecte passiu.

– La reducció es condiciona a una tributació efectiva de les anteriors trans-

missions (concepte més ampli que el de quota satisfeta).

– No està prevista la subrogació de béns.
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Finalment, és possible assenyalar que les adquisicions de l’habitatge

habitual del causant i d’actius empresarials o professionals i de les partici-

pacions en entitats bonificades, com ja s’ha comentat, són objecte d’un

estudi ampli al capítol VI.

6.3. Tarifa i deute tributari

La tarifa de l’Impost sobre Successions i Donacions és única i pro-

gressiva.Aplicant-la a la base liquidable, s’obté la quota íntegra.Aquesta tari-

fa, igual que les reduccions per parentiu i minusvalidesa, ha estat actualitza-

da, normalment cada any, a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. Un

cop obtinguda la quota íntegra, per trobar la quota de l’Impost s’ha de mul-

tiplicar la primera per una sèrie de coeficients establerts en funció del

patrimoni preexistent del contribuent i del seu grup de parentiu.

El patrimoni preexistent s’ha de valorar segons les normes de l’Im-

post sobre el Patrimoni i en relació amb el dia de la meritació. Com que es

tracta d’adquisicions «mortis causa», no es tindran en compte els béns

donats pel causant pels quals s’ha satisfet l’Impost, independentment que

les donacions siguin acumulables o no. Si el que hereta és el cònjuge, es

computarà el valor dels béns i drets que rebi com a conseqüència de la dis-

solució de la societat conjugal. Si es tracta de subjeccions per obligació

real, lògicament, només es tindran en compte els béns subjectes amb el

mateix caràcter en l’Impost sobre el Patrimoni.

En cas de subjecció per obligació personal, s’estableix, a l’article 46

del Reglament de l’Impost, un mecanisme per evitar la doble imposició

internacional.
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7. Figures especials

7.1. Renúncies successòries

Per exigir l’Impost és suficient, com ja s’ha vist, que resulti provada

la mort del causant i l’existència d’uns presumptes hereus, sense que cal-

gui, en principi, l’acceptació expressa o tàcita de l’herència.Això no signifi-

ca, lògicament, que en cas de renúncia pura, simple i gratuïta de l’herència

el renunciant sigui considerat subjecte passiu de l’Impost, sinó que, com a

conseqüència de la renúncia, el seu lloc és ocupat per altres persones

nomenades per la Llei (acreixement, dret de representació) o per voluntat

del causant manifestada al testament (substitució vulgar), a les quals es pot

exigir l’Impost, independentment que acceptin o no.

En el cas que la renúncia no sigui gratuïta, o que sent-ho beneficiï

una persona no prevista legalment ni pel causant en el testament, ens tro-

barem davant de supòsits d’acceptació tàcita, i, per tant, liquidable per suc-

cessions, a més de la consegüent transmissió onerosa o donació que proce-

deixi liquidar, si s’escau.

Si, com a conseqüència d’una renúncia pura, simple i gratuïta, la quo-

ta hereditària acreixés una persona que tingués assenyalat un tipus de grava-

men i unes reduccions per parentiu superiors al substituït, entraria en joc l’a-

nomenat tipus del renunciant, en virtut del qual, en aquests casos, s’aplicaria

sempre la reducció i tipus de gravamen que correspongui segons el parentiu

del renunciant, i el coeficient de patrimoni del beneficiari de la renúncia. Si

aquest últim rebés directament altres béns del causant, haurà de comparar la

suma de les quotes corresponents a les liquidacions separades dels dos grups

de béns amb les reduccions i tipus de gravamen que procedeixin, amb l’im-

port corresponent a la liquidació de tots els béns considerats conjuntament

segons el parentiu amb el causant, i hauria d’aplicar la més onerosa.

Totes les renúncies fetes després d’haver prescrit l’Impost correspo-

nent a l’herència o llegat es reputen, només a efectes fiscals, com a dona-

221BENEFICIS FISCALS A L’EMPRESA FAMILIAR: PATRIMONI I SUCCESSIONS ■



cions. En el cas que el cònjuge supervivent renunciï amb posterioritat a la

mort de l’altre a la societat de guanys, es considerarà i liquidarà com a dona-

ció en favor de les persones que resultin beneficiaris, normalment els

hereus, de la meitat de l’haver de guanys. En cas que aquesta renúncia fos

feta amb anterioritat a la mort del causant i en escriptura pública, s’en-

tendrà que el cabal relicte s’integra per la totalitat dels béns renunciats.

7.2. Substitucions vulgar i fideïcomissària

La substitució vulgar es pot definir com aquella prevenció del testa-

dor mitjançant la qual, i en determinats supòsits taxats civilment, se substi-

tueix l’hereu o legatari, que no arriba a ser-ho, per una altra persona.

Aquests supòsits són premoriència de l’hereu nomenat (no postmorièn-

cia), renúncia pura i simple de l’hereu, impossibilitat d’acceptació (per

incapacitat, indignitat, absència, etc.).

Així doncs, en aquests casos, el substitut vulgar hereta al causant, i

consegüentment, a l’efecte de liquidació s’haurà de considerar el seu

parentiu amb el causant, i se li aplicarà el patrimoni preexistent que li

correspongui.

No s’ha de confondre la substitució vulgar amb la fideïcomissària. La

primera consisteix en una institució preventiva d’hereu o legatari, mentre

que en el cas de la segona ens trobem davant d’una institució successiva

d’hereu o legatari pròpiament dita. En aquestes substitucions es pot consi-

derar que el primer cridat o hereu fiduciari adquireix els béns i drets, però

no d’una forma definitiva sinó temporal, ja que, després, l’herència farà tràn-

sit a un últim hereu fideïcomissari.Així doncs, en aquests casos, s’ha de par-

lar de dues o més transmissions amb un únic causant i, per això, el Regla-

ment de l’Impost estableix que aquest últim s’exigirà a cada instituït i en

cada substitució, tenint en compte el patrimoni preexistent i el parentiu de

l’instituït o substituït amb el primer causant.
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L’Impost es liquidarà en usdefruit als fiduciaris, ja que aquests últims

podran fer seus els fruits i rendes dels béns i drets adquirits, tret que

poguessin disposar-ne, cas en què es practicarà liquidació en ple domini,

sense perjudici del dret a la devolució als hereus del fiduciari que en el seu

cas procedeixi per la part corresponent a la nua propietat dels béns no

disposats.

Al fideïcomissari, que és el destinatari final dels béns, se li liquidarà,

al seu moment, en ple domini, i se li aplicarà la tarifa i valor actual dels

béns.

S’ha de recordar que segons el Codi Civil aquestes substitucions

seran vàlides i produiran efectes com a tals sempre que es facin a favor de

persones que no passin del segon grau o que visquin en el moment de la

mort del causant.

L’article 54, apartats primer, segon i tercer del Reglament de l’Im-

post sembla referir-se als fideïcomisos purs en sentit estricte, o sigui, aquells

en què el fiduciari és un mer encarregat de transmetre l’herència a l’hereu

fideïcomissari, i no pot usufructuar ni disposar dels béns, ja que si ostentés

aquest dret estaríem en l’àmbit de l’article anterior. En els fideïcomisos hi

ha, doncs, una única vocació hereditària pròpiament dita, i el Reglament de

l’Impost, consegüentment i amb caràcter preventiu, distingeix aquells supò-

sits en què l’hereu fideïcomissari és conegut dins dels terminis per practi-

car la liquidació (terminis de presentació), i aquells altres en què no ho és.

En el primer supòsit, es practicarà liquidació al fideïcomissari; en el

segon, al fiduciari d’acord amb el grau de parentiu i coeficient de patrimoni

més elevat, tret que s’hagués de determinar entre un grup determinat de

persones, cas en el qual, el coeficient màxim a aplicar per raó de parentiu i

patrimoni preexistent serà el corresponent a la persona del grup de paren-

tiu més allunyat del causant.Allò que hagi pagat el fiduciari ho aprofitarà el

fideïcomissari quan sigui conegut, i el fiduciari, o en el seu cas els hereus,

pot sol·licitar la devolució de l’excés satisfet.
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L’herència de confiança, institució pròpia d’alguns drets forals, entre

ells el català, i que consisteix bàsicament en la possibilitat d’instituir o

designar persones individuals com a hereus o legataris de confiança per-

què donin als béns el destí que els hagi encomanat confidencialment el cau-

sant, ja sigui de paraula o per escrit (article 150 del Codi Successori), es

tractarà fiscalment com a fideïcomís, per exprés mandat de l’article 54,

apartat quart, del Reglament de l’Impost. Si dins dels terminis de presenta-

ció no s’hagués revelat la confiança, es liquidarà pel tipus més onerós i en

ple domini.

A l’article 54, apartat setè, es regulen principalment les substitucions

fideïcomissàries condicionals catalanes. En les substitucions fideïcomissà-

ries, el fiduciari adquireix l’herència o llegat amb el gravamen amb què, aca-

bat el termini o complerta la condició, faci entrega al fideïcomissari de la

totalitat o quota de l’herència corresponent (article 182 Codi Successori).

Així doncs, cal distingir entre les substitucions subjectes a termini

cert, que a efectes de l’Impost sobre Successions es reconduiran a l’article

53, apartat tercer, del Reglament de l’Impost, i es liquidaran com a mers usu-

fructuaris, i les condicionals, entre les quals hi ha les subjectes a terme

incert i les disposades per a després de la mort del fiduciari per mandat

civil.A les primeres, si el fideïcomissari mor abans que es defereixi l’herèn-

cia, adquireix el dret al fideïcomís i aquest últim passa a formar part de

l’herència, sempre, és clar, que estigués concebut en el moment de deferir

l’herència al primer fiduciari. A les segones, el fideïcomissari no adquireix

cap dret sobre el fideïcomís fins al moment de complir-se la condició, i es

pren aquesta data com a referència per determinar el valor dels béns i de

les tarifes aplicables. En aquestes substitucions fideïcomissàries condicio-

nals, la condició opera com a resolutòria per al fiduciari i com a suspensiva

per al fideïcomissari.

Entre aquestes últimes substitucions destaca aquella en què la voca-

ció hereditària del fideïcomissari es fa dependre de l’existència de fills del
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fiduciari, i això últim actua com a condició. En aquest cas, així com en qual-

sevol altre supòsit permès per la legislació, el legislador estableix cautelar-

ment que l’Impost es girarà al fiduciari com a ple propietari d’acord amb el

parentiu i patrimoni preexistent amb el causant, sense perjudici de la devo-

lució que procedeixi demanar als hereus del fiduciari per la part de nua

propietat dels béns satisfeta per aquest últim, calculada proporcionalment

als béns que efectivament es transmeten, i s’admetrà la subrogació total.

Aquest mandat de liquidació al fiduciari en ple domini, respon al fet

que a Catalunya, tret de prohibició expressa de disposar imposada pel cau-

sant, el fiduciari pot vendre els béns, si bé l’eficàcia de la venda està supedi-

tada a la possible efectivitat de la substitució, cosa que no passa en els sub-

jectes a terme.També gaudeix de facultats dispositives plenes amb el con-

sentiment de futur, present o pretèrit de tots els fideïcomissaris que efecti-

vament arribin a ser-ho.

Cal insistir que, si bé en el fideïcomís entès estrictament només hi ha

una transmissió pròpiament dita, a les substitucions fideïcomissàries n’hi ha

dues o més i un únic causant. D’això es deriva que, en els primers, l’impost

satisfet preventivament pel fiduciari beneficia el fideïcomissari, mentre que,

en els segons, dóna lloc a un dret de devolució per la nua propietat, si s’es-

cau, als nous hereus del fiduciari, i exigeix novament al fideïcomissari l’im-

port íntegre de l’impost meritat amb ocasió de la mort del fiduciari.

Finalment, l’article 54 del Reglament de l’Impost estableix el tracta-

ment fiscal de la fidúcia aragonesa, i s’omet qualsevol referència a la fidúcia

admesa en dret català, no se sap si per entendre-la expressament inclosa en

l’ordenació del fideïcomís o per un simple oblit del legislador.

7.3. Reserves

Distingeix el legislador el tractament fiscal entre herència reserva-

ble, segons l’article 811, i les anomenades reserves ordinàries, dels articles
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968, 969, 979 i 980 del Codi Civil respectivament, ja que, en el primer cas,

els béns que s’adquireixen són reservables, sempre que aquells béns que

adquireix un ascendent procedeixin de l’herència d’un descendent que a la

vegada els hagi adquirit d’un altre ascendent o d’un germà, mentre que, en

el segon, s’adquireixen lliures i es converteixen en reservables com a conse-

qüència que el cònjuge sobrevivent contregui segones núpcies o qualsevol

altre supòsit previst als esmentats articles.

Així doncs, en el primer cas es liquidarà l’Impost al reservista com a

mer usufructuari sense perjudici que, si morissin o renunciessin tots els

parents a favor dels quals s’estableix la reserva, se li giri liquidació pel per-

centatge de nua propietat per la qual no se li va liquidar l’impost, i s’hi apli-

quin el tipus i valor actuals dels béns.

En el cas de les reserves ordinàries, la liquidació que es giri al reser-

vista ho és en ple domini, sense perjudici de la devolució de la part de

l’Impost corresponent a la nua propietat satisfeta, si s’acredita la transmis-

sió dels mateixos béns al reservatari, i s’admet la subrogació total.

En tots dos casos, quan es produeixi la transmissió dels béns al

reservatari, se li girarà liquidació, tenint en compte el parentiu amb el pri-

mer causant, segons valors i tipus actual.

7.4. Usdefruits i figures afins

7.4.1. Regles de valoració

S’entén per usdefruit el dret a utilitzar i gaudir dels béns aliens amb

l’obligació de conservar-ne la forma i substància, llevat que el títol de la

constitució o la Llei autoritzi una altra cosa (article 467 del Codi Civil).Aquest

dret d’usdefruit, si és temporal, es valora en un 2% anual del valor total dels

béns sobre els quals recau, sense que en cap cas pugui excedir del 70%, i no

es computen les fraccions de temps inferiors a un any, tret que la seva dura-

ció fos inferior, cas en què el valor serà d’un 2%.
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Si l’usdefruit és vitalici, el legislador, basant-se en l’expectativa poten-

cial de vida de l’usufructuari, el fixa en el tant per cent que resulta de restar

de 89 l’edat de l’usufructuari en el moment de la meritació de l’Impost. Si la

durada de l’usdefruit és indeterminada, o si estigués constituït en favor d’una

persona jurídica, el seu valor serà del 60% del valor dels béns. El valor de la

nua propietat serà la diferència entre el valor total dels béns i el de l’usde-

fruit. El valor del dret d’ús i d’habitació es computarà aplicant al 75% del

valor total dels béns allò que s’ha exposat per als usdefruits.

Pel que fa exclusivament a successions, l’article 52 del Reglament de

l’Impost estableix que, si l’usufructuari tingués facultat de disposició dels

béns, se li girarà com a ple propietari sense perjudici de la devolució que al

seu dia procedeixi de la part de la nua propietat satisfeta, sempre que justi-

fiqui la transmissió d’aquests béns a la persona del nu propietari, per la

qual cosa en l’àmbit de les transmissions lucratives «inter vivos» hauria d’a-

cudir, per a la seva liquidació en ple domini, al principi de qualificació esta-

blert a l’article 7 del Reglament de l’Impost.

7.4.2. Regles de liquidació de la nua propietat

constituïda a títol lucratiu

a) Desmembrament de domini

A diferència de l’usdefruit, que es liquida pel tipus mitjà correspo-

nent al percentatge del valor dels béns atribuït al primer, minorat en el seu

cas amb les reduccions que procedeixin, en la liquidació de la nua propie-

tat, al valor d’aquesta última, minorat en el seu cas per les reduccions pro-

cedents, se li aplicarà el tipus mitjà efectiu corresponent al valor íntegre

dels béns. Aquest tipus mitjà efectiu es calcula dividint la quota tributària

corresponent a una base liquidable teòrica, per a la determinació de la qual

s’hagi tingut en compte el valor íntegre dels béns, per aquesta mateixa

base, i multiplicant el coeficient resultant per cent, amb inclusió d’un

màxim de dos dígits.
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b) Transmissió de la nua propietat a un tercer que no sigui usu-

fructuari

Se li girarà una liquidació pel valor de la nua propietat que adquirei-

xi, tenint en compte l’edat de l’usufructuari en el moment de la transmissió,

i el tipus de gravamen que correspongui a la seva adquisició que pot ser

onerós, gratuït, «inter vivos» o «mortis causa».

c) Transmissió de la nua propietat a l’usufructuari

En aquest cas, només se li girarà liquidació segons el negoci jurídic

en virtut del qual adquireix la nua propietat, calculada segons el valor de

l’usdefruit en el moment de la transmissió (no hi ha, doncs, liquidació per

extinció d’usdefruit).

d) Transmissió simultània d’usdefruit i nua propietat a un tercer

Només se li gira la liquidació corresponent al negoci jurídic en vir-

tut del qual adquireix el bé (tampoc hi ha liquidació per extinció d’usde-

fruit).

7.4.3. Extinció d’usdefruit

a) Per mort o compliment de termini:

– Si es produeix en el nu propietari originari, se li liquidarà la diferència

entre allò que li hagués tocat pagar (quota) com a ple propietari i el que

va pagar com a nu propietari (quota). Es tracta, doncs, d’una liquidació

ajornada des del moment del desmembrament del domini i, en conse-

qüència, s’aplica el valor dels béns i el tipus de constitució.

– En el cas que es produís en segons o ulteriors nu propietaris, cal acudir al

títol de constitució (herència o donació), cosa que determinarà l’escala de

gravamen que s’aplicarà al percentatge de valor total dels béns pel qual

no es va liquidar en adquirir la nua propietat del nu propietari originari.

Així doncs, el valor dels béns serà el de la segona transmissió o ulterior.
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b) Per qualsevol altre negoci jurídic (renúncia, venda, donació, etc.).

L’adquirent, sigui primer o successiu nu propietari, només pagarà la

liquidació de major quantia entre la que quedi pendent pel desmembra-

ment del domini, que seria la que hem vist a l’apartat a.1 anterior o la que

correspongui al negoci jurídic en virtut del qual s’extingeix l’usdefruit, i

aplicarà valors i tipus actuals.

7.4.4. Usdefruits successius

En els usdefruits constituïts successivament, el valor de la nua pro-

pietat es fixarà tenint en compte l’usdefruit de percentatge més gran, o

sigui el de l’usufructuari més jove. No es produirà liquidació per consolida-

ció de domini fins que mori l’últim; no obstant això, si el primer a morir és

el més jove, el de percentatge més gran, procedirà liquidar consolidació

parcial per l’augment de valor experimentat per la nua propietat.

El mateix s’aplicarà en cas d’usdefruits simultanis constituïts a favor

de cònjuges, però, en qualsevol cas, caldrà esperar la mort de l’últim per

liquidar consolidació de domini. Noteu que només es parla de cònjuges, i

s’ometen la regulació dels usdefruits simultanis en la resta dels casos. No

obstant això, i per aplicació del que disposa l’article 521 del Codi Civil, no

procedirà liquidar extinció d’usdefruit fins a la mort de l’últim d’ells.

D’altra banda, cal esmentar que en els usdefruits simultanis o succes-

sius, independentment de la liquidació que en el seu cas procedeixi girar al

nu propietari, quan es produeix l’acreixement, estarem davant d’una adqui-

sició lucrativa d’usdefruit, tributable pel concepte de successions o dona-

cions, segons els casos.

Finalment, hem d’assenyalar que si l’usdefruit es constitueix amb

condició resolutòria diferent a la vida de l’usufructuari, es liquidarà com a

vitalici sense perjudici de les rectificacions que procedeixin quan es com-

pleixi la condició i es practiqui la liquidació que procedeixi.
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8. La presentació

En aquest apartat es dóna una visió esquemàtica dels punts més

importants recollits en el Reglament de l’Impost, especialment en aquells

aspectes que afecten principalment l’actuació dels contribuents davant

l’Òrgan Gestor.

8.1. Lloc: competència

Des d’un punt de vista funcional, la competència per gestionar i

liquidar l’Impost correspondrà als Organismes o Delegacions competents

dels diferents Departaments d’Hisenda de les Comunitats Autònomes. Dins

d’elles, i en cas de conveni exprés, es podran encomanar aquestes funcions

a les oficines liquidadores de partit adscrites a determinats Registres de la

Propietat.

Des d’un punt de vista territorial (article 70 del Reglament de l’Im-

post), en les transmissions «mortis causa», l’oficina gestora competent estarà

determinada per la residència habitual del causant, amb tota la problemàti-

ca que aquest tema ha generat en d’altres impostos i que és perfectament

extrapolable a aquest cas. Quan el difunt és no resident a Espanya, l’oficina

gestora competent serà la Delegació d’Hisenda de Madrid, tret que els dret-

havents amb residència habitual a Espanya optessin, previ acord, per fer la

presentació a l’oficina corresponent al territori on qualsevol d’ells tingui la

residència.

Fins a l’entrada en vigor de la Llei 14/1996 de cessió de tributs a les

Comunitats Autònomes, de 30 de desembre de 1996, regia el criteri d’unitat

d’actuació de l’òrgan gestor: tot el que fa referència a una mateixa successió

s’havia de presentar i tramitar en una sola oficina, incloses les possibles

addicions posteriors d’inventari, extincions d’usdefruit i fins i tot la partició

hereditària realitzada en document separat, encara que del contingut no

se’n derivi cap liquidació per l’Impost sobre Successions.Aquest criteri d’u-
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nitat d’actuació, actualment només té eficàcia per delimitar la competència

de les diferents oficines liquidadores dins d’una mateixa Comunitat

Autònoma. Quan en un mateix document es relacionin més de dues defun-

cions, la mateixa oficina gestora les haurà de conèixer, encara que la compe-

tent serà aquella en la qual tingués residència habitual l’últim dels morts.

En relació amb les donacions, si es tracta d’immobles, l’oficina corres-

ponent serà la del lloc on estiguin situats aquests últims i, quan en una dona-

ció hi hagi diversos immobles situats en el territori de diferents oficines, per

definir la competent s’haurà d’acudir a l’immoble de valor més gran, sense

que es classifiqui si ha de ser el valor declarat o el comprovat,ni quina és la so-

lució quan cada un defineixi com a competent una oficina gestora diferent.

Si es tracta de béns mobles, la competent serà l’oficina gestora on

l’adquirent tingui la residència habitual. Cas de ser uns quants, se segueix el

criteri de valor més gran, igual que amb els béns immobles, però es remet

en aquest cas al de valor més gran definit segons les regles de l’Impost

sobre el Patrimoni. En el supòsit que tinguessin el mateix valor, seria com-

petent qualsevol de les oficines corresponents al territori on tinguin la

residència habitual els adquirents, previ acord entre ells. Aquesta norma

també s’hauria d’ampliar a la donació de béns immobles, per tal de donar

solució als interrogants anteriorment plantejats.

Quan els immobles estiguin situats fora d’Espanya, o els donataris

resideixin fora del territori espanyol, la competència correspondrà a la

Delegació de Madrid. Es preveu, així mateix, el supòsit de concurrència dels

dos tipus de béns en una sola declaració.

Quan es tracti exclusivament d’assegurances sobre la vida, es podrà

optar per realitzar la presentació a l’oficina corresponent al territori on

l’entitat asseguradora hagi de procedir al pagament.

A partir de l’1 de gener de 1997, amb l’entrada en vigor de la Llei de

cessió de tributs, les normes de competència fora del territori de cada
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Comunitat Autònoma canvien de tal forma que s’ha trencat aquest principi

d’unitat, i un únic document pot ser presentat en diferents Comunitats

Autònomes; hem d’assenyalar que aquest tema adquireix una transcendèn-

cia especial, ja que el pagament en una oficina no competent no té efectes

alliberadors per a l’altra.Aquesta norma contradiu en certa manera l’article

38, apartat quart, de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de

les Administracions Públiques i Procediments Administratius.

Tot això, evidentment, no regeix per a aquelles Comunitats que no

s’han adherit a la Llei de cessió de tributs, i que es regiran per les disposi-

cions del Reglament de l’Impost.

8.2. Temps: terminis i règim de recàrrecs vigents.
Caràcter del presentador. Suspensió i pròrroga

El termini per a la presentació de les adquisicions «mortis causa» és

de sis mesos, comptats a partir del dia de la defunció del causant o a partir

del dia en què adquireix fermesa la declaració de defunció. En els altres

supòsits, el termini és de 30 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà del

dia en què es produeixi l’acte o contracte. Si el dia del venciment fos festiu,

es podrà presentar el dia hàbil següent. La presentació fora de termini com-

porta l’aplicació automàtica del règim de recàrrecs establert per la Llei

General Tributària, que és el següent:

– 5%, per presentació dins dels tres mesos següents al termini voluntari de

presentació.

– 10%, des dels tres mesos fins als sis.

– 15%, des dels sis mesos fins als dotze.

– Després dels dotze mesos, el recàrrec és del 20%. A més s’apliquen inte-

ressos de demora, comptats des de la finalització del termini voluntari fins

a la data de presentació.
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Un cas diferent és la presentació quan ha intervingut requeriment

previ per part de l’Administració, que automàticament comportarà l’aplica-

ció del règim sancionador previst a la Llei General Tributària: a la pràctica,

sanció del 50%, més interessos de demora comptats igual que en l’apartat

anterior. La sanció es redueix, en un 30%, quan l’interessat presta confor-

mitat a la liquidació. La seva imposició s’ha d’aplicar en procediment se-

parat.

La figura del presentador està regulada a l’article 65 del Reglament

de l’Impost. Davant l’òrgan gestor, es considera, amb caràcter general, com a

mandatari dels obligats al pagament de l’Impost, sense que calgui que

aquests últims facin un acte exprés en aquest sentit. En sentit contrari, si no

representés tots els drethavents, ho hauria de fer constar expressament. El

fet que, sovint, els contribuents desconeixen aquesta realitat pot portar a

situacions d’indefensió per a algun d’ells, ja que poden ignorar actes de

l’Administració Tributària que afectin directament els seus interessos, i que,

sobre la base d’aquest precepte, amb caràcter general, han estat deguda-

ment notificats a un presentador-mandant, al qual, en alguns casos, ni tan

sols coneixen. Res no impedeix, en principi, que en el decurs de la tramita-

ció es desautoritzi aquest mandat, sempre que es faci de forma expressa i

fefaent per part de l’interessat.

L’article 69 del Reglament de l’Impost preveu la suspensió dels ter-

minis de presentació o liquidació per haver-se promogut litigi o judici

voluntari de testamentària, i s’exclouen expressament d’allò que es pugui

considerar qüestió litigiosa totes aquelles actuacions que facin els presump-

tes hereus amb caràcter voluntari encaminades a aclarir la seva situació

com a tals, com són les diligències judicials referides a l’obertura de testa-

ments, la formació d’inventaris per acceptar l’herència, la declaració d’he-

reus quan no es formuli oposició, etc.Totes les causes excloses són actua-

cions de jurisdicció voluntària, i no suspendran els terminis mentre no

adquireixin caràcter litigiós. Així doncs, el legislador només preveu com a

supòsit de suspensió aquelles qüestions litigioses que afecten directament
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el fet imposable, ja sigui perquè es discuteix l’adquisició pròpiament dita

(títol successori) o perquè el litigi versi sobre la titularitat dels béns i drets

transmesos. Quan es transmet una pluralitat de béns i drets, la suspensió

només afectarà aquell o aquells que siguin litigiosos.

S’han de distingir les situacions següents:

– Suspensió automàtica perquè s’ha promogut litigi o judici voluntari de

testamentària dins del termini voluntari de presentació. En aquest cas,

s’interrompen els terminis de presentació i no s’estableix cap obligació

de comunicar aquesta circumstància a l’òrgan gestor.

– Suspensió automàtica després d’haver presentat dins el termini el docu-

ment (s’ha d’entendre declaració tributària), sempre, per descomptat, que

l’òrgan gestor apreciï l’existència d’aquest litigi o judici. En aquest supò-

sit, se suspendrà totalment o en part la liquidació, segons afecti tots o

part dels béns objecte de la partició.

– Possibilitat de suspensió, segons el parer de l’Administració, si es promo-

gués després d’expirats els terminis voluntaris o de pròrroga concedida,

previ requeriment de presentació del document o declaració tributària,

sense perjudici dels recàrrecs i sancions que procedeixen.

– Possibilitat d’ajornament de pagament, cas d’haver-se promogut després

d’haver-se practicat liquidació, que no és altre que el regulat al mateix

Reglament sobre Successions.

Per als tres primers supòsits té una transcendència especial la data

en què aquell procediment que va causar la suspensió adquireixi fermesa,

ja sigui mitjançant una sentència, un acte d’aprovació d’operacions divisò-

ries o el desistiment de tots els interessats, moment en què els terminis

començaran a comptar novament. La paralització del litigi per causa impu-

table a les parts durant més de sis mesos donarà la possibilitat a

l’Administració de requerir la presentació del document, en els dos primers

supòsits anteriorment mencionats, i a practicar la liquidació en el tercer, a
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reserva de les devolucions que procedissin en el seu cas, si en acabar el liti-

gi es declarés que no va fer cap efecte. Si per la inactivitat de les parts s’a-

rribés a declarar per part dels Tribunals la caducitat de la instància que va

donar origen a aquest litigi, la suspensió quedarà sense efecte, tant l’automà-

tica com la concedida, com si no haguessin existit mai, i s’exigiran recàrrecs

i sancions des de l’expiració del termini voluntari.

En les successions, la pròrroga regulada a l’article 68 del Reglament

de l’Impost ofereix la possibilitat de dilatar el termini voluntari de presen-

tació en sis mesos més, sense cap recàrrec per presentació fora de termini,

però amb els interessos de demora corresponents al temps efectivament

prorrogat. La sol·licitud de pròrroga es presentarà per part dels hereus,

marmessors o administradors en el termini dels cinc mesos primers, a

comptar a partir de la data de meritació de l’impost.A més del certificat de

defunció haurà de contenir informació suficient sobre els hereus i els béns

heretats, perquè, en el supòsit que finalitzi el període prorrogat sense que

s’hagi fet la declaració tributària, es pugui practicar la liquidació que proce-

deixi. La pròrroga s’entendrà concedida quan en el termini d’un mes,

comptat a partir de la presentació, no s’hagués notificat cap acord en sentit

contrari. Finalment, hem d’assenyalar que l’únic motiu de denegació previst

és la presentació de la pròrroga fora del termini de cinc mesos.

8.3. La declaració tributària: sistemes de presentació 
i documents a presentar

El Reglament de l’Impost no exigeix cap forma determinada per fer

la declaració tributària, amb la possibilitat de fer-la en document públic o

notarial, o bé mitjançant una relació privada de béns, sempre acompanyada

d’una còpia simple o d’un duplicat que serà degudament confrontat amb

l’original. El document haurà de contenir la relació de transmissors i adqui-

rents, el domicili per a la pràctica de les notificacions i, cas que els adqui-

rents no siguin residents a Espanya, la identificació clara del seu represen-
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tant. S’hauran de relacionar, també, els béns i drets transmesos, inclòs el

valor real que s’atribueixi a cada un d’ells, així com les càrregues i deutes la

deducció de les quals se sol·liciti.

En el sistema fiscal espanyol, per a la majoria d’impostos la forma

genèrica de declaració és l’autoliquidació, cosa que comporta simultanejar

la declaració i l’ingrés, si aquella resulta positiva.

En l’Impost sobre Successions el sistema d’autoliquidació coexisteix

amb el de declaració-liquidació, segons el qual, prèvia presentació de la

declaració tributària acompanyada de la documentació que es detalla al

Reglament de l’Impost, serà l’Administració la que practiqui la liquidació

que correspongui. El sistema d’autoliquidació, implantat des de l’1 de gener

de 1988, és optatiu per a l’interessat o obligat al pagament de l’Impost i no

hi ha cap limitació que condicioni l’opció.A pesar que l’article 34, apartat

segon, de la Llei de l’Impost sobre Successions preveu la possibilitat d’im-

plantar, amb caràcter general o particular, el sistema de presentació i paga-

ment per autoliquidació amb caràcter únic, això no s’ha fet fins a la data.

Evidentment, l’opció a l’autoliquidació comporta una major rigidesa, ja que

s’exigeix la concurrència de tots els hereus i la inclusió de tots els béns en

una única declaració.A més, només es podrà optar per aquest sistema dins

del període voluntari de presentació. I s’anticipen els ingressos.

En les adquisicions per causa de mort, amb la declaració tributària i

la seva còpia, a més del certificat de defunció de tots els transmissors, si són

més d’un, s’hauran d’adjuntar tots aquells documents que acreditin la reali-

tat del dret a la successió, com el certificat del Registre General d’Actes

d’Última Voluntat,Testament,Actes, o declaracions d’hereus abintestats, etc.,

així com tots els documents referits a la identificació, tant quantitativa com

qualitativa dels béns, drets i obligacions que conformen l’herència.

El Reglament de l’Impost també estableix l’obligació d’aportar la jus-

tificació de cada circumstància personal que pugui afectar la liquidació,

com l’edat dels menors de 21 anys i les reduccions per minusvalidesa, la
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justificació de l’import del patrimoni preexistent dels adquirents i els

exemplars dels contractes d’assegurança sobre la vida subjectes a tributa-

ció, encara que ja haguessin estat objecte de liquidació parcial. Qualsevol

omissió podrà ser compensada pel mateix interessat o a petició de l’Ofi-

cina Gestora. Lògicament, també s’hi haurà d’incorporar tota la documenta-

ció necessària per justificar degudament el dret a les bonificacions de la

base imposable que tinguin origen en actius afectes a activitats empresa-

rials o professionals o en participacions societàries.

9. La gestió

En relació amb el tema de Gestió de l’Impost només es farà una breu

referència a aquells aspectes que afecten els qui estan obligats a pagar-lo,

sense fer cap referència als aspectes d’ordre interior per a les Oficines

Gestores. Però cal tenir present que l’Oficina Gestora haurà d’ajustar les

seves actuacions no tan sols a la legislació de l’Impost, sinó també a la Llei

General Tributària i a la Llei de Procediment Administratiu; la primera, com

a Llei Tributària superior els principis de la qual no poden ser contravin-

guts; i la segona, com a supletòria, cas d’absència de regulació procedimen-

tal o en matèria interpretativa. Pel que fa als ajornaments i al pagament de

l’Impost, s’atindrà a allò que disposi el Reglament General de Recaptació.

9.1. Liquidacions provisionals, complementàries
i definitives, parcials a compte i caucionals

En el sistema de liquidació basat en la documentació aportada pel

contribuent, l’Administració podrà fer una liquidació provisional segons

valors declarats. La liquidació que es practiqui després d’una liquidació pro-

visional o com a complement d’una autoliquidació, sigui quin sigui el con-

cepte (correcció d’errors aritmètics, augment de valors, etc.), serà una liqui-

dació complementària. L’Oficina Gestora reserva la denominació de definiti-

va a la liquidació que es practiqui un cop examinada l’oportunitat de fer les
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addicions a què es refereixen els articles 25 a 28 del Reglament de Succes-

sions, ja sigui per les dependències de gestió o per actuació inspectora. En

aquest moment, queda tancada per a l’Administració qualsevol incorpora-

ció o possible augment de valor del cabal hereditari (article 74, apartat ter-

cer del Reglament de l’Impost).

La liquidació parcial a compte (article 78 del Reglament) i l’autoli-

quidació parcial a compte (article 89) tenen com a finalitat, en tots dos

casos, anticipar el cobrament d’assegurances sobre la vida, de crèdits del

causant, d’havers meritats i no cobrats; o de retirar béns, valors, efectes o

metàl·lic que estiguessin en dipòsit, o bé en altres supòsits anàlegs, en els

quals hi hagi raons suficients que justifiquin la pràctica de la liquidació par-

cial sol·licitada dins del període voluntari de presentació, o, en els mateixos

supòsits, autoliquidació parcial, amb la conformitat de tots els hereus. En

aquests casos, no s’aplicaran les reduccions previstes a l’article 20 de la Llei

de l’Impost sobre Successions. La liquidació o autoliquidació parcial tindrà

caràcter d’ingrés a compte, si després es procedeix a la pràctica de la liqui-

dació o comprovació de la globalitat de l’herència.

La liquidació caucional, que només es menciona en el Reglament de

l’Impost, és la que es practica en garantia del pagament d’una liquidació

ajornada o d’un benefici fiscal provisionalment concedit i pendent de con-

cessió definitiva de certs requisits que s’hauran de complir en un límit tem-

poral determinat. En els casos de bonificacions per la transmissió «mortis

causa» de l’habitatge habitual, empresa individual, negoci professional i par-

ticipacions en entitats i en les de donacions bonificades, per aplicació de

l’article 9, apartat dos, del Reglament, és possible pensar que es practicarà

una liquidació caucional per garantir el pagament provisionalment bonifi-

cat i, d’aquesta manera, afectar els béns transmesos al pagament d’aquesta

liquidació pendent, per al supòsit que posteriorment no es compleixin els

requisits exigits per la norma. Lògicament, s’haurà de notificar formalment

a l’interessat i podrà ser objecte dels recursos que procedeixin, com qual-

sevol altra liquidació.
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9.2. Tràmit d’audiència i notificació

Allò que estableix la Llei General Tributària, a l’article 123, apartat

tercer, implica la comunicació prèvia de la liquidació, cosa que obre un pe-

ríode d’audiència o al·legacions la resolució dels quals no podrà ser objecte

de recurs (en principi, el resultat del tràmit d’audiència no ha de ser comu-

nicat).Amb aquest tràmit s’obre la possibilitat que l’Administració reconsi-

deri la futura liquidació sobre la base de les al·legacions o la nova documen-

tació que pugui facilitar el subjecte passiu afectat. Un cop resolt aquest

tràmit, si procedís modificació de la liquidació, aquesta haurà de ser comu-

nicada directament a l’afectat.A partir d’aquest moment només serà possi-

ble recurs contra la mateixa liquidació.

La notificació de la liquidació podrà ser adreçada per l’Administra-

ció al presentador del document, com a mandant (article 65 del Reglament

de l’Impost) de tots els obligats al pagament de l’impost, i seran vàlides to-

tes les que se li hagin practicat, mentre expressament no hagi manifestat

que no representa cap dels afectats. En cas contrari, s’ha de notificar al sub-

jecte passiu. D’altra banda, segons l’article 79 del Reglament, la liquidació, a

més de la motivació, haurà d’expressar el caràcter parcial, provisional, etc.;

el lloc, terminis i forma per fer l’ingrés, així com els recursos que puguin

ser interposats, amb indicació dels terminis i òrgans davant dels quals pro-

cedeixi la presentació. En les donacions, l’Administració haurà de comuni-

car el resultat de la comprovació de valors al donant, i donar-li a conèixer

els recursos corresponents.

En relació amb el pagament i fraccionament de l’impost, a més d’allò

que conté el Reglament de l’Impost, caldrà atenir-se, per a la seva sol·lici-

tud, a allò que estableixi el Reglament General de Recaptació.

Al lector que ha arribat fins aquí, encara que hagi fet alguna drecera,

volem expressar-li la consideració i l’agraïment més sincers.
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