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CIRCULAR INFORMATIVA EXTRAORDINÀRIA – FEBRER 2020 

Benvolguts,  

Com bé sabeu el Parlament de Catalunya ha admès a tràmit un projecte de llei que, entre 

altres mesures, contempla la modificació de l’Impost sobre Successions i Donacions aplicable 

a Catalunya.  

En les nostres previsions, l’efecte de l’increment en aquest impost en successions de pares a 

fills pot ser molt elevat, segons es desprèn de la taula següent: 

Llei vigent Llei en tràmit 

Valor herència Quota % efectiu Valor herència Quota % efectiu 

300.000,00 750,19 0,24% 300.000,00 11.074,22 3,58% 

600.000,00 7.261,86 1,18% 600.000,00 43.598,80 7,05% 

1.000.000,00 30.879,22 3,00% 1.000.000,00 107.612,23 10,45% 

1.500.000,00 87.888,93 5,69% 1.500.000,00 217.127,18 14,05% 

2.000.000,00 161.926,21 7,86% 2.000.000,00 336.604,12 16,34% 

3.000.000,00 371.956,54 12,04% 3.000.000,00 603.654,99 19,54% 

4.000.000,00 623.119,41 15,12% 4.000.000,00 923.233,24 22,41% 

5.000.000,00 879.289,13 17,07% 5.000.000,00 1.246.820,19 24,21% 

7.000.000,00 1.398.065,95 19,39% 7.000.000,00 1.899.148,14 26,34% 

10.000.000,00 2.182.668,56 21,19% 10.000.000,00 2.882.794,10 27,99% 

   

L’efecte relatiu de l’increment pot ser fins i tot més elevat quan en el patrimoni heretat s’hi 

inclogui una empresa familiar. I també quan el patrimoni preexistent de l’hereu superi 

determinats llindars.  

Diverses fonts apunten el dia 18 de març com a data prevista per al debat i votació final de 

l’esmentada llei. Fins a aquesta data, o fins a l’aprovació definitiva si fos més tard, encara es 

podrà anticipar la transmissió en vida d’un patrimoni aplicant el règim tributari vigent. 

Us recordem que ETL GLOBAL ADD ha estat el despatx pioner a tot l’Estat en la figura de 

l’heretament, que permet anticipar la transmissió del patrimoni en vida aplicant el règim més 

beneficiós de les successions, no el de les donacions, i sense que es meriti l’IRPF. Per aquest 

motiu ens posem novament a la vostra disposició. 

Si les vostres previsions no permetessin actuar en un termini tan breu ens oferim també per 

planificar la vostra successió a fi d’aconseguir la major contenció possible en costos 

tributaris, en aquest cas mitjançant altres possibilitats d’efecte sorprenent. 


