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ANÀLISI DELS CANVIS NORMATIUS EN L’IMPOST SOBRE 

SUCCESSIONS I DONACIONS, VIGENTS A PARTIR DE L’1 DE MAIG DE 

2020, D’APLICACIÓ A CATALUNYA, ON S’INCREMENTA LA 

TRIBUTACIÓ PER LA SUCCESSIÓ DE L’EMPRESA FAMILIAR 

 

El Parlament de Catalunya va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en 

data 30 d’abril del 2020 la Llei 5/2020 del 29 d’abril de de mesures fiscals, financeres, 

administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que 

incideixen en el medi ambient. 

La Llei 5/2020 inclou, per un costat, la creació de l'impost sobre les instal·lacions que 

incideixen en el medi ambient i, per un altre, un augment de la carga impositiva en alguns 

tributs propis (cànon de l'aigua, impost sobre els habitatges buits, impost sobre grans 

establiments comercials,  impost sobre les estades en establiments turístics, impost 

sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial i impost 

sobre begudes ensucrades envasades), així com una important modificació en els tributs 

cedits com son l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), l’impost sobre 

successions i donacions (ISD) i l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 

documentats (ITP). 

De fet, aquests canvis, i especialment pel que fa a l’eliminació de la bonificació en 

el supòsit de l’empresa familiar, constitueixen un increment substancial de la 

tributació en l’impost sobre successions a Catalunya a partir de l’1 de maig 

d’enguany. 

ELS CANVIS A L’ISD 

En l’ISD es crea una nova reducció per a les donacions i la resta de transmissions 

lucratives entre vius que hi siguin equiparables, rebudes de fundacions i d'associacions 

que compleixen finalitats d'interès general, i es modifiquen els següents aspectes:  

• la regla de manteniment establerta per al gaudiment de la reducció del 95% 

aplicable a l'adquisició mortis causa de béns del patrimoni cultural,  

• l'àmbit d'aplicació de la tarifa reduïda en les transmissions lucratives entre vius a 

favor de contribuents dels grups I i II 

• la determinació de la quota tributària mitjançant la reintroducció dels coeficients 

multiplicadors, en funció del patrimoni preexistent, per als contribuents dels grups I 

i II, i  

• el règim de bonificacions en la quota. 
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ELS COEFICIENTS MULTIPLICADORS 

Un dels canvis rellevants en l’ISD, a partir de l’entrada en vigor de la llei l’1 de maig del 

2020, és la reintroducció dels coeficients multiplicadors, tant en successions com en 

donacions, que afecten als grups de parentiu I i II1, és a dir, per a cònjuges, descendents 

i ascendents, que incrementen la quota tributària a partir d’un patrimoni preexistent 

superior a 500.000 €. 

Així, veiem que en la norma catalana existeixen dos coeficients multiplicadors: el que 

afecta al parentiu del subjecte passiu amb la persona traspassada, el donant o 

contractant de l’assegurança i el que té a veure amb el patrimoni preexistent de 

l’adquirent. 

El patrimoni preexistent és una figura que ha estat molt criticada ja que se li atribueix 

que tracta millor a l’hereu que ha dilapidat la seva fortuna que a un altre que ha estalviat 

i ha aconseguit reunir un cert patrimoni; també se l’ha criticat en el sentit que constitueix 

un reforç a la progressivitat de l’ISD, ja que, a més, el patrimoni ja constitueix objecte de 

gravamen en l’impost sobre el patrimoni (IP). 

Patrimoni preexistent (€) 
Grups de parentiu 

I i II III IV 

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

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

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

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

En aquest sentit, és important posar de manifest què s’entén per patrimoni preexistent. 

Segons el Reglament de l’ISD, la valoració del patrimoni preexistent es realitzarà 

aplicant les regles establertes en l’IP, amb la singularitat que, d’acord amb la doctrina 

administrativa (DGT) i les resolucions del TEAC2, en el seu import s’han de computar 

els bens exempts en l’IP  

Abans de la reforma de la Llei 5/2020, la quota tributària s’obtenia com a resultat 

d'aplicar a la quota íntegra el coeficient multiplicador corresponent en funció del grup a 

què pertanyia el contribuent, en funció del seu grau de parentiu amb el transmitent: 

Grau de parentiu 

Grups I i II Grup III Grup IV 

1 1,5882 2 

 

  

 
1 Grup I: adquisicions per descendents i adoptats menors de vint anys. Grup II: adquisicions per descendents i adoptats de vint 
anys o més, cònjuges, ascendents i adoptants. 

2 Consultes DGT V2352-06 i V0194-07; resolucions TEAC de 11-6-2015 y 15-9-2016 
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BONIFICACIONS DE LA QUOTA TRIBUTÀRIA 

Es manté la bonificació del 99% pels cònjuges en l’ISD, en les adquisicions per causa 

de mort, incloses les quantitats percebudes pels beneficiaris d’assegurances de vida. 

També es mantenen les bonificacions que ja existien per als contribuents del grup I:  

Base imposable Bonificació 
(%) 

Resta base 
imposable 

Bonificació 
marginal (%) 

0,00  0,00 100.000,00 99,00  

100.000,00 99,00 100.000,00 97,00  

200.000,00 98,00 100.000,00 95,00  

300.000,00 97,00 200.000,00 90,00  

500.000,00 94,20 250.000,00 80,00  

750.000,00 89,47 250.000,00 70,00 

1.000.000,00 84,60 500.000,00 60,00 

1.500.000,00 76,40 500.000,00 50,00 

2.000.000,00 69,80 500.000,00 40,00 

2.500.000,00 63,84 500.000,00 25,00 

3.000.000,00 57,37 en endavant 20,00  

En canvi, s’aplica una nova taula de bonificacions, inferiors a les vigents actualment, per 

a la resta de contribuents del grup II:  

Base imposable Bonificació 
(%) 

Resta base 
imposable 

Bonificació 
marginal (%) 

0,00  0,00 100.000,00 60,00  

100.000,00 60,00 100.000,00 55,00  

200.000,00 57,50 100.000,00 50,00  

300.000,00 55,00 200.000,00 45,00  

500.000,00 51,00 250.000,00 40,00  

750.000,00 47,33 250.000,00 35,00 

1.000.000,00 44,25 500.000,00 30,00 

1.500.000,00 39,50 500.000,00 25,00 

2.000.000,00 35,88 500.000,00 20,00 

2.500.000,00 32,70 500.000,00 10,00 

3.000.000,00 28,92 en endavant  0,00»  
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Les diferències en els percentatges de bonificació, amb l’entrada en vigor de la nova llei, 

són altament significatives: 

Base imposable 
Bonificació (%) 

Resta base 
imposable 

Bonificació marginal (%) 

vigent anterior diferència  vigent anterior diferència 

0,00  0,00 0,00 0,00 100.000,00 60,00 99,00  39,00 

100.000,00 60,00 99,00 39,00 100.000,00 55,00 97,00  42,00 

200.000,00 57,50 98,00 40,50 100.000,00 50,00 95,00  45,00 

300.000,00 55,00 97,00 42,00 200.000,00 45,00 90,00  45,00 

500.000,00 51,00 94,20 43,20 250.000,00 40,00 80,00  40,00 

750.000,00 47,33 89,47 42,14 250.000,00 35,00 70,00 35,00 

1.000.000,00 44,25 84,60 40,35 500.000,00 30,00 60,00 30,00 

1.500.000,00 39,50 76,40 36,90 500.000,00 25,00 50,00 25,00 

2.000.000,00 35,88 69,80 33,92 500.000,00 20,00 40,00 20,00 

2.500.000,00 32,70 63,84 31,14 500.000,00 10,00 25,00 15,00 

3.000.000,00 28,92 57,37 28,45 en endavant 0,00 20,00  20,00 

Les minoracions dels percentatges de les bonificacions, en els supòsits d’herències de 

menys de 500.000€, oscil·len entre el 39 i el 43,2%.  

Si això li afegim l’impacte en el càlcul de la quota del patrimoni preexistent, pot arribar a 

incrementar-se en un 20%.  

Especialment rellevant, des del punt de vista empresarial, és l’eliminació de la 

reducció a la meitat de les bonificacions en el supòsit d’aplicar alguna reducció. 

És a dir, en el supòsit d’aplicació d’alguna de les reduccions que estableix la llei, 

com ara la reducció per adquisició de participacions en entitats, en què no és 

d’aplicació cap bonificació a la quota. 

Cal recordar que la bonificació de la quota tributària es determina en el percentatge mitjà 

ponderat que resulti de l'aplicació per a cada tram de base imposable.  

Per veure com es fa el càlcul del tipus mig ponderat3, se suposa una herència amb un 

únic hereu (fill de 18 anys) que té una base imposable d’1.600.000 €, una base liquidable 

de 500.000 € i una quota tributària de 15.000 € (no opta per cap de les reduccions 

previstes en l’apartat 4 de l’article 58.bis).  

  

 
3 A aquests efectes, s’utilitza l’exemple incorporat en la Guia Pràctica de l’Impost sobre Successions i Donacions, 
publicada per la Generalitat de Catalunya, el 28-07-2020, pels fets imposables meritats a partir de l'1 de maig de 2020. 
https://atc.gencat.cat/web/.content/documents/02_doc_tributs/02_isd/guia_isd.pdf.  
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L’import de la bonificació sobre la quota es calcularia de la següent manera: 

Detall liquidació: 

Base Imposable 1.600.000,00 € 

Grup de parentiu I (descendent menor de 21 anys) 

Base Liquidable 500.000 € 

Quota tributària 15.000 € 

Segons taula de l’apartat 2 de l’article 58.bis: 

Base Imposable Bonificació Bnf. marginal 

Fins a 1.500.000,00 76,40%  

Resta 100.000,00  50% 

Càlcul del tipus mig ponderat (TMP) 

 

TMP =  
[1.500.000 ∗  76,40%] + [100.000 ∗  50%]

1.600.000
 =  74,75% 

 

Import Bonificació Quota: [15.000,00 x 74,75%] = 11.212,50 €  

Import a ingressar: [15.000,00–11.212,50] = 3.787,50 €  

MANTENIMENT DE LES TARIFES DE L’ISD:  

La quota íntegra aplicable en les transmissions lucratives entre vius a favor de 
contribuents dels grups I i II s'obté de resultes d'aplicar a la base liquidable l'escala 
següent: 

Base liquidable 

fins a (€) 

Quota integra 

(€) 

Resta base 

liquidable (fins a €) 

Tipus 

(%) 

0,00 0,00 200.000,00 5 

200.000,00 10.000,00 600.000,00 7 

600.000,00 38.000,00 En endavant 9 

La quota íntegra de l’ISD en la resta de transmissions, s'obté de resultes d'aplicar a la 
base liquidable l'escala següent: 

Base liquidable 

fins a (€) 

Quota 

integra(€) 

Resta base 

liquidable(fins a €) 

Tipus 

(%) 

0,00 0,00 50.000,00 7 

50.000,00 3.500,00 150.000,00 11 

150.000,00 14.500,00 400.000,00 17 

400.000,00 57.000,00 800.000,00 24 

800.000,00 153.000,00 En endavant 32 
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ALTRES QÜESTIONS RELACIONADES AMB L’ISD. L’AIXOVAR O PARAMENT 

DOMÈSTIC: 

A títol d’antecedent, cal assenyalar que l’IP declara exempt l’aixovar domèstic, entenent-

se com tal els efectes personals i de la llar, estris domèstics i altres béns mobles d'ús 

particular del subjecte passiu, excepte les joies, pells de caràcter sumptuari, automòbils, 

vehicles de dos o tres rodes amb cilindrada igual o superior a 125 centímetres cúbics, 

embarcacions d'esbarjo o d'esports nàutics, les aeronaus i els objectes d'art i antiguitats. 

Per contra, la Llei 29/1987, de l’ISD, d’àmbit estatal, determina que l’aixovar domèstic 

formarà part de la massa hereditària4 i es valorarà al tipus del 3% de l’import del caudal 

relicte del causant, llevat que els interessats li assignin un valor superior o provin 

fefaentment la seva inexistència o que el seu valor és inferior a l’aplicació del referit 

percentatge. 

Així doncs, la llei pressuposa sempre l’existència del parament i el valora en el 3% de 

l’import de tots els béns i drets del cabal relicte, independentment de la seva naturalesa. 

El valor calculat del parament domèstic es pot minorar en el 3% del valor cadastral de 

l’habitatge habitual del matrimoni quan s’hagi de fer lliurament al cònjuge sobrevivent de 

la roba, el mobiliari i els estris que tinguin el caràcter de parament comú. 

El càlcul del parament es fa després de deduir del valor total dels béns i drets, les 

càrregues i no s’ha d’incloure en la base de càlcul el valor dels béns addicionals5 i, si fos 

el cas, tampoc el de les donacions acumulades ni l’import de les quantitats que 

procedeixin d’assegurances sobre la vida. 

Tot i que no té una relació directa amb la modificació establerta per la Llei 5/2020, sí que 

la tenen, respecte a la quantificació de l’impost; les recents sentències del Tribunal 

Suprem (TS) de 10 de març i 19 de maig de 2020 que delimiten el concepte d'aixovar 

domèstic i la seva valoració a efectes de càlcul de l'impost.  

Per determinar el concepte d'aixovar domèstic i delimitar quins elements o béns han de 

ser inclosos i quins han de considerar-se exclosos, el TS ho analitza, des de la 

perspectiva del Codi Civil i de l’IP, determinant que el concepte de aixovar domèstic, no 

definit en la norma fiscal, no pot comprendre sense més un percentatge sobre la totalitat 

dels béns del causant, sinó que cal excloure els béns que no siguin susceptibles d'ús 

particular i personal del causant. 

Les conclusions de la sentència es resumeixen en les següents punts (Fonament de 

Dret Quart): 

1.- El ajuar doméstico comprende el conjunto de bienes muebles afectos al servicio de la 

vivienda familiar o al uso personal del causante, conforme a las descripciones que contiene 

 
4 Actiu hereditari (cabal hereditari/cabal relicte). Conjunt de béns i de drets de caràcter patrimonial d’una persona difunta, 
considerat com a objecte de la successió per causa de mort. 
5 La base per liquidar l’ISD per herència, a més dels béns existents a nom de la persona difunta a la data de defunció, ha 
d’incloure altres béns que no constaven a la seva titularitat, com els següents: 

a) Els que hagin pertangut a la persona difunta fins a un any abans de la defunció, llevat que entre els béns de l’herència 
hi hagi altres béns que els substitueixin. 
b) Els béns i drets que durant els tres anys anteriors a la defunció havien estat adquirits per la persona difunta en 
usdefruit, a títol onerós, i en nua propietat per les persones hereves, legatàries, parents dins del tercer grau o cònjuge 
de qualsevol d’ells o de la persona causant. 
c) Els béns i drets que la persona difunta havia transmès a títol onerós, durant els quatre anys anteriors a la defunció, 
amb la reserva d’usdefruit d’aquest bé o d’un altre bé, o un altre dret vitalici. Hi ha l’excepció dels contractes de renda 
vitalícia amb una entitat dedicada a aquests negocis. 
d) Els valors i efectes dipositats, en supòsits d’endós. 
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el artículo 1321 del Código Civil, en relación con el artículo 4, Cuatro de la LIP, interpretados 

ambos en relación con sus preceptos concordantes, conforme a la realidad social, en un 

sentido actual. 

2.- En concreto, no es correcta la idea de que el tres por ciento del caudal relicto que, como 

presunción legal, establece el mencionado artículo 15 LISD, comprenda la totalidad de los 

bienes de la herencia, sino sólo aquéllos que puedan afectarse, por su identidad, valor y 

función, al uso particular o personal del causante, con exclusión de todos los demás. 

3.- Las acciones y participaciones sociales, por no integrarse, ni aun analógicamente, en tal 

concepto de ajuar doméstico, por amplio que lo configuremos, no pueden ser tomadas en 

cuenta a efectos de aplicar la presunción legal del 3 por ciento. 

4.- El contribuyente puede destruir tal presunción haciendo uso de los medios de prueba 

admitidos en Derecho, a fin de acreditar, administrativa o judicialmente, que determinados 

bienes, por no formar parte del ajuar doméstico, no son susceptibles de inclusión en el ámbito 

del 3 por 100, partiendo de la base de que tal noción sólo incluye los bienes muebles 

corporales afectos al uso personal o particular, según el criterio que hemos establecido. 

En particular, no está necesitada de prueba la calificación de los bienes por razón de su 

naturaleza, que la Administración debe excluir. En otras palabras, sobre el dinero, títulos, los 

activos inmobiliarios u otros bienes incorporales no se necesita prueba alguna a cargo del 

contribuyente, pues se trata de bienes que, en ningún caso, podrían integrarse en el concepto 

jurídico fiscal de ajuar doméstico, al no guardar relación alguna con esta categoría. 

Així doncs, en el cas dels diners (dipòsits en compte corrent o d’estalvis i altres 

imposicions), títols (valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis i valors 

representatius de la participació en fons propis d’entitats), actius immobiliaris i en relació 

al valor net de les activitats empresarials o professionals, no hauria de ser necessària 

cap prova a càrrec de contribuent, ja que son béns que, en cap cas, han integrar-se en 

el concepte fiscal d'aixovar domèstic. 

EXEMPLES PRÀCTICS6: 

Per tal de realitzar un anàlisis de l’efecte del canvi normatiu vigent a partir de l’1 de maig 

de 2020 s’ha procedit a plantejar tres supòsits d’aplicació habitual en els contribuents 

de l’Impost de Successions detallats a continuació: 

1. En el primer supòsit es planteja l’Impost de Successions on els beneficiaris són el 

cònjuge i un descendent, amb un cabdal hereditari total entre el causant i el 

cònjuge de 2.495.000 €, amb les següents propietats i titularitats: 

✓ Habitatge habitual: valor cadastral total 150.000 € (valor actualitzat 330.000€). 

Titularitat compartida al 50% 

✓ Segona residència: valor cadastral total 120.000 € (valor actualitzat 220.000€). 

Titularitat compartida al 50% 

✓ Habitatge arrendat: valor cadastral total 45.000 € (valor actualitzat 105.000€). 

Titularitat 100 % del causant. 

✓ Local arrendat: valor cadastrals 85.000 € (valor actualitzat 100.000€). 

Titularitat 100 % del causant. 

✓ Capital mobiliari (comptes corrents i/o fons d’inversió): valor total 350.000€. 

Titularitat causant 150.000 €, titular de la cònjuge 200.000 € 

 
6 L’aixovar domèstic es valora a raó del 3% del cabdal hereditari 
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✓ Participacions en entitats que una part compleixen el requisits d’aplicació de 

la reducció per aquest concepte: valor total 1.390.000 € (100.000 € a cadascuna 

dels cònjuges no compleixen els requisits d’empresa bonificada): Titularitat del 

causant 700.000 €, titularitat de la cònjuge 690.000 € 

 

2. En el segon supòsit es planteja l’Impost de Successions on els beneficiaris són el 

cònjuge i un descendent, amb un cabdal hereditari total entre el causant i el 

cònjuge de 840.000 €, amb les següents propietats de titularitat compartida amb el 

cònjuge: 

✓ Habitatge habitual: valor cadastral total 150.000 € (valor actualitzat 330.000 €) 

✓ Segona residència: valor cadastral total 116.000 € (valor actualitzat 210.000 €) 

✓ Capital mobiliari (comptes corrents i/o fons d’inversió): valor total 300.000 € 

 

3. En tercer supòsit plantejat, els beneficiaris són el cònjuge i dos descendents, 

amb un cabdal hereditari total entre el causant i el cònjuge de 840.000 €, amb les 

següents propietats de titularitat compartida amb el cònjuge: 

✓ Habitatge habitual: valor cadastral total 150.000 € (valor actualitzat 330.000 €) 

✓ Segona residència: valor cadastral total 116.000 € (valor actualitzat 210.000 €) 

✓ Capital mobiliari (comptes corrents i/o fons d’inversió): valor total 300.000 

€ 

En els tres supòsits plantejats s’analitza la tributació de la successió al cònjuge amb 

la legítima al/s descendent/s i la posterior successió del cònjuge al/s 

descendent/s. I per altra banda, es planteja la renúncia de l’herència del cònjuge i la 

successió directa al/s descendent/s. 

En el primer supòsit en el què els causants són propietaris de diversos immobles, capital 
mobiliari i participacions en entitats on es d’aplicació la reducció estipulada per la llei, 
amb el canvi de normativa s’observa un increment de la tributació d’un 70% - 74 %. 

Herència al cònjuge i legítima al descendent i posterior successió al descendent: 

 Cabdal 
hereditari 

Normativa 2014 Normativa 2020 
% 

CONJUGE DESCENDENT CONJUGE DESCENDENT 

Defunció 
CAUSANT 

1.330.000 € 694,85 € 906,18 € 764,33 € 7.240,70 €  

Defunció 
CÓNJUGE 

1.165.000 €  115.294,32 €  190.388,16 €  

Cost Fiscal  2.495.000 € 
694,85 € 116.200,50 € 764,33 € 197.628,86 €  

116.895,34 € 198.393,19 € 70% 

Renúncia de l’herència per part del cònjuge i successió directa al descendent: 

 
Cabdal hereditari 

Normativa 2014 Normativa 2020 
% 

 DESCENDENT DESCENDENT 

Defunció CAUSANT 1.330.000 € 55.426,24 € 90.846,12 €  

Defunció CÓNJUGE 1.165.000 € 32.226,39 € 62.027,35 €  

Cost Fiscal  2.495.000 € 87.652,64 € 152.873,47 € 74% 
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En l’anàlisi del segon supòsit en què els causants són titulars de dos immobles 

(habitatge habitual i segona residència) i capital mobiliari amb l’aplicació de les noves 

mesures s’observa un increment de la tributació d’un 430% i 879% en funció del 

beneficiari: 

Herència al cònjuge i legítima al descendent i posterior successió al descendent. 

 Cabdal 
hereditari 

NORMATIVA 2014 NORMATIVA 2020 
% 

CONJUGE DESCENDENT CONJUGE DESCENDENT 

Defunció CAUSANT 420.000 € 97,97 €  97,97 €   

Defunció CÓNJUGE 420.000 €  4.272,03 €  23.068,94 €  

Cost Fiscal Total 
Increment 

840.000 € 
97,97 € 4.272,03 € 97,97 € 23.068,94 €  

4.370,00 € 23.166,91 € 430% 

Renúncia de l’herència per part del cònjuge i successió directa al descendent. 

 
Cabdal hereditari 

Normativa 2014 Normativa 2020 
% 

 DESCENDENT DESCENDENT 

Defunció CAUSANT 420.000 € 978,70 € 9.124,11 €  

Defunció CÓNJUGE 420.000 € 978,70 € 10.036,53 €  

Cost Fiscal  840.000 € 1.957,39 € 19.160,64 € 879% 

Per últim, en el tercer supòsit els causants són titulars de dos immobles (habitatge 
habitual i segona residència) i capital mobiliari, però els successors són el cònjuge i dos 
descendents. Amb l’aplicació de les noves mesures s’observa un increment de la 
tributació d’un 956% i 1926% en funció del beneficiari: 

Herència al cònjuge i legítima al descendent i posterior successió al descendent. 

 Cabdal 
hereditari 

Normativa 2014 Normativa 2020 
% 

CONJUGE DESC 1 DESC 2 CONJUGE DESC 1 DESC 2 

Defunció CAUSANT 420.000 € 97,97 €   97,97 €    

Defunció CÓNJUGE 420.000 €  450,90 € 450,90 €  5.230,45 € 5.230,45 €  

Cost Fiscal  840.000 € 
97,97 € 450,90 € 450,90 € 97,97 € 5.230.45 € 5.230.45 €  

999,76 € 10.558,88 € 956% 

Renúncia de l`herència per part del cònjuge i successió directa al descendent. 

 Cabdal 
hereditari 

NORMATIVA 2014 NORMATIVA 2020 
% 

DESC 1 DESC 2 DESC 1 DESC 2 

Defunció CAUSANT 420.000 € 59,65 € 59,65 € 1.150,96 € 1.150,96 €  

Defunció CÓNJUGE 420.000 € 59,65 € 59,65 € 1.266,06 € 1.266,06 €  

Cost Fiscal Total 
Increment 

840.000 € 
119,30 € 119,30 € 2.417,02 € 2.417,02 €  

238,61 € 4.834,03 € 1926% 
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En l’anàlisi plantejat en relació al canvi normatiu de l’Impost de Successions vigent a 
partir de l’1 de maig de 2020 sorprèn l’augment de la tributació a causa de la disminució 
de les bonificacions per descendents majors de 21 anys. 

Des del punt de vista empresarial, l’eliminació de les bonificacions en el supòsit 
d’aplicar la reducció per adquisició d’empresa familiar, suposa un increment 
substancial en la tributació per aquest impost. 
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