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DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA

LLEI

3/2011, del 8 de juny, de modiicació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació 
de l’impost sobre successions i donacions.

EL PRESIDENT  
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en 
nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 65 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

El sistema de finançament vigent, i concretament el règim de cessió de tributs, 
determina que l’Estat és el titular de l’impost que grava les successions, i conse-
güentment no permet a les comunitats autònomes suprimir-lo o derogar-lo, si bé 
els atorga àmplies competències normatives.

En aquest marc competencial, la Generalitat pot introduir modificacions en els 
elements de quantificació del tribut –establiment de reduccions de la base imposable, 
fixació de la tarifa i dels coeficients multiplicadors i aprovació de bonificacions 
i deduccions de la quota–, de manera que, sense suprimir l’impost, pot aprovar 
determinades normes que beneficiïn especialment els contribuents que rebin herèn-
cies dels familiars més propers: així, reduint sensiblement el cost fiscal d’aquestes 
transmissions, es garanteix que, en cas de mort, el patrimoni aplegat al llarg d’una 
vida es pugui mantenir en l’entorn familiar.

En els darrers temps, una gran part de la ciutadania ha posat en qüestió la regulació 
aplicable a Catalunya de l’impost que grava les successions, en virtut de la qual encara 
se sotmeten determinades herències a un gravamen força important, per tal com 
es percep com un greuge comparatiu el fet que els ciutadans de Catalunya estiguin 
sotmesos a un tribut que en altres territoris ha estat reduït de manera substancial 
quant a les transmissions que es produeixen entre els familiars més propers.

La present llei, doncs, modifica dos punts de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de 
regulació de l’impost sobre successions i donacions: d’una banda, crea una bonifi-
cació del 99% de la quota de l’impost de successions per a les transmissions a favor 
del cònjuge, dels descendents o dels ascendents –és a dir, a favor dels contribuents 
dels grups de parentiu I i II–, i també per a les quantitats que aquests contribuents 
percebin com a beneficiaris d’assegurances de vida; d’altra banda, pel que fa a les 
reduccions aplicables a la base imposable, avança a l’1 de gener de 2011 la tercera i 
darrera fase de l’entrada en vigor gradual dels imports de la reducció per parentiu 
i de la reducció addicional.

Article 1
Addició d’un article a la Llei 19/2010

S’afegeix un article, el 58 bis, a la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de 
l’impost sobre successions i donacions, amb el text següent:

“Article 58 bis. Bonificació de la quota tributària
”Els contribuents dels grups I i II poden aplicar una bonificació del 99% de la 

quota tributària de l’impost sobre successions en les adquisicions per causa de mort, 
incloses les quantitats percebudes pels beneficiaris d’assegurances de vida que 
s’acumulen a la resta de béns i drets que integren llur porció hereditària.”
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Article 2
Modiicació de la disposició inal primera de la Llei 19/2010

1. S’afegeix un nou apartat, l’1 bis, a la disposició final primera de la Llei 19/2010, 
amb el text següent:

“1 bis. En allò que disposa l’article 58 bis, aquesta llei s’aplica als fets imposables 
meritats a partir de l’1 de gener de 2011.”

2. Es modifica l’apartat 2 de la disposició final primera de la Llei 19/2010, que 
resta redactat de la manera següent:

“2. Els imports de la reducció per parentiu i els imports màxims de la reducció 
addicional de la base imposable de l’impost sobre successions i donacions entren 
en vigor gradualment, en funció de la data de meritació del fet imposable:

”a) Per als fets imposables meritats entre l’1 de gener de 2010 i el 30 de juny de 
2010, s’aplica el 25% dels imports que estableixen els articles 2 i 30.

”b) Per als fets imposables meritats entre l’1 de juliol de 2010 i el 31 de desembre 
de 2010, s’aplica el 62,5% dels imports que estableixen els articles 2 i 30.

”c) Per als fets imposables meritats a partir de l’1 de gener de 2011, s’aplica el 
100% dels imports que estableixen els articles 2 i 30.”

Article 3
Modiicació de la disposició inal segona de la Llei 19/2010

Es modifica la disposició final segona de la Llei 19/2010, que resta redactada de 
la manera següent:

“El Govern ha d’aprovar abans de l’1 de novembre de 2011 el decret que doni 
compliment als mandats expressos de desplegament reglamentari que conté aquesta 
llei.”

DISPOSICIÓ FINAL

Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei 
cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la 
facin complir.

Palau de la Generalitat, 8 de juny de 2011

ARTUR MAS I GAVARRÓ

President de la Generalitat de Catalunya

ANDREU MAS-COLELL

Conseller d’Economia i Coneixement

(11.158.093)
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LEI

3/2011, deth 8 de junh, de modiicacion dera Lei 19/2010, deth 7 de junh, de regu-
lacion der impòst de successions e donacions.

ETH PRESIDENT  
DERA GENERALITAT DE CATALONHA

Sigue notòri a toti es ciutadans qu’eth Parlament de Catalonha a aprovat e jo, en 
nòm deth Rei e d’acòrd tamb çò qu’establís er article 65 der Estatut d’autonomia de 
Catalonha, promulgui era següenta

LEI

Preambul

Eth sistèma de finançament en vigor, e concrètaments eth regim de cession de 
tributs, determine qu’er Estat ei eth titular der impòst que graue es successions, 
e consequentment non permet as comunitats autonòmes suprimir-lo o abolir-lo, 
encara que les autrege amples competéncies normatiues.

En aguest marc competenciau, era Generalitat pòt introdusir modificacions 
enes elements de quantificacion deth tribut –establiment de reduccions dera basa 
imposabla, fixacion dera tarifa e des coeficients multiplicadors e aprobacion de 
bonificacions e deduccions dera quòta–, de manèra que, sense suprimir er impòst, 
pòt aprovar determinades normes que beneficien mès que mès es contribuables que 
reben eretatges dels familhaus mès propdans: atau, en tot redusir sensiblament eth 
còst fiscau d’aguestes transmissions, se garantís que, en cas de mòrt, er auviatge 
amassat ath long d’ua vida se pogue mantier en entorn familhau.

Enes darrèri tempsi, ua grana part dera ciutadania a metut en question era regu-
lacion aplicabla en Catalonha der impòst que graue es successions, en vertut dera 
quau encara se someten determinadi eretatges a ua carga fòrça importanta, per tau 
coma se percep coma un grèuge comparatiu eth hèt qu’es ciutadans de Catalonha 
siguen sometudi a un tribut qu’en d’auti territòris a estat redusit de manèra subs-
tanciau en çò que tanh as transmissions que se produsissen entre es familhaus mès 
propdans.

Era presenta lei, donques, modifique dus punts dera Lei 19/2010, deth 7 de junh, de 
regulacion der impòst de successions e donacions: d’ua banda, cree ua bonificacion 
deth 99% dera quòta der impòst de successions entàs transmissions en favor deth 
conjunt, des descendents o des ascendents –ei a díder, en favor des contribuables 
des grops de parentat I e II–, e tanben entàs quantitats qu’aguesti contribuables 
perceben coma beneficiaris d’assegurances de vida; d’auta banda, per çò qu’ei des 
reduccions aplicables ara basa imposabla, auance ar 1 de gèr de 2011 era tresau e 
darrèra fasa dera entrada en vigor graduau des impòrts dera reduccion per parentat 
e dera reduccion addicionau.

Article 1
Addicion d’un article ara Lei 19/2010

S’ahig un article, eth 58 bis, ara Lei 19/2010, deth 7 de junh, de regulacion der 
impòst de successions e donacions, damb eth tèxte següent:

“Article 58 bis. Bonificacion dera quòta tributària
”Es contribuables des grops I e II pòden aplicar ua bonificacion deth 99% dera 

quòta tributària der impòst de successions enes aquesiments per causa de mòrt, 
includides es quantitats percebudes pes beneficiaris d’assegurances de vida que 
s’acumulen ara rèsta de bens e drets qu’intègren era sua porcion ereditària.”
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Article 2
Modiicacion dera disposicion inau prumèra dera Lei 19/2010

1. S’ahig un nau apartat, er 1 bis, ara disposicion finau prumèra dera Lei 19/2010, 
damb eth tèxte següent:

“1 bis. En aquerò que dispòse er article 58 bis, aguesta lei s’aplique as hèts impo-
sables meritats a compdar der 1 de gèr de 2011.”

2. Se modifique er apartat 2 dera disposicion finau prumèra dera Lei 19/2010, 
que rèste redigit dera manèra següenta:

“2. Es impòrts dera reduccion per parentat e es impòrts maxims dera reduccion 
addicionau dera basa imposabla der impòst de successions e donacions entren en 
vigor graduaument, en foncion dera data de meritacion deth hèt imposable:

”a) Entàs hèts imposables meritadi entre er 1 de gèr de 2010 e eth 30 de junh de 
2010, s’aplique eth 25% des impòrts qu’establissen es articles 2 e 30.

”b) Entàs hèts imposables meritadi entre er 1 de junhsèga de 2010 e eth 31 de 
deseme de 2010, s’aplique eth 62,5% des impòrts qu’establissen es articles 2 e 30.

”c) Entàs hèts imposables meritadi a compdar der 1 de gèr de 2011, s’aplique eth 
100% des impòrts qu’establissen es articles 2 e 30.”

Article 3
Modiicacion dera disposicion inau dusau dera Lei 19/2010

Se modifique era disposicion finau dusau dera Lei 19/2010, que rèste redigida 
dera manèra següenta:

“Eth Govèrn a d’aprovar abans der 1 de noveme de 2011 eth decrèt que dongue 
compliment as mandats exprèssi de desplegament reglamentari que conten aguesta 
lei.”

DISPOSICION FINAU

Entrada en vigor

Aguesta lei entre en vigor londeman d’auer estat publicada en Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeni a toti es ciutadans as quaus sigue d’aplicacion aguesta Lei co-
opèren ath sòn compliment e qu’es tribunaus e es autoritats as quaus pertòque la 
hèsquen complir.

Palai dera Generalitat, 8 de junh de 2011

ARTUR MAS I GAVARRÓ

President dera Generalitat de Catalonha

ANDREU MAS-COLELL

Conselhèr d’Economia i Coneishença

(11.158.093)
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	DEPARTAMENT
	D’ENSENYAMENT
	ORDRE
	ENS/115/2011, de 2 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions a centres educatius públics i privats concertats d’educació secundària de Catalunya, per a l’aprenentatge actiu d’idiomes, i s’obre la convocatòria p
	ública per a l’any 2011.
	RESOLUCIÓ
	ENS/1425/2011, de 26 de maig, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat La Salle, de Premià de Mar.
	RESOLUCIÓ
	ENS/1426/2011, d’11 d’abril, per la qual se modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Les Heures, de Lleida.
	RESOLUCIÓ
	ENS/1427/2011, de 30 de maig, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Escola Pia d’Olot, d’Olot.
	RESOLUCIÓ
	ENS/1428/2011, de 26 de maig, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Ramon Fuster, de Cerdanyola del Vallès.
	RESOLUCIÓ
	ENS/1429/2011, de 26 de maig, per la qual s’autoritza l’obertura del centre d’educació infantil privat Nemomarlin, de Sant Cugat del Vallès.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA
	RESOLUCIÓ
	CLT/1424/2011, de 30 de maig, per la qual s’incoa l’expedient de declaració de bé cultural d’interès nacional, en la categoria de monument històric, a favor de l’església dels Sants Just i Pastor, a Barcelona, i de delimitació d’un entorn de protecció com
	ú amb el Palau de Requesens.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, 
	ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
	RESOLUCIÓ
	AAM/1432/2011, de 8 de juny, pel qual es fa públic l’encàrrec de gestió entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l’empresa de Tecnologías y Servicios Agrarios, SA.
	CÀRRECS I PERSONAL
	PARLAMENT
	DE CATALUNYA
	SINDICATURA DE Comptes
	RESOLUCIÓ
	de 7 de juny de 2011, per la qual es fan públiques les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria de concurs oposició per a la provisió de dues places del cos de tècnics de grau mitjà de la Sindicatura de Comptes de Catalunya (c
	odi de la convocatòria CO-A2-TGM/10).
	RESOLUCIÓ
	de 7 de juny de 2011, per la qual es fan públiques les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria de concurs oposició per a la provisió d’una plaça del cos d’auxiliars administratius de la Sindicatura de Comptes de Catalunya (co
	di de la convocatòria CO-C2-AUX.ADM/10).
	RESOLUCIÓ
	de 9 de juny de 2011, per la qual es fan públiques les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria de concurs oposició per a la provisió d’una plaça del cos de lletrats de la Sindicatura de Comptes de Catalunya (codi de la convoc
	atòria CO-A1-LLETRAT/10).
	RESOLUCIÓ
	de 9 de juny de 2011, per la qual es fan públiques les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria de concurs oposició per a la provisió d’una plaça del cos d’informàtics de la Sindicatura de Comptes de Catalunya (codi de la conv
	ocatòria CO-A1-INF/10).
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR
	RESOLUCIÓ
	INT/1430/2011, de 7 de juny, per la qual s’adapten diversos nomenaments de la nova estructura del Departament d’Interior.
	RESOLUCIÓ
	INT/1431/2011, de 8 de juny, de cessament de la senyora Elvira Balcells Fluvià com a cap del Gabinet Tècnic del Departament d’Interior.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	RESOLUCIÓ
	JUS/1423/2011, de 27 de maig, per la qual es convoca el concurs ordinari núm. 282 per proveir registres de la propietat, mercantils i de béns mobles vacants.
	RESOLUCIÓ
	de 23 de maig de 2011, per la qual es nomenen professores titulars d’universitat.
	RESOLUCIÓ
	de 25 de maig de 2011, per la qual es nomenen catedràtics i catedràtiques d’universitat.
	UNIVERSITAT DE LLEIDA
	RESOLUCIÓ
	de 26 de maig de 2011, per la qual es fixa la suplència temporal del rector en el supòsit de vacant, absència o malaltia en el vicerector de Recerca de la universitat.
	RESOLUCIÓ
	de 26 de maig de 2011, per la qual es nomena la secretària general i els vicerectors i les vicerectores de la universitat.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT 
	de governació
	I RELACIONS INSTITUCIONALS
	EDICTE
	de 9 de juny de 2011, d’informació pública de la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2012.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	EDICTE
	de 3 de juny de 2011, de notificació d’un acte administratiu (exp. D019/10-SRL).
	EDICTE
	de 3 de juny de 2011, de notificació d’un acte administratiu (exp. D015/10-DG).
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR
	EDICTE
	de 31 de maig de 2011, de notificació de la resolució de l’expedient sancionador VE-119/2010.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2007000076).
	DEPARTAMENT
	DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. EC-2.768).
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a l’Edicte de 28 de gener de 2009, de notificació de la resolució d’aprovació del Projecte constructiu de l’ampliació de l’estació depuradora d’aigües residuals de Cassà de la Selva i Llagostera, al terme municipal de Cassà de la Selva (clau S-AA-01280-P)
	 (DOGC núm. 5307, pàg. 6376, de 29.1.2009).
	FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 7 de juny de 2011, de notificació de la incoació i de la proposta de resolució d’expedients sancionadors.
	AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 10 de juny de 2011, pel qual es notifiquen actes administratius dictats en expedients sancionadors.
	DIVERSOS
	CONSORCI CASTELLDEFELS AGENTS DE SALUT
	CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA
	CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS DE LES COMARQUES DE LA RIBERA D’EBRE, EL PRIORAT I LA TERRA ALTA
	CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ
	FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA EN ENERGIA DE CATALUNYA
	FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	ALELLA
	ARGENTONA
	BENAVENT DE SEGRIÀ
	CASTELLÓ D’EMPÚRIES
	CASTELLVELL DEL CAMP
	CELRÀ
	L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
	ELS HOSTALETS DE PIEROLA
	JOSA I TUIXÉN
	LLORET DE MAR
	MASQUEFA
	MATADEPERA
	NAVÀS
	PALS
	POLINYÀ
	RIELLS I VIABREA
	SANT CLIMENT DE LLOBREGAT
	SANT CUGAT DEL VALLÈS
	SANT ESTEVE SESROVIRES
	TORDERA
	TORTOSA
	LA VALL DE BOÍ
	EL VENDRELL
	CONSELLS
	COMARCALS
	RIBERA D’EBRE
	SELVA
	DIPUTACIONS
	BARCELONA.
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA
	EDICTE
	de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 643/2006).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 251/2011).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 242/2011).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 241/2011).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 240/2011).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 252/2011).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 169/2011).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 178/2011).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 188/2011).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 223/2011).
	AUDIÈNCIES PROVINCIALS
	EDICTE
	de la Secció Catorzena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (rotlle 534/2010).
	EDICTE
	de la Secció Primera de l’Audiència Provincial de Girona, sobre actuacions d’execució de títols no judicials (rotlle 96/2009).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Cerdanyola del Vallès, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 794/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Santa Coloma de Gramenet, sobre procediment ordinari (exp. 819/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Lleida, sobre judici de procediment ordinari (exp. 2038/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 52 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1647/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Granollers, sobre procediment ordinari (exp. 276/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Tarragona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 662/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 23 de Barcelona, sobre procediment de judici verbal (exp. 1556/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Reus, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1944/09).
	jutjats mercantils
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 5 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 254/2008).
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 5 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 37/2010).
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