
Subvencions ajuntaments IV 37.860,04 37.860,04 75.720,08
Subvencions ajuntaments VII 10.668,00 10.668,00 21.336,00
Subvencions entitats juvenils IV 48.177,00 48.177,00 96.354,00
Promoció associacionisme i participació juvenil VI 16.719,73 16.719,73 33.439,46
Promoció artística i cultural VI 35.397,02 35.397,02 70.794,04
Activitats de lleure VI 129.318,00 129.318,00 258.636,00
Informació juvenil VI 42.520,80 42.520,80 85.041,60
Gestió serveis generals II 32.434,98 32.434,98 64.868,96
Gestió altres programes VI 16.500,00 16.500,00 33.000,00
TOTAL COSTS CENTRALS 440.440,82 440.440,82 880.880,64

COSTS PERIFÈRICS
Capítol Menorca Eivissa i Formentera Total

Personal instal·lacions IV 117.011,87 117.011,87 234.023,74
Personal informació juvenil IV 70.381,97 70.381,97 140.763,94
Gestió instal·lacions IV 71.125,11 71.125,11 142.250,22
Intercanvis i turisme juvenil IV 32.640,17 32.640,17 65.280,24
Inversió de reposició VII 64.858,04 64.858,04 129.716,08
TOTAL COSTS PERIFÈRICS 356.017,16 356.017,16 712.034,32

TOTAL COSTS CENTRALS 440.440,82 440.440,82 880.881,64
TOTAL COSTS PERIFÈRICS 356.017,16 356.017,16 712.034,32
TOTAL COST EFECTIU 796.457,98 796.457,98 1.592.915,96
PERCENTATGE D’IMPUTACIÓ 50,00% 50,00% 100,00%

ANNEX III
CENTRES D’INFORMACIÓ JOVE LA TITULARITAT DELS QUALS ES TRASPASSA

a  Consell de Menorca:
Oficina d’Informació Juvenil de Menorca

b  Consell d’Eivissa i Formentera:
Oficina d’Informació Juvenil d’Eivissa i Formentera

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

Palma, quinze de desembre de dos mil sis

EL PRESIDENT,
Jaume Matas Palou

— o —

Num. 23282
Llei 22/2006, de 19 de desembre, de reforma de l’impost sobre successions i donacions.

EL PRESIDENT DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 27.2 de l’Estatut
d’Autonomia, promulg la següent.

LLEI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

El nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú, després de la modificació de la Llei Orgànica de finançament de les comunitats
autònomes (LOFCA) operada per la Llei Orgànica 7/2001, de 27 de desembre, i instrumentat a través del conjunt de mesures fiscals i administratives establertes
per la Llei 21/2001, de 27 de desembre, ha fixat un règim a través del qual les comunitats autònomes han pogut fer un ús meticulós de les competències normati-
ves que els havia atribuït el nou sistema de finançament autonòmic vigent des de l’1 de gener del 2002, sobre elements essencials de l’impost sobre successions i
donacions en els quals l’Estat i les comunitats autònomes comparteixen capacitat normativa (modificació de la tarifa, introducció de millores o noves reduccions
de la base imposable, modificació de les quanties i coeficient del patrimoni preexistent, creació de deduccions i bonificacions de la quota i regulació dels aspectes
de la gestió i la liquidació de l’impost).

Tanmateix, l’exercici reiterat i periòdic d’aquestes competències normatives sobre els tributs cedits per part de les comunitats autònomes, a través de les ano-
menades lleis d’acompanyament -que en cada exercici es tramiten conjuntament amb la dels pressuposts generals-, ha provocat, de forma inevitable, la seva dis-
persió legislativa. Això fa perillar la necessària garantia del principi de seguretat jurídica, especialment en un ordenament tan canviant com el tributari, amb con-
seqüències econòmiques tan importants per als ciutadans contribuents. Conscient de tot això, el legislador autonòmic va incloure a la disposició final primera de
la Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives, el mandat al Govern de les Illes Balears de presentar al Parlament durant l’any 2006
un projecte de llei de reforma de l’impost sobre successions i donacions. 

De forma paral·lela, darrerament, s’han fet escoltar demandes de reforma profunda de l’impost tant des dels àmbits doctrinals com ciutadans. Algunes comu-
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nitats autònomes ja han iniciat processos que, malgrat les notòries diferències en
les solucions utilitzades en cada cas, tendeixen en última instància a eliminar la
tributació de les herències entre cònjuges, ascendents i descendents. No obstant
això, l’abast de la reforma que es duu a terme en virtut d’aquesta llei s’emmar-
ca dins els límits que imposa el marc de competències normatives que té avui
reconeguda la comunitat autònoma de les Illes Balears des de la reforma de la
LOFCA i la nova Llei de cessió de tributs del 2001. Així, dins aquests límits,
presideix la clara vocació de no suprimir l’impost (l’establiment del qual com-
peteix a l’Estat), però sí de rebaixar-ne substancialment la càrrega fiscal a un
nombre significatiu de contribuents, concretament a aquells que són més prò-
xims al causant (descendents i cònjuge).

II

Doncs bé, amb el mandat del legislador balear, a més de sistematitzar la
normativa vigent de l’impost, en el marc dels principis continguts en les lleis
reguladores del sistema de finançament de les comunitats autònomes i de cessió
dels tributs de l’Estat, també es pretén assolir altres objectius de major impor-
tància, com ara, principalment, la reconducció de la tributació que per aquest
impost suporten actualment els fills i el cònjuge del causant.

Així, en la majoria d’aquests casos, és freqüent trobar que l’herència a
favor de fills o cònjuge no tan sols no provoca més riquesa disponible, sinó que
obliga a l’alienació de part dels béns heretats per pagar la càrrega fiscal a comp-
te de l’impost. A més, pot considerar-se que no existeixen veritables manifesta-
cions de riquesa en les adquisicions de béns del patrimoni familiar dins el nucli
familiar compost pels ascendents, els descendents i el cònjuge. Encara que, si bé
és veritat que en el nostre sistema d’imposició sobre la renda ja no es considera
com a unitat impositiva la unitat familiar -vegeu la Sentència del TC 45/1989,
de 20 de febrer-, la qual cosa suposa que, a partir d’una configuració individual
de la capacitat econòmica, és possible gravar les transmissions entre membres
de la família, no és menys cert que les relacions de família que regula el dret
civil incideixen en la capacitat econòmica dels seus membres.

A això cal afegir les exigències de protecció de la família a què es refereix
l’article 39.1 de la Constitució Espanyola (que n’abasta la protecció econòmi-
ca), i l’evidència que la necessitat de dotar de seguretat econòmica els descen-
dents i els ascendents motiva les decisions d’estalvi, treball i acumulació de pro-
pietat durant tota la vida del causant. L’herència constitueix, doncs, un instru-
ment essencial en la provisió d’aquesta seguretat econòmica. Per tot això, cal
entendre, fins i tot, que no es respecten les exigències de capacitat econòmica
individual quan s’exigeix l’impost a les adquisicions hereditàries a favor d’as-
cendents, descendents i cònjuge.

Entre les possibilitats que ofereix al legislador autonòmic l’ordenament
jurídic vigent -i una vegada descartats altres instruments per raons tècniques o
jurídiques, segons els casos, com la modificació dels trams i/o tipus de l’escala
de gravamen o la generalització als grups I i II d’una bonificació pròxima al cent
per cent en la quota de l’impost-, s’ha optat per la configuració d’una deducció
que permeti la tributació a un tipus de gravamen fix per a aquests col·lectius,
sense perjudici del manteniment de la bonificació del 99% per als subjectes pas-
sius integrats en el primer d’aquests grups.

Així, es considera que aquesta forma de tributació afavoreix i simplifica
la gestió de l’impost tant per al contribuent com per a l’administració. A més, es
reforça la seguretat jurídica en el contribuent i la transparència en l’administra-
ció, ja que el contribuent coneix, des del moment en què es merita l’impost, a
quant ascendirà la càrrega fiscal per aquest impost, a fi d’evitar, alhora, les ope-
racions d’enginyeria financera que sovint es donen en la transmissió de l’em-
presa familiar. Finalment, pot constatar-se com aquesta opció no és desconegu-
da en l’àmbit de la Unió Europea, com a alternativa òptima a la supressió de
l’impost. En efecte, alguns estats com Bèlgica o Portugal i els països nòrdics
mantenen la tributació per aquest concepte, encara que a un tipus mínim, per tal
d’evitar la pèrdua de recaptació en altres imposts per raó de pujades fictícies en
les valoracions d’immobles.

Finalment, es considera que aquesta llei de reforma de l’impost sobre suc-
cessions i donacions ha de tenir en compte les peculiaritats pròpies del dret civil
de les Illes Balears. En aquest sentit, cal no oblidar que l’impost sobre succes-
sions i donacions és un tribut de marcat caràcter civilista, vinculat al dret suc-
cessori. Tanmateix, la regulació estatal, atès el seu caràcter generalista, no fa
referència a les particularitats pròpies dels diferents drets forals, situació que, en
el cas de les Illes Balears, es veu modulada per la riquesa de les normes succes-
sòries per a cadascuna de les illes de Mallorca i Menorca, d’una banda, i
d’Eivissa i Formentera, de l’altra. En conseqüència, una reforma tendent a com-
plir els objectius enunciats abans no podia deixar de banda el règim aplicable a
algunes d’aquestes institucions peculiars, com ara la definició o la donació uni-
versal i el finiment de llegítima o els pactes successoris, tot això amb les adap-
tacions mínimes i imprescindibles que es deriven de l’abast d’aquesta llei i de
les reformes en matèria de filiació del Codi Civil a partir de la Llei 21/1987,
d’11 de novembre, les quals justifiquen, així mateix, la desaparició al llarg del
text de les referències específiques als adoptants i adoptats, que, amb caràcter

general, han d’entendre’s com a ascendents i descendents, com així es desprèn
també de les reformes legals en aquest impost fetes en els darrers anys per altres
comunitats autònomes.

III

La llei s’estructura en cinc títols, una disposició addicional, una disposi-
ció derogatòria i dues disposicions finals. 

El primer títol, al seu torn, s’estructura en quatre capítols, en consideració
al procés d’aplicació i liquidació de l’impost a partir de la base imposable
(reduccions, tarifa i quota íntegra, bonificacions i deduccions, i quota que s’ha
d’ingressar).

El capítol I del títol I, el més extens en nombre d’articles, escomet la regu-
lació de les reduccions aplicables a la base imposable en les adquisicions per
causa de mort. Així, es recullen, d’una banda, les fins ara vigents -si bé millo-
rant-ne la sistematització i la redacció a fi de guanyar en certesa i, per tant, ofe-
rir una major seguretat jurídica a l’hora d’aplicar-les- i es creen, d’altra banda,
noves millores i reduccions. A més a més, s’actualitzen els imports d’algunes
d’elles, com és el cas de les adquisicions de l’habitatge habitual o la percepció
de quantitats en virtut d’assegurances sobre la vida. D’aquesta manera, en el
capítol I s’estableixen les reduccions que milloren les de l’Estat, en els articles
2 (reducció per parentiu), 3 (reducció per minusvalidesa), 4 (reducció per adqui-
sició d’habitatge habitual), 5 (reducció per assegurances de vida), 6 (reducció
per adquisició de béns i drets afectes a activitats econòmiques), 7 (reducció per
l’adquisició de participacions socials), 9 (reducció per adquisició de béns inte-
grants del patrimoni històric o cultural de les Illes Balears), 10 (reducció per
adquisició de béns integrants del patrimoni històric espanyol o del patrimoni
històric o cultural d’altres comunitats autònomes) i 11 (reducció per transmissió
consecutiva de béns). A l’article 12 s’estableix una reducció autonòmica en sen-
tit estricte per a les adquisicions de determinats béns i participacions en àrees de
sòl rústic protegit i en espais de rellevància ambiental. A l’article 8 es fixen les
regles específiques de manteniment de l’adquisició que han de complir els
hereus, tant en les adquisicions de béns afectes a activitats econòmiques i parti-
cipacions en entitats socials, com en les adquisicions de béns integrants del
patrimoni històric o cultural de l’Estat, de les Illes Balears o d’altres comunitats
autònomes.

El capítol II, dedicat a la tarifa i a la quota íntegra de l’impost, modifica,
d’una banda, els trams de l’escala de l’impost, arrodonint-los a l’alça i, de l’al-
tra, introdueix el concepte de quota íntegra corregida (tècnicament més correc-
te que el de quota tributària a què es refereix la llei estatal de l’impost), entesa
com aquella que s’obté després d’aplicar a la quota íntegra el coeficient multi-
plicador que correspongui a cada subjecte passiu en funció del parentiu amb el
causant i del patrimoni preexistent. També s’arrodoneixen a l’alça els trams de
patrimoni preexistent.

Els capítols III i IV, relatius a la determinació de la quota que s’ha d’in-
gressar, especifiquen les bonificacions i deduccions susceptibles de ser aplica-
bles amb caràcter general. Mereix una referència especial l’article 19, que regu-
la la deducció autonòmica per les adquisicions a favor de subjectes inclosos en
els grups de parentiu I i II, i a través de la qual es pretén instrumentar l’alterna-
tiva de tributació a tipus fix abans assenyalada.

IV

El segon títol, relatiu a les adquisicions lucratives entre vius, segueix els
mateixos traços que el títol primer pel que fa al procés d’aplicació i liquidació
de l’impost. D’aquest títol, a més, cal destacar els beneficis fiscals següents:
d’una banda, les reduccions del 57% (contingudes en els articles 27, 29 i 30) per
l’adquisició, per part de menors de 36 anys i, si s’escau, de discapacitats, d’un
immoble destinat a habitatge habitual o d’una empresa individual, negoci pro-
fessional o participacions en entitats, que substitueixen les bonificacions en
aquesta matèria contingudes als articles 15 i 16 de la Llei 8/2004, de 23 de des-
embre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública. D’altra
banda, la reducció del 99% en les donacions a patrimonis protegits (article 28)
en els termes regulats a la Llei 41/2003, de 18 de novembre, de protecció patri-
monial de les persones amb discapacitat i de modificació del Codi Civil, de la
Llei d’enjudiciament civil i de la normativa tributària amb aquesta finalitat. I,
finalment, la deducció de l’article 35 que dóna lloc, igual que en les adquisicions
per causa de mort, a la tributació per un tipus fix, els beneficiaris del qual són
també els inclosos en els grups de parentiu I i II. Amb la primera d’aquestes
mesures, és a dir, amb la reducció del 57% en les donacions que s’acaben d’in-
dicar, s’adapten els beneficis fiscals en qüestió a la dinàmica quantitativa de
l’impost que resulta de la nova deducció autonòmica abans esmentada, i s’estén
a les transmissions lucratives (entre vius) un dels beneficis fiscals ja prevists a
la Llei 8/2004, de 23 de desembre, per a les transmissions oneroses d’immobles
subjectes a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documen-
tats, a fi d’unificar en bona mesura el gravamen de les adquisicions entre vius
de l’habitatge habitual, amb independència que el títol d’adquisició sigui onerós
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o gratuït.

V

Els títols III i IV recullen la capacitat de les comunitats autònomes, reco-
neguda també per la Llei 21/2001 abans esmentada, de regular certs aspectes de
gestió i liquidació de l’impost sobre successions i donacions (article 41.2). Amb
això, aquesta llei palesa la clara vocació d’aconseguir un text relativament com-
plet que, dins les possibilitats normatives que permet el règim de cessió vigent,
faciliti als potencials contribuents per aquest impost el coneixement, a través
d’un únic cos legal, del deute tributari meritat.

En particular, el títol III (obligacions formals) incorpora una relació de les
principals obligacions formals d’aquest impost, sense perjudici que hagin d’a-
plicar-se les altres aprovades per la normativa estatal que no quedin recollides
expressament a la llei autonòmica i no la contradiguin. Així, a més de reiterar
l’obligació de presentar la declaració o l’autoliquidació corresponent, s’intro-
dueixen dos articles (articles 39 i 40) que recullen l’obligació de presentar deter-
minats documents o determinades dades específiques en el cas de transmissions
per causa de mort i en el cas de transmissions lucratives entre vius, respectiva-
ment. Així mateix, a l’article 41, dedicat als terminis de presentació, s’estableix,
igual que ja es va fer per a les autoliquidacions de l’impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats, que en les adquisicions lucratives
entre vius el termini de presentació sigui també d’un mes, amb caràcter general,
o d’un mes i deu dies naturals en el cas de presentar-lo i pagar-lo telemàtica-
ment. També es recullen, per remissió a les lleis 11/2002 i 10/2003, ambdues de
22 de desembre, de mesures tributàries i administratives, les normes que esta-
bleixen l’obligació d’informació i remissió d’índexs notarials i, si pertoca, dels
documents autoritzats pels notaris, fins i tot per via telemàtica (article 43), que
obliga els registradors de la propietat radicats en territori de les Illes Balears
(article 44) a posar en coneixement de l’administració tributària autonòmica els
actes i contractes que, presentats per ser inscrits als seus registres, s’hagin liqui-
dat en altres comunitats autònomes. 

Cal destacar, a més, dins aquest títol, la regulació de l’obligació de nome-
nar representant en el cas de subjectes passius no residents (article 42). Aquesta
figura és imprescindible als efectes de les actuacions que puguin dur-se a terme
com a conseqüència de la presentació de declaracions o autoliquidacions davant
l’administració tributària autonòmica en els termes que preveu l’article 70 del
Reglament de l’impost, encara que el rendiment corresponent s’hagi d’atribuir
a l’Administració de l’Estat.

El títol IV (normes de gestió tributària) estableix, en el capítol I, determi-
nades normes referents a la liquidació de l’impost. D’una banda, es preveu la
possibilitat que la competència per a la gestió i la liquidació de l’impost corres-
pongui a un òrgan o a una entitat, i així es preveu el cas que arribi a crear-se una
agència tributària balear. D’altra banda, tenint en compte la complexitat liqui-
dadora que afecta especialment les herències, i en els termes que permet la Llei
general tributària vigent, s’estableix un termini específic de resolució en els pro-
cediments de gestió, que es fixa en sis mesos. A més, es regulen també les liqui-
dacions parcials a compte que poden sol·licitar els contribuents a l’efecte de
cobrar assegurances sobre la vida, crèdits del causant, havers meritats i no per-
cebuts per aquest; retirar béns, valors, efectes o diners que es trobin en dipòsit i
altres supòsits anàlegs.

Quant a les normes relatives al pagament de l’impost, que es recullen en
el capítol II d’aquest títol IV, cal destacar la supressió de la figura del presenta-
dor –com a conseqüència de la recent Sentència del Tribunal Constitucional
núm. 111/2006, de 5 d’abril, per la qual es declara inconstitucional l’apartat 2
de l’article 36 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’impost sobre succes-
sions i donacions-, així com la regulació de determinats supòsits d’ajornament i
fraccionament. En relació amb aquest últim aspecte, l’article 53 estableix la pos-
sibilitat que els òrgans de gestió acordin l’ajornament i el fraccionament del
deute per aquest impost, sempre que a l’inventari de l’herència no hi hagi efec-
tiu o béns, de fàcil realització, suficients per al pagament d’aquest deute. Així
mateix, l’article 54 regula el fraccionament de la liquidació per les assegurances
que es percebin en forma de renda, punt en què no s’introdueix cap novetat res-
pecte del règim vigent en l’actualitat.

Els articles 50 (informació amb caràcter previ a l’adquisició o a la trans-
missió de béns immobles) i 51 (acords previs de valoració) potencien el deure
d’informació i assistència als obligats tributaris, d’acord amb les possibilitats
que a aquests efectes ofereix la nova Llei general tributària. Amb això s’incre-
menta la seguretat jurídica dels obligats tributaris en la seva relació amb l’ad-
ministració tributària autonòmica, en aquells casos en què aquesta administra-
ció faci valoracions de béns immobles, vinculant-la durant un termini de tres
mesos respecte de la informació subministrada.

VI

Finalment la llei dedica el títol V al dret civil de les Illes Balears i incor-
pora per primera vegada a la normativa tributària autonòmica una referència

explícita a les institucions civils pròpies de les Illes Balears en matèria de suc-
cessions i donacions -recollides en el Decret legislatiu 79/1990, de 6 de setem-
bre, de Compilació del Dret Civil de les Balears. Així mateix, precisa les regles
essencials que cal tenir en compte a l’hora de liquidar l’impost, en els termes
que ja s’han indicat abans.

Per acabar, el text es completa amb una disposició addicional única, per la
qual s’equiparen les parelles estables o de fet regulades a la Llei autonòmica
18/2001, de 19 de desembre, als cònjuges, amb l’abast que es determina expres-
sament en aquesta mateixa disposició addicional; i amb una disposició deroga-
tòria i dues de finals, a l’efecte de recollir les normes que es deroguen expres-
sament quan entri en vigor aquesta llei.

TÍTOL I
ADQUISICIONS PER CAUSA DE MORT

Capítol I
Reduccions de la base imposable

Article 1
Règim general

1. En les adquisicions per causa de mort, incloses les dels beneficiaris de
pòlisses d’assegurances sobre la vida, la base liquidable s’obté mitjançant
l’aplicació sobre la base imposable de les reduccions establertes en aquest capí-
tol. 

2. Les reduccions regulades en aquest capítol constitueixen millores de les
reduccions establertes per l’Estat a la Llei 29/1987, de 18 de desembre, regu-
ladora de l’impost sobre successions i donacions, tret de la reducció prevista a
l’article 12 d’aquesta llei que constitueix una reducció pròpia de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Article 2
Reducció per parentiu

Per raó del parentiu amb el causant, s’ha d’aplicar la reducció que
correspongui de les següents:

a) Grup I. Adquisicions per descendents menors de 21 anys: 25.000,00
euros, més 6.250,00 euros per cada any menor de 21 que tingui el drethavent.
La reducció, però, no pot superar els 50.000,00 euros.

b) Grup II. Adquisicions per descendents de 21 o més anys, cònjuges i
ascendents: 25.000,00 euros.

c) Grup III. Adquisicions per col·laterals de segon i tercer grau, ascen-
dents i descendents per afinitat: 8.000,00 euros.

d) Grup IV. Adquisicions per col·laterals de quart grau, graus més distants
i estranys: 1.000,00 euros.

Article 3
Reducció per minusvalidesa

1. Juntament amb les reduccions que puguin correspondre en funció del
grau de parentiu amb el causant enumerades en l’article anterior, els subjectes
passius per obligació personal de contribuir que tinguin la consideració legal de
persona amb minusvalidesa física, psíquica o sensorial s’han d’aplicar també les
reduccions següents: 

a) Minusvalidesa física o sensorial de grau igual o superior a 33% i infe-
rior a 65%: 48.000,00 euros.

b) Minusvalidesa física o sensorial de grau igual o superior a 65%:
300.000,00 euros.

c) Minusvalidesa psíquica de grau igual o superior a 33%: 300.000,00
euros.

2. Els graus de minusvalidesa s’han de determinar d’acord amb el barem
a què es refereix l’article 148 del text refós de la Llei general de la Seguretat
Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

Article 4
Reducció per adquisició de l’habitatge habitual

1. Les adquisicions per causa de mort tindran una reducció del cent per
cent del valor de l’habitatge habitual del causant, amb el límit de 180.000,00
euros per cada subjecte passiu, sempre que els drethavents siguin el cònjuge, els
ascendents o els descendents, o els parents col·laterals majors de 65 anys que
hagin conviscut amb el causant durant els dos anys anteriors a la defunció.

2. Per aplicar aquesta reducció és necessari que l’adquisició es mantingui
durant els cinc anys següents a la defunció del causant, tret que l’adquirent mori
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dins aquest termini. En el cas que el requisit de permanència no es compleixi,
ha de satisfer-se la part de l’impost que hagi deixat d’ingressar-se com a conse-
qüència de la reducció practicada i els interessos de demora corresponents.

3. Així mateix, han de complir-se, a més, els requisits següents:
a) Els hereus han de complir el requisit de parentiu amb el causant que

exigeix la llei.
b) El requisit de la convivència amb el causant durant els dos anys anteri-

ors a la seva defunció per generar el dret a la reducció només és exigible als par-
ents col·laterals majors de 65 anys.

c) La reducció afectarà cada drethavent en la part proporcional al valor de
l’habitatge habitual que s’integri en la seva base imposable.

d) Si, com a conseqüència de les disposicions testamentàries, l’habitatge
habitual és adjudicat a només un dels drethavents, la reducció únicament afec-
tarà aquest drethavent.

e) Quan a conseqüència de la transmissió per causa de mort es desmem-
bri el domini de l’habitatge habitual, la reducció s’ha de practicar tant respecte
del nu propietari com respecte de l’usufructuari, tenint en compte les regles
següents:

- La reducció respecte de l’usufructuari s’ha d’aplicar respecte del valor
de l’usdefruit sobre l’habitatge habitual.

- La reducció per al nu propietari s’ha d’aplicar respecte del valor de la
nua propietat de l’habitatge habitual. Per tal de calcular el tipus mitjà efectiu de
gravamen aplicable a la base liquidable del nu propietari cal tenir en compte la
reducció que correspondria a la transmissió del ple domini d’aquest habitatge,
segons s’estableix a l’article 51.2 del Reial Decret 1629/1991, de 8 de novem-
bre, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre successions i donacions.

- Quan es dugui a terme la consolidació del domini per extinció de l’us-
defruit, s’ha d’aplicar al nu propietari la reducció practicada sobre el valor de la
quota usufructuària.

f) Quan l’habitatge tingui el caràcter de bé de copropietat dels cònjuges,
la reducció de la base imposable s’entendrà referida a la meitat que formi part
del cabal hereditari. En el cas que el règim econòmic matrimonial sigui distint
del de separació de béns, caldrà ajustar-se a les regles que regeixen aqueix règim
per determinar la part de l’habitatge susceptible de reducció.

g) Per al còmput de l’aixovar domèstic no s’ha de prendre en consideració
la reducció a què es refereix aquest article.

h) S’entén per habitatge habitual el que s’ajusti a la definició i als requi-
sits establerts a cada moment per la normativa reguladora de l’impost sobre la
renda de les persones físiques.

Article 5
Reducció per assegurances de vida

1. Amb independència de les reduccions anteriors, s’ha d’aplicar una
reducció del cent per cent, amb un límit de 12.000,00 euros, a les quantitats
percebudes pels beneficiaris de contractes d’assegurances sobre la vida, quan el
parentiu amb el contractant mort sigui de cònjuge, ascendent o descendent. A les
assegurances col·lectives o contractades per les empreses a favor dels empleats,
cal ajustar-se al grau de parentiu entre l’assegurat mort i el beneficiari.

2. La reducció serà única per a cada subjecte passiu sigui quin sigui el
nombre de contractes d’assegurances sobre la vida dels quals sigui beneficiari,
i no serà aplicable quan aquest tingui dret a la reducció establerta a la disposi-
ció transitòria quarta de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, per la qual es reg-
ula l’impost sobre successions i donacions.

3. La mateixa reducció serà en tot cas aplicable a les assegurances sobre
la vida que es meritin en actes de terrorisme, així com de serveis prestats en mis-
sions internacionals humanitàries o de pau de caràcter públic, i no estarà
sotmesa al límit quantitatiu establert en el primer apartat d’aquest article. Serà
extensible a tots els possibles beneficiaris, sense que sigui aplicable allò que es
preveu a la disposició transitòria quarta de la Llei 29/1987, de 18 de desembre,
per la qual es regula l’impost sobre successions i donacions

Article 6
Reduccions per adquisició de béns i drets afectes a activitats

econòmiques

1. En els casos en què a la base imposable d’una adquisició per causa de
mort que correspongui als cònjuges o descendents de la persona morta estigui
inclòs el valor d’una empresa individual o d’un negoci professional als quals
sigui aplicable l’exempció regulada a l’apartat vuitè de l’article 4 de la Llei
19/1991, de 6 de juny, de l’impost sobre el patrimoni, o el valor de drets d’us-
defruit sobre l’empresa o el negoci esmentats, o de drets econòmics derivats de
l’extinció d’aquest usdefruit, sempre que amb motiu de la defunció es consoli-
di el ple domini en el cònjuge o en els descendents, per obtenir la base liquid-

able s’ha d’aplicar en la imposable, amb independència de les reduccions que
calgui aplicar-hi d’acord amb els articles anteriors, una reducció del 95% del
valor esmentat.

2. En els supòsits de l’apartat anterior, quan no hi hagi descendents, la
reducció serà aplicable a les adquisicions per ascendents i col·laterals, fins al ter-
cer grau, i amb els mateixos requisits recollits abans. En tot cas, el cònjuge
supervivent tindrà dret a la reducció del 95%.

Article 7
Reducció per adquisició de participacions socials en entitats

1. En els casos en què a la base imposable d’una adquisició per causa de
mort que correspongui als cònjuges o descendents de la persona morta estigui
inclòs el valor de participacions en entitats a les quals sigui aplicable l’exemp-
ció regulada a l’apartat vuitè de l’article 4 de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de
l’impost sobre el patrimoni, o el valor de drets d’usdefruit sobre les participa-
cions esmentades, o percebin aquells els drets deguts a la finalització de l’usde-
fruit en forma de participacions en l’empresa, el negoci o l’entitat afectada, per
obtenir la base liquidable s’ha d’aplicar en la imposable, amb independència de
les reduccions que siguin procedents d’acord amb els articles anteriors, una
reducció del 95% del valor esmentat.

2. En els supòsits de l’apartat anterior, quan no hi hagi descendents, la
reducció serà aplicable a les adquisicions per ascendents i col·laterals, fins al
tercer grau, i amb els mateixos requisits recollits abans. En tot cas, el cònjuge
supervivent tindrà dret a la reducció del 95%.

Article 8
Regla de manteniment de l’adquisició

1. El gaudi definitiu de les reduccions establertes en els articles 6 i 7 ante-
riors quedarà condicionat al manteniment de l’adquisició durant els cinc anys
següents a la defunció del causant, excepte que l’adquirent mori dins aquest ter-
mini. 

2. Així mateix, i durant el mateix termini de cinc anys, els beneficiaris
d’aquestes reduccions no podran fer actes de disposició ni operacions soci-
etàries que, directament o indirectament, puguin donar lloc a una minoració sub-
stancial del valor de l’adquisició.

3. Si no es compleixen els requisits anteriors, ha de pagar-se la part de
l’impost que s’hagi deixat d’ingressar com a conseqüència de la reducció prac-
ticada i els interessos de demora.

Article 9
Reducció per adquisició de béns integrants del patrimoni històric o

cultural de les Illes Balears

Quan a la base imposable corresponent a una adquisició per causa de mort
del cònjuge o dels descendents de la persona morta s’incloguin béns compresos
en el patrimoni històric o cultural de les Illes Balears, s’ha d’aplicar sobre aque-
sts béns una reducció del 99% del seu valor, amb els mateixos requisits de per-
manència assenyalats a l’article 8 anterior.

Article 10
Reducció per adquisició de béns integrants del patrimoni històric

espanyol o del patrimoni històric o cultural de les altres comunitats
autònomes

Quan a la base imposable corresponent a una adquisició per causa de mort
del cònjuge o dels descendents de la persona morta s’incloguin béns compresos
en els apartats 1, 2 o 3 de l’article 4 de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l’im-
post sobre el patrimoni, com a integrants del patrimoni històric espanyol o del
patrimoni històric o cultural d’altres comunitats autònomes, s’ha d’aplicar sobre
aquests béns una reducció del 95% del seu valor, amb els mateixos requisits de
permanència assenyalats a l’article 8 d’aquesta llei.

Article 11
Reducció per transmissió consecutiva de béns

1. Si uns mateixos béns en un període màxim de dotze anys són objecte
de dues o més transmissions per causa de mort en favor de descendents, en la
segona i les ulteriors s’ha de deduir de la base imposable, a més, l’import d’al-
lò satisfet per l’impost en les transmissions precedents.

2. Aquesta reducció també serà aplicable en el cas que els béns transme-
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sos per primera vegada hagin estat substituïts per altres del mateix valor que
integrin el cabal hereditari de la següent o les ulteriors transmissions, sempre
que aquesta circumstància s’acrediti fefaentment.

Article 12
Reducció per adquisició de determinats béns i participacions en àrees

de sòl rústic protegit o en àrees d’interès agrari

1. Quan a la base imposable d’una adquisició per causa de mort que cor-
respongui als cònjuges, ascendents o descendents del causant estigui inclòs el
valor d’un terreny situat dins una àrea de sòl rústic protegit a què es refereixen
els apartats a), b) i c) de l’article 19.1 de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les direc-
trius d’ordenació territorial de les Illes Balears, o dins una àrea d’interès agrari
a la qual es refereix la disposició transitòria vuitena de la llei esmentada, o dins
un espai de rellevància ambiental a què es refereix la Llei 5/2005, de 26 de maig,
per a la conservació dels espais amb rellevància ambiental, per obtenir la base
liquidable s’ha d’aplicar a la base imposable una reducció del 95% del valor
d’aqueix terreny. 

Aquesta reducció s’ha d’aplicar només a les finques on, com a mínim, un
33% de l’extensió quedi inclosa dins les àrees o els espais abans esmentats i en
proporció a aquest percentatge, i serà incompatible amb qualsevol altra reduc-
ció estatal o autonòmica que recaigui sobre aquests béns.

2. Del mateix percentatge de reducció que el previst a l’apartat anterior
gaudiran les adquisicions per causa de mort de participacions en entitats i soci-
etats mercantils l’actiu de les quals estigui constituït per terrenys on com a
mínim un 33% de l’extensió estigui situat dins una àrea de sòl rústic protegit a
què es refereixen els apartats a), b) i c) de l’article 19.1 de la Llei 6/1999, de 3
d’abril, de les directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears, o dins una
àrea d’interès agrari a què es refereix la disposició transitòria vuitena de la llei
esmentada, o dins un espai de rellevància ambiental a què es refereix la Llei
5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais amb rellevància ambi-
ental, i que s’ajustin als límits següents:

a) La reducció només ha d’aplicar-se al major valor, a l’efecte de
l’impost sobre el patrimoni, de la part de superfície dels terrenys on almenys un
33% de l’extensió es trobi situat dins alguna de les àrees de sòl rústic protegit o
d’interès agrari o dels espais amb rellevància ambiental a què es refereix aque-
st article.

b) La reducció només ha d’assolir el valor de les participacions en la
part que correspongui a la proporció existent entre el valor dels terrenys, una
vegada minorat en l’import dels deutes vinculats amb aquests terrenys, i el valor
del patrimoni net de l’entitat.

3. A l’efecte d’acreditar el compliment dels límits anteriors, s’ha d’apor-
tar la documentació següent:

a) Els declarants han d’acreditar, mitjançant l’aportació d’un certifi-
cat expedit per la conselleria competent en matèria de medi ambient, que
almenys el 33% del terreny o la finca està situat dins una àrea de sòl rústic pro-
tegit a què es refereixen els apartats a), b) i c) de l’article 19.1 de la Llei 6/1999,
de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears, o dins
una àrea d’interès agrari a què es refereix la disposició transitòria vuitena
d’aqueixa llei, o dins un espai de rellevància ambiental a què es refereix la Llei
5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais amb rellevància ambi-
ental. 

b) El valor dels deutes que puguin disminuir el valor dels terrenys
s’ha d’acreditar per qualsevol mitjà vàlid de prova admès en dret.

c) El valor del patrimoni net de l’entitat titular de les participacions
serà el que es dedueixi del balanç de situació de l’entitat a la data de meritació
de l’impost.

d) El valor de les finques o dels terrenys s’ha de determinar d’acord
amb les regles establertes en l’impost sobre el patrimoni.

Capítol II
Tarifa i quota íntegra

Article 13
Tarifa

La quota íntegra en les adquisicions per causa de mort de l’impost
sobre successions i donacions s’ha d’obtenir aplicant a la base liquidable
l’escala següent:

Article 14
Quota íntegra corregida

1. La quota íntegra corregida s’ha d’obtenir aplicant a la quota íntegra el
coeficient multiplicador que correspongui dels que s’indiquen tot seguit, en fun-
ció de la quantia del patrimoni preexistent del subjecte passiu i del grup en el
qual, pel parentiu amb el transmitent, figuri inclòs: 

2. Quan la diferència entre la quota íntegra corregida obtinguda per apli-
cació del coeficient multiplicador que correspongui i la que resultaria d’aplicar
a la mateixa quota íntegra el coeficient multiplicador immediat inferior sigui
major que la que existeixi entre l’import del patrimoni preexistent tingut en
compte per a la liquidació i l’import màxim del tram del patrimoni preexistent
que motivaria l’aplicació del coeficient multiplicador inferior esmentat, la quota
íntegra corregida es reduirà en l’import de l’excés.

3. En els casos d’assegurances sobre la vida s’ha d’aplicar el coeficient
que correspongui al patrimoni preexistent del beneficiari i al grup en què, pel
parentiu amb el contractant, estigui enquadrat. En les assegurances col·lectives
o contractades per les empreses en favor dels empleats s’ha d’aplicar el coefi-
cient que correspongui al patrimoni preexistent del beneficiari i al grau de par-
entiu entre aquest i l’assegurat.

4. Si no es coneixen els drethavents en una successió, s’ha d’aplicar el
major coeficient dels establerts per al grup IV, sense perjudici de la devolució
que calgui una vegada que siguin coneguts.
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5. En la valoració del patrimoni preexistent del contribuent s’han d’aplicar
les regles següents:

a) La valoració s’ha de fer d’acord amb les regles de l’impost sobre
el patrimoni.

b) Quan es tracti d’adquisicions per causa de mort, s’ha d’excloure
el valor dels béns i drets per l’adquisició dels quals s’hagi satisfet l’impost com
a conseqüència d’una donació anterior feta pel causant. La mateixa regla s’ha
d’aplicar en cas d’acumulació de donacions.

c) En el patrimoni preexistent del cònjuge que hereta s’ha d’incloure
el valor dels béns i drets que rebi com a conseqüència de la dissolució de la soci-
etat conjugal.

Capítol III
Bonificacions i deduccions sobre la quota

Secció 1a
Bonificacions

Article 15
Règim general

En les adquisicions per causa de mort, la quota bonificada serà el
resultat d’aplicar sobre la quota íntegra corregida les bonificacions estatals que
siguin procedents i, posteriorment, les establertes en aquesta secció.

Article 16
Bonificació autonòmica en adquisicions per subjectes passius inclosos

en el grup I

En les adquisicions per causa de mort, als subjectes passius per
obligació personal de contribuir que estiguin compresos en el grup I de l’article
2 d’aquesta llei, se’ls ha d’aplicar una bonificació del 99% sobre la quota ínte-
gra corregida.

Secció 2a
Deduccions

Article 17
Règim general

En les adquisicions per causa de mort, la quota líquida serà el resul-
tat d’aplicar sobre la quota bonificada les deduccions estatals que siguin proce-
dents i, posteriorment, les establertes en aquesta secció.

Article 18
Deducció estatal per doble imposició internacional

De conformitat amb el que es disposa a l’article 23 de la Llei
29/1987, de 18 de desembre, de l’impost sobre successions i donacions, els sub-
jectes passius tindran dret a deduir-se la menor de les quantitats següents:

a) L’import efectiu d’allò satisfet a l’estranger per raó d’impost sim-
ilar que afecti l’increment patrimonial sotmès a gravamen a Espanya.

b) El resultat d’aplicar el tipus mitjà efectiu d’aquest impost a l’in-
crement patrimonial corresponent a béns que radiquin o drets que puguin ser
exercitats fora d’Espanya, quan hagin estat sotmesos a gravamen a l’estranger
per un impost similar.

Article 19
Deducció autonòmica en adquisicions per subjectes inclosos en els

grups I i II

1. En les adquisicions per causa de mort, als subjectes passius inclosos en
els grups I i II de l’article 2 d’aquesta llei, se’ls ha d’aplicar una deducció l’im-
port de la qual serà el resultat de restar a la quota bonificada la quantia deriva-
da de multiplicar la base imposable per un tipus percentual T de l’1%. És a dir: 

Da = Qb - (BI x T), en què:

Da: deducció autonòmica
Qb: quota bonificada
BI: base imposable
T: 0,01

2. Quan el resultat de multiplicar la base imposable per T sigui superior a
l’import de la quota bonificada, la quantia de la deducció serà igual a zero.

Capítol IV
Quota que s’ha d’ingressar

Article 20
Quota que s’ha d’ingressar

La quota que cal ingressar en les adquisicions per causa de mort
estarà constituïda per la quota líquida minorada, si n’és el cas, per l’import de
les liquidacions parcials regulades a l’article 47 d’aquesta llei i per altres ingres-
sos a compte que s’hagin practicat d’acord amb la normativa de l’impost.

TÍTOL II
ADQUISICIONS LUCRATIVES ENTRE VIUS

Capítol I
Reduccions de la base imposable

Article 21
Règim general

1. En les adquisicions lucratives entre vius, la base liquidable s’obté mit-
jançant l’aplicació sobre la base imposable de les reduccions establertes en
aquest capítol.

2. Les reduccions regulades en aquest capítol constitueixen millores de les
reduccions establertes per l’Estat a la Llei 29/1987, de 18 de desembre, per la
qual es regula l’impost sobre successions i donacions, llevat de les reduccions
previstes en els articles 27, 29 i 30 d’aquesta llei, que constitueixen reduccions
pròpies de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Article 22
Reduccions per adquisició de béns i drets afectes a activitats

econòmiques

En els casos en què en una adquisició lucrativa entre vius a favor del
cònjuge o dels descendents estigui inclòs el valor d’una empresa individual o
d’un negoci professional als quals sigui aplicable l’exempció regulada a l’a-
partat vuitè de l’article 4 de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l’impost sobre el
patrimoni, per obtenir la base liquidable s’ha d’aplicar en la imposable una
reducció del 95% del valor esmentat.

Article 23
Reduccions per adquisició de participacions socials en entitats

En els casos en què en una adquisició lucrativa entre vius a favor del
cònjuge o dels descendents estigui inclòs el valor de participacions en entitats a
les quals sigui aplicable l’exempció regulada a l’apartat vuitè de l’article 4 de la
Llei 19/1991, de 6 de juny, de l’impost sobre el patrimoni, per obtenir la base
liquidable s’ha d’aplicar en la imposable una reducció del 95% del valor esmen-
tat.

Article 24
Regla de manteniment de l’adquisició

1. El gaudi definitiu de les reduccions establertes en els articles 22 i 23
anteriors quedarà condicionat al compliment dels requisits següents:

a) Que el donant tingui 60 o més anys o es trobi en situació d’inca-
pacitat permanent, en grau d’absoluta o gran invalidesa.

b) Que, si el donant exerceix funcions de direcció a l’empresa, al
negoci o a l’entitat, deixi d’exercir-les i de percebre remuneracions per aquest
exercici des del moment de la transmissió. A aquests efectes, no s’entendrà com-
presa entre les funcions de direcció la mera pertinença al consell d’adminis-
tració de la societat.

c) Que el donatari mantingui allò adquirit i tingui dret a l’exempció
esmentada en l’impost sobre el patrimoni durant els cinc anys següents a la data
de l’escriptura pública de donació, tret que mori dins aquest termini.

2. Així mateix, el donatari no pot fer actes de disposició ni operacions
societàries que, directament o indirectament, puguin donar lloc a una minoració
substancial del valor de l’adquisició. 

3. En el cas que no es compleixin els requisits anteriors, s’ha de pagar la
part de l’impost que s’hagi deixat d’ingressar com a conseqüència de la reduc-
ció practicada i els interessos de demora.
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Article 25
Reducció per adquisició de béns integrants del patrimoni històric o

cultural de les Illes Balears

Quan en la base imposable corresponent a una adquisició lucrativa
entre vius del cònjuge o dels descendents, s’incloguin béns compresos en el pat-
rimoni històric o cultural de les Illes Balears, s’ha d’aplicar sobre aquests béns
una reducció del 99% del seu valor, amb els mateixos requisits de permanència
assenyalats en l’article anterior.

Article 26
Reducció per adquisició de béns integrants del patrimoni històric

espanyol o del patrimoni històric o cultural de les altres comunitats
autònomes

Quan en la base imposable corresponent a una adquisició lucrativa
entre vius del cònjuge o dels descendents, s’incloguin béns compresos en els
apartats 1, 2 o 3 de l’article 4 de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l’impost sobre
el patrimoni, com a integrants del patrimoni històric espanyol o del patrimoni
històric o cultural d’altres comunitats autònomes, s’ha d’aplicar sobre aquests
béns una reducció del 95% del seu valor, amb els mateixos requisits de per-
manència que els assenyalats a l’article 24 d’aquesta llei.

Article 27
Reducció per adquisició d’habitatge habitual per part de determinats

col·lectius

1. Quan en la base imposable corresponent a una donació a favor de fills
o descendents del donant menors de 36 anys, o fills o descendents del donant
discapacitats amb un grau de minusvalidesa física o sensorial igual o superior al
65% o amb un grau de minusvalidesa psíquica igual o superior al 33%, s’in-
clogui un immoble que hagi de constituir el primer habitatge habitual de les per-
sones esmentades, s’ha d’aplicar sobre el valor real d’aquest immoble una
reducció del 57%.

2. L’aplicació efectiva de la reducció anterior exigirà el compliment de
totes les condicions següents:

a) L’adquisició de l’immoble per part del donatari ha de ser en ple
domini, sense que en sigui possible en cap cas el desmembrament.

b) La renda general del donatari computable a l’efecte de l’impost
sobre la renda de les persones físiques en l’exercici anterior al de l’adquisició
no podrà excedir els 18.000,00 euros.

c) L’immoble objecte d’adquisició ha de constituir el primer habi-
tatge habitual en territori espanyol del donatari, qui no pot haver-ne estat propi-
etari de cap altre amb el mateix caràcter. 

d) El valor real de l’immoble adquirit no pot superar els 180.000,00
euros.

e) El màxim de la superfície construïda de l’immoble adquirit no pot
superar els 120 metres quadrats.

f) El donatari ha de residir efectivament en l’habitatge un mínim de
tres anys des de la data de l’adquisició.

g) El donatari ha de justificar el parentiu amb el donant a través de
qualsevol mitjà admès en dret.

Article 28
Reducció en les donacions a patrimonis protegits titularitat de per-

sones amb discapacitat

En les donacions que constitueixin aportacions als patrimonis prote-
gits regulats a la Llei 41/2003, de 18 de novembre, de protecció patrimonial de
les persones amb discapacitat i de modificació del Codi Civil, de la Llei d’en-
judiciament civil i de la normativa tributària amb aquesta finalitat, s’ha d’aplicar
una reducció del 99%, que serà incompatible amb la reducció establerta a l’ar-
ticle 27 anterior.

Article 29
Reducció en les donacions dineràries de pares a fills o altres descen-

dents per a l’adquisició del primer habitatge habitual

1. En les donacions dineràries de pares a fills o altres descendents per a
l’adquisició del primer habitatge habitual s’ha d’aplicar una reducció del 57%,
sempre que es compleixin els requisits següents:

a) La donació ha de formalitzar-se en escriptura pública i s’hi ha de
fer constar de manera expressa la voluntat que els doblers donats es destinin a
l’adquisició del primer habitatge del fill o descendent que ha de constituir la
seva residència habitual.

b) L’edat del donatari ha de ser inferior de 36 anys en la data de for-

malització de la donació.
c) L’habitatge s’ha d’adquirir dins el termini màxim de 6 mesos des

de la formalització de la donació.
d) El donatari ha de tenir un patrimoni inferior als 400.000,00 euros

en el moment de la data de formalització de la donació.
e) L’import màxim de la donació susceptible d’integrar la base de la

bonificació és de 30.000,00 euros. No obstant això, en el cas de contribuents
minusvàlids amb un grau de minusvalidesa física, psíquica o sensorial igual o
superior al 33% aquest import és de 42.000,00 euros.

2. Aquesta reducció és incompatible amb l’establerta a l’article 27 anteri-
or, i els límits s’han d’aplicar tant en el cas d’una única donació com en el cas
de donacions successives, provinguin del mateix ascendent o de diferents ascen-
dents.

Article 30
Reducció en les donacions dineràries de pares a fills o altres descen-

dents per a la constitució o adquisició d’una empresa individual o negoci
professional o per a l’adquisició de participacions en entitats

1. En les donacions dineràries de pares a fills o altres descendents per a la
constitució o l’adquisició d’una empresa individual o d’un negoci professional
o per a l’adquisició de participacions en entitats s’ha d’aplicar una reducció del
57%, sempre que es compleixin els requisits següents:

a) La donació ha de formalitzar-se en escriptura pública i ha de fer-
s’hi constar de manera expressa que els diners donats es destinen per part del fill
o descendent a la constitució o a l’adquisició de la seva primera empresa indi-
vidual o del seu primer negoci professional, o a l’adquisició de les seves
primeres participacions socials en entitats que compleixin els requisits prevists
en aquest article.

b) L’edat del donatari ha de ser inferior als 36 anys en la data de for-
malització de la donació.

c) La constitució o l’adquisició de l’empresa individual, del negoci o
de les participacions ha de dur-se a terme en el termini màxim de 6 mesos des
de la formalització de la donació.

d) El donatari ha de tenir un patrimoni inferior als 400.000,00 euros
en el moment de la data de formalització de la donació.

e) L’import màxim de la donació susceptible d’integrar la base de la
bonificació és de 30.000,00 euros. No obstant això, en el cas de contribuents
minusvàlids amb un grau de minusvalidesa física, psíquica o sensorial igual o
superior al 33% aquest import és de 42.000,00 euros.

f) Si el que s’adquireix és una empresa individual o un negoci pro-
fessional, l’import net de la xifra de negocis del darrer exercici tancat no pot
superar els límits següents:

- 3 milions d’euros en el cas d’adquisició d’empresa individual.
- 1 milió d’euros en el cas d’adquisició de negoci professional.

g) En el cas d’adquisició de les participacions d’una entitat, a més de
complir els requisits prevists a l’apartat anterior, han de complir-se els següents:

- Les participacions adquirides pel donatari han de representar, com a
mínim, el 50% del capital social de l’entitat.

- El donatari ha d’exercir efectivament funcions de direcció en l’entitat.
h) Tant en el cas d’adquirir una empresa o un negoci professional

com en el cas d’adquirir participacions socials, no ha d’existir cap vinculació en
els termes prevists a l’article 16 del Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’impost sobre societats, entre
aquelles i el donatari.

2. Aquests límits s’han d’aplicar tant en el cas d’una única donació com
en el cas de donacions successives, provinguin del mateix ascendent o de difer-
ents ascendents.

Capítol II
Tarifa i quota íntegra

Article 31
Tarifa

La quota íntegra en les adquisicions lucratives entre vius de l’impost
sobre successions i donacions s’ha d’obtenir aplicant a la base liquidable
l’escala següent:
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Article 32
Quota íntegra corregida

1. La quota íntegra corregida s’ha d’obtenir aplicant a la quota íntegra el
coeficient multiplicador que correspongui en funció de la quantia del patrimoni
preexistent i del grup de parentiu següents: 

2. Quan la diferència entre la quota íntegra corregida obtinguda per apli-
cació del coeficient multiplicador que correspongui i la que resultaria d’aplicar
a la mateixa quota íntegra el coeficient multiplicador immediat inferior sigui
major que la que existeixi entre l’import del patrimoni preexistent tingut en
compte per a la liquidació i l’import màxim del tram del patrimoni preexistent
que motivaria l’aplicació del coeficient multiplicador inferior esmentat, la quota
íntegra corregida s’ha de reduir en l’import de l’excés.

3. A la valoració del patrimoni preexistent del contribuent s’han d’aplicar
les regles següents:

a) La valoració s’ha de fer d’acord amb les regles de l’impost sobre
el patrimoni.

b) Quan es tracti d’acumulació de donacions, s’ha d’excloure el
valor dels béns i drets per l’adquisició dels quals s’hagi satisfet l’impost com a
conseqüència d’una donació anterior feta pel causant. 

Capítol III
Bonificacions i deduccions sobre la quota

Article 33
Règim general

En les adquisicions lucratives entre vius, la quota líquida serà el
resultat d’aplicar sobre la quota íntegra corregida les bonificacions i deduccions

estatals que pertoquin i, en particular, les establertes en aquest capítol.

Article 34
Deducció estatal per doble imposició internacional

De conformitat amb el que es disposa a l’article 23 de la Llei
29/1987, de 18 de desembre, de l’impost sobre successions i donacions, els sub-
jectes passius tindran dret a deduir-se la menor de les quantitats següents:

a) L’import efectiu del que s’ha satisfet a l’estranger per raó d’impost
similar que afecti l’increment patrimonial sotmès a gravamen a Espanya.

b) El resultat d’aplicar el tipus mitjà efectiu d’aquest impost a l’in-
crement patrimonial corresponent a béns que radiquin o a drets que puguin ser
exercitats fora d’Espanya, quan hagin estat sotmesos a gravamen a l’estranger
per un impost similar.

Article 35
Deducció autonòmica en les adquisicions per subjectes inclosos en el

grup I i II

1. En les adquisicions lucratives entre vius, als subjectes passius inclosos
en els grups I i II de l’article 2 d’aquesta llei, els serà aplicable una deducció
l’import de la qual serà el resultat de restar a la quota líquida la quantia deriva-
da de multiplicar la base liquidable per un tipus percentual T del 7%. És a dir: 

Da = QL- (BL x T), en què:

Da: deducció autonòmica
QL: quota líquida
BL: base liquidable
T: 0,07

2. Quan el resultat de multiplicar la base imposable per T sigui superior a
l’import de la quota líquida, la quantia de la deducció serà igual a zero.

3. Quan l’adquisició sigui en metàl·lic o en qualsevol dels fons, comptes
o dipòsits prevists a l’article 12 de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l’impost
sobre el patrimoni, la deducció només resultarà aplicable quan l’origen dels fons
estigui degudament justificat, sempre que, a més, l’adquisició es documenti en
escriptura pública i es faci constar en aquesta mateixa escriptura l’origen dels
fons esmentats.

Capítol IV
Quota que s’ha d’ingressar

Article 36
Quota que s’ha d’ingressar

La quota que cal ingressar en les adquisicions lucratives entre vius
estarà constituïda per la quota líquida minorada, si pertoca, per l’import dels
ingressos a compte que s’hagin practicat d’acord amb la normativa de l’impost.

TÍTOL III
OBLIGACIONS FORMALS

Capítol I
Normes generals

Article 37
Aplicació de les normes sobre obligacions formals

En tot allò que no sigui regulat en aquest títol, caldrà aplicar-hi la
normativa estatal reguladora de les obligacions formals de l’impost sobre suc-
cessions i donacions, així com els efectes derivats del seu incompliment.

Article 38
Presentació de la declaració o autoliquidació

1. Dins els terminis que s’assenyalen a l’article 41 d’aquesta llei, els sub-
jectes passius han de presentar una declaració tributària dels fets imposables
gravats per l’impost, amb detall dels béns i drets que integren l’herència o són
objecte de donació o del negoci lucratiu equivalent, així com, si s’escau, de les
càrregues, dels deutes i de les despeses que corresponguin. Tanmateix, els sub-
jectes passius podran optar per presentar una autoliquidació, cas en què haurien
de practicar les operacions necessàries per determinar l’import del deute tribu-
tari o per adjuntar el document o la declaració en què es contingui o consti el fet
imposable.

Per ordre del conseller competent en matèria d’hisenda podran
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aprovar-se models normalitzats per a la presentació de les declaracions o
autoliquidacions de l’impost i podran establir-se models simplificats per a les
adquisicions per causa de mort en els casos en què la naturalesa dels béns inte-
grants del cabal relicte, el nombre d’hereus existents o qualssevol altres cir-
cumstàncies així ho aconsellin.

2. La declaració tributària ha d’incloure’n una còpia i s’ha de presentar
degudament signada pel subjecte passiu, per si mateix o mitjançant representant. 

3. En tot cas, cal aplicar-hi allò que es disposa en els apartats 1, 2 i 3 de
l’article 12 de la Llei 11/2002, de 23 de desembre, de mesures tributàries i
administratives i en els apartats 1 i 3 de l’article 5 de la Llei 10/2003, de 22 de
desembre, de mesures tributàries i administratives, en relació amb el lloc i la
forma de presentació de les declaracions o autoliquidacions i la documentació
complementària corresponent, així com en relació amb les qüestions de com-
petència que se suscitin entre els òrgans competents per a la seva recepció.

Capítol II
Normes complementàries

Article 39
Obligació de presentar altres documents en relació amb les transmis-

sions per causa de mort

1. En les transmissions per causa de mort, juntament amb la declaració o
l’autoliquidació a què es refereix l’apartat 1 de l’article anterior, el subjecte pas-
siu ha d’aportar els documents que s’indiquen a continuació:

a) Certificacions de defunció del causant i del registre general
d’actes d’última voluntat.

b) Còpia autoritzada de les disposicions testamentàries si n’hi ha i, si
no, testimoniatge de la declaració d’hereus. En cas de successió intestada, si no
està feta la declaració judicial d’hereus, s’ha de presentar una relació dels pre-
sumptes amb expressió del parentiu amb el causant.

c) Un exemplar dels contractes d’assegurança concertats pel causant
o de la certificació expedida per l’entitat asseguradora en el cas de l’assegurança
col·lectiva, tot i que hagin estat objecte, amb anterioritat, de liquidació parcial.

d) Justificació documental de les càrregues, dels gravàmens, dels
deutes i de les despeses la deducció dels quals se sol·liciti, de l’edat dels
drethavents menors de 21 anys, així com, si pertoca, dels saldos de dipòsits i
comptes en entitats financeres, del valor teòric de les participacions en el capi-
tal d’entitats jurídiques els títols de les quals no cotitzin en borsa i del títol
d’adquisició pel causant dels béns immobles inclosos en la successió.

e) Un certificat emès per l’entitat financera corresponent relatiu a
cada dipòsit o compte de què sigui titular el causant, en el qual han de constar
els moviments efectuats dins l’any natural anterior a la seva mort.

2. Reglamentàriament poden establir-se els supòsits en què la presentació
d’aquesta documentació pot ser eximida o substituïda per una altra. 

3. Sense perjudici de l’obligació d’aportar la documentació esmentada,
l’administració pot demanar, en exercici de les seves facultats de comprovació
i en el decurs del corresponent procediment de gestió o inspecció, qualsevol
altra documentació que estimi necessària.

Article 40
Obligació de presentar altres documents en relació amb les transmis-

sions lucratives entre vius

1. En el cas que se sol·liciti l’aplicació de la reducció per adquisició
d’habitatge habitual per part de determinats col·lectius regulada en el títol II
d’aquesta llei, juntament amb la declaració o l’autoliquidació a què es refereix
l’article 38 anterior, el subjecte passiu ha d’adjuntar aquells documents que jus-
tifiquin el compliment dels requisits que s’exigeixen en cada cas. 

2. Sense perjudici de l’obligació d’aportar la documentació esmentada,
l’administració pot demanar, en exercici de les seves facultats de comprovació
i en el decurs del corresponent procediment de gestió o inspecció, qualsevol
altra documentació que estimi necessària.

Article 41
Terminis de presentació

1. En el cas d’adquisicions per causa de mort, incloses les dels beneficia-
ris de contractes d’assegurances de vida, el termini per a la presentació de la
declaració o l’autoliquidació serà de sis mesos, comptadors des de la data de la
mort del causant o des d’aquella en què adquireixi fermesa la declaració de
defunció.

El mateix termini serà aplicable per al cas de les consolidacions de

domini que es produeixin per la mort de l’usufructuari, encara que el desmem-
brament del domini s’hagi fet per actes entre vius.

2. En els altres supòsits subjectes a l’impost sobre successions i dona-
cions, el termini de presentació serà d’un mes, comptador des de la data en què
es produeixi l’acte o el contracte. Tanmateix, aquest termini serà d’un mes i deu
dies naturals si la presentació i el pagament de les autoliquidacions es fa per via
telemàtica. En tot cas, aquests terminis poden ser modificats reglamentàriament.

Article 42
Nomenament de representant en el cas de subjectes passius no resi-

dents

1. De conformitat amb el que es disposa a l’article 47 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, general tributària, els subjectes passius de l’impost no resi-
dents en territori espanyol són obligats a nomenar, en relació amb les obliga-
cions derivades de la realització de cada fet imposable, un representant amb
domicili dins el territori espanyol.

2. El nomenament, degudament acreditat d’acord amb les condicions que
s’estableixin reglamentàriament, ha de ser comunicat a l’administració trib-
utària dins el termini de presentació de la declaració o l’autoliquidació corre-
sponent.

3. En el cas que s’extingeixi el mandat de la representació per alguna de
les causes previstes a l’article 1732 del Codi Civil, el subjecte passiu ha de des-
ignar un nou representant i ha de comunicar tant l’extinció del mandat anterior
com el nou nomenament, degudament acreditat, a l’administració tributària en
el termini d’un mes des que s’hagi extingit la representació.

4. La renúncia del representant, d’acord amb l’article 1736 del Codi Civil,
així com la revocació de la representació i el nomenament del nou representant
només tindran efectes davant l’administració tributària a partir de la data en què
es comuniquin a l’oficina competent.

5. L’incompliment de les obligacions establertes en els apartats 2, 3 i 4
anteriors constituirà infracció lleu sancionable segons l’article 198 de la Llei
general tributària.

Article 43
Obligacions a càrrec dels notaris

1. Tots els notaris, amb independència del lloc on estigui demarcada la
notaria i en relació amb els documents públics que autoritzin dels quals resultin
actes o negocis jurídics subjectes a l’impost sobre successions i donacions, són
obligats a complir les obligacions formals a què es refereix l’apartat 4 de l’arti-
cle 12 de la Llei 11/2002, de 23 de desembre, de mesures tributàries i adminis-
tratives.

2. Així mateix, els notaris que exerceixin les funcions dins l’àmbit terri-
torial de les Illes Balears, en relació amb els documents públics que autoritzin
dels quals resultin actes o negocis jurídics subjectes a l’impost sobre succes-
sions i donacions, són obligats a complir les obligacions formals a què es refer-
eix l’apartat 5 de l’article 12 de la Llei 11/2002, de 23 de desembre, de mesures
tributàries i administratives.

Article 44
Obligacions a càrrec dels registradors de la propietat

Els registradors de la propietat immobiliària, mercantils i de béns
mobles radicats a les Illes Balears, en els registres dels quals es presentin a
inscripció actes o negocis jurídics subjectes a l’impost sobre successions i dona-
cions, i en els quals el pagament o la presentació de les corresponents declara-
cions tributàries hagi tingut lloc en una comunitat autònoma distinta de la de les
Illes Balears, són obligats a complir les obligacions formals a què es refereix l’a-
partat 2 de l’article 5 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures trib-
utàries i administratives.

TÍTOL IV
NORMES DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Capítol I
Liquidació de l’impost

Article 45
Normes de competència

La competència per a la gestió i la liquidació de l’impost correspon
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a l’entitat o l’òrgan competent de la comunitat autònoma en matèria de tributs,
en els termes que estableixi la normativa vigent.

Article 46
Termini de resolució i notificació en els procediments de gestió

1. En l’àmbit de l’impost sobre successions i donacions i en relació amb
els procediments diversos de gestió tributària, el termini de caducitat serà de 6
mesos. 

2. A l’efecte d’entendre complida l’obligació de notificar la resolució cor-
responent dins l’esmentat termini, seran aplicables les regles que conté l’apartat
2 de l’article 104 de la Llei general tributària. En particular, i entre altres
supòsits que poden fixar-se reglamentàriament, la tramitació d’un procediment
de comprovació de valors serà causa de suspensió del còmput del termini de
caducitat dels altres procediments de gestió.

3. El termini de caducitat es pot ampliar, amb l’abast i els requisits que
reglamentàriament es determinin, per un altre període que no podrà excedir de
sis mesos, quan es produeixi alguna de les circumstàncies següents:

a) Quan les actuacions revesteixin una complexitat especial. A aque-
sts efectes, s’entendrà que es compleix aquesta circumstància, entre altres
supòsits, quan concorri algun dels fets següents:

- Un nombre elevat de drethavents en la successió o l’existència de
desavinences entre ells que incideixin en la tramitació del procediment.

- Un nombre elevat de béns de l’herència o la donació respecte dels quals
l’obligat o els obligats tributaris sol·licitin l’aplicació de la reducció correspo-
nent entre aquelles regulades en els títols I i II, respectivament, d’aquesta llei,
especialment aquelles referides a l’adquisició de béns o drets afectes a activitats
econòmiques o a l’adquisició de participacions en entitats.

- La dispersió geogràfica dels béns o de les activitats del causant, espe-
cialment en el cas de béns situats fora del territori de les Illes Balears.

- Qualssevol altres circumstàncies que s’estableixin reglamentàriament.
b) Quan en el desenvolupament de les actuacions es descobreixi que

hi ha hagut ocultació de béns per part de l’obligat tributari.

4. Els acords d’ampliació del termini de caducitat, en tots els casos, han
de ser motivats, amb referència als fets i fonaments de dret.

Article 47
Liquidacions parcials a compte

1. Les persones interessades en les successions hereditàries poden sol·lic-
itar que es faci una liquidació parcial de l’impost únicament a l’efecte de cobrar
assegurances sobre la vida, crèdits del causant, havers meritats i no percebuts
pel causant; de retirar béns, valors, efectes o diners que es trobin en dipòsit o
altres supòsits anàlegs.

2. Reglamentàriament s’ha de regular la forma i els terminis per  practicar
aquestes liquidacions i els requisits perquè els interessats puguin cobrar les
quantitats o retirar els diners o altres béns dipositats.

3. Les liquidacions parcials tindran el caràcter d’ingressos a compte de la
liquidació definitiva que pertoqui per la successió hereditària de què es tracti.

Capítol II
Pagament de l’impost

Secció 1a
Normes generals

Article 48
Pagament de l’impost

1. Excepte els supòsits d’autoliquidació, en els quals el pagament s’ha de
fer dins els terminis assenyalats a l’article 41 d’aquesta llei, el pagament de les
liquidacions practicades per l’administració per aquest impost ha de fer-se dins
els terminis establerts a l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària. 

2. El pagament del deute tributari pot fer-se mitjançant el lliurament de
béns culturals d’interès nacional, béns culturals d’interès local i béns mobles
catalogats qualificats i inscrits d’acord amb la Llei 12/1998, de 21 de desembre,
del patrimoni històric de les Illes Balears; així com dels béns inscrits i catalo-
gats del patrimoni històric o cultural de les altres comunitats autònomes, d’acord
amb la normativa específica que els reguli; i, finalment, dels béns del patrimoni
històric espanyol que estiguin inscrits a l’Inventari General de Béns Mobles o

en el Registre General de Béns d’Interès Cultural, d’acord amb el que es disposa
a l’article 69.2 de la Llei de l’Estat 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric
espanyol. 

3. Per ordre del conseller competent en matèria d’hisenda s’han d’establir
els supòsits en què pugui exigir-se el pagament de l’impost per via telemàtica.

Article 49
Còmput del termini de prescripció en el cas d’escriptures

autoritzades per funcionaris estrangers

1. En el cas d’escriptures autoritzades per funcionaris estrangers, el còm-
put del termini de prescripció previst a l’article 66 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, s’ha d’iniciar quan es presenti l’escriptura davant
qualsevol administració espanyola, llevat que un tractat, un conveni o un acord
internacional, subscrit per Espanya, fixi una altra data d’inici del termini esmen-
tat. 

2. A aquests efectes, s’entenen per administracions públiques territorials
les que s’enumeren a l’apartat 1 de l’article 2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Article 50
Informació amb caràcter previ a l’adquisició o a la transmissió de

béns immobles

1. L’administració tributària ha d’informar, a sol·licitud de l’interessat,
sobre el valor a efectes fiscals dels béns immobles que, situats en el territori de
la seva competència, hagin de ser objecte d’adquisició o transmissió per causa
de mort o entre vius.

2. Aquesta informació tindrà efectes vinculants durant un termini de tres
mesos, comptats des de la notificació a l’interessat, sempre que la sol·licitud
s’hagi formulat amb caràcter previ a la finalització del termini per presentar
l’autoliquidació o la declaració corresponents i s’hagin proporcionat dades ver-
itables i suficients a l’administració tributària.

Aquesta informació no impedirà la posterior comprovació adminis-
trativa dels elements de fet i de les circumstàncies manifestats per l’obligat trib-
utari.

3. L’interessat no podrà entaular cap recurs contra la informació comuni-
cada. Podrà fer-ho contra l’acte o els actes administratius que es dictin posteri-
orment en relació amb aquesta informació.

La falta de contestació no implicarà l’acceptació del valor que, si
pertoca, s’hagi inclòs en la sol·licitud de l’interessat.

Article 51
Acords previs de valoració

1. Els obligats tributaris poden sol·licitar a l’administració tributària que
determini amb caràcter previ i vinculant la valoració a efectes fiscals dels béns,
els drets, les càrregues, els deutes, les despeses i d’altres elements determinants
del deute tributari.

2. La sol·licitud ha de presentar-se per escrit, abans de la realització del fet
imposable. A aquesta sol·licitud s’ha d’adjuntar la proposta de valoració formu-
lada per l’obligat tributari.

3. L’administració tributària pot comprovar els elements de fet i les cir-
cumstàncies declarats per l’obligat tributari.

4. L’acord de l’administració tributària s’ha d’emetre per escrit, amb indi-
cació de la valoració, del supòsit de fet a què es refereix i del seu caràcter vin-
culant, d’acord amb el procediment i en els terminis que es fixin reglamentàri-
ament. La falta de contestació de l’administració tributària en termini implicarà
l’acceptació dels valors proposats per l’obligat tributari.

5. Mentre no es modifiqui la legislació o variïn significativament les cir-
cumstàncies econòmiques que hagin fonamentat la valoració, l’administració
tributària que hagi dictat l’acord és obligada a aplicar els valors que s’hi
expressen. Aquest acord tindrà un termini màxim de vigència de tres anys
excepte que reglamentàriament se n’estableixi un altre.

6. Els obligats tributaris no poden interposar cap recurs contra els acords
regulats en aquest precepte. Poden fer-ho contra l’acte o els actes administratius
que es dictin posteriorment en aplicació de les valoracions incloses a l’acord.

19BOIB 23-12-2006Num. 184



Secció 2a
Ajornament i fraccionament del pagament

Article 52
Norma general

Sense perjudici del que s’estableix en els articles següents d’aquesta
secció, seran aplicables a l’impost sobre successions i donacions les normes
sobre ajornament i fraccionament del pagament establertes a la normativa gen-
eral sobre recaptació vigent.

Article 53
Ajornament i fraccionament pels òrgans de gestió

1. L’entitat o l’òrgan competent per a la gestió i la liquidació de l’impost
pot acordar l’ajornament, per un termini fins a un any, del pagament de les liq-
uidacions practicades per causa de mort, sempre que no existeixi inventariat
efectiu o béns de fàcil realització suficients per a l’abonament de les quotes liq-
uidades i se sol·liciti abans d’expirar el termini reglamentari de pagament. La
concessió de l’ajornament implica l’obligació d’abonar l’interès de demora cor-
responent.

2. En els mateixos supòsits i en les mateixes condicions pot acordar-se el
fraccionament de pagament, en cinc anualitats com a màxim, sempre que se’n
garanteixi el pagament en la forma que es determini reglamentàriament.

3. Així mateix, pot acordar-se l’ajornament del pagament, en les mateixes
condicions a què fan referència els números anteriors, fins que siguin coneguts
els drethavents en una successió.

Article 54
Supòsits especials d’ajornament i fraccionament

1. El pagament de les liquidacions girades com a conseqüència de la trans-
missió per herència, llegat o donació d’una empresa individual o d’un negoci
professional, o de participacions en entitats a les quals sigui aplicable l’exemp-
ció regulada en l’apartat 8è de l’article 4 de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de
l’impost sobre el patrimoni, podrà ajornar-se, a petició del subjecte passiu
deduïda abans d’expirar el termini reglamentari de pagament o, si s’escau, el de
presentació de l’autoliquidació, durant els cinc anys següents al dia que acabi el
termini per al pagament, amb obligació de constituir caució suficient i sense que
calgui l’abonament d’interessos durant el període d’ajornament.

2. Acabat el termini de cinc anys, amb les mateixes condicions i els
mateixos requisits, podrà fraccionar-se el pagament en deu terminis semestrals,
amb el corresponent abonament de l’interès legal dels diners durant el temps de
fraccionament.

3. Allò que es disposa en els nombres anteriors sobre ajornament i frac-
cionament de pagament serà, així mateix, aplicable a les liquidacions girades
com a conseqüència de la transmissió hereditària de l’habitatge habitual d’una
persona, sempre que el drethavent en sigui el cònjuge, ascendent o descendent,
o bé parent col·lateral major de 65 anys que hagi conviscut amb el causant
durant els dos anys anteriors a la defunció.

4. En les assegurances sobre la vida en què el causant sigui al seu torn el
contractant o l’assegurat en l’assegurança col·lectiva, i l’import de la qual es
percebi en forma de renda, s’ha de fraccionar a sol·licitud del beneficiari el
pagament de l’impost corresponent en el nombre d’anys en els quals percebi la
pensió, si la renda és temporal, o en un nombre màxim de quinze anys si és
vitalícia, mentre no s’exerciti el dret de rescat.

L’ajornament no exigirà la constitució de cap tipus de caució sense que
meriti tampoc cap tipus d’interès.

Per l’extinció de la pensió deixaran de ser exigibles els pagaments frac-
cionats pendents que, no obstant això, ho seran en cas d’exercitar-se el dret de
rescat.

TÍTOL V
APLICACIÓ DEL DRET CIVIL DE LES ILLES BALEARS

Capítol I
Disposició general

Article 55
Àmbit d’aplicació

Les normes d’aquest títol s’han d’aplicar a les adquisicions per causa
de mort i lucratives entre vius en les quals el negoci jurídic que doni lloc al fet

imposable de l’impost sobre successions i donacions sigui regit pel dret civil de
les Illes Balears, i l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
sigui competent per a la liquidació de l’impost.

Capítol II
Adquisicions per causa de mort i lucratives entre vius

Article 56
La donació universal, la definició i altres pactes successoris

La donació universal, la definició i els pactes successoris regulats en
els articles 8 a 13, 50, 51 i 72 a 77, respectivament, de la Compilació de Dret
Civil de les Illes Balears, aprovada pel Decret Legislatiu 79/1990, de 6 de
setembre, tendran el caràcter de títol successori als efectes de l’article 11.b) del
Reial Decret 1629/1991, de 8 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
l’impost sobre successions i donacions, i, en conseqüència, gaudiran de tots els
beneficis fiscals inherents a les adquisicions successòries en tant que els siguin
aplicables.

Article 57
L’assignació o la distribució de béns determinats i la fidúcia suc-

cessòria

A les assignacions o distribucions de béns determinats fetes pel tes-
tador o l’hereu distribuïdor, a què es refereix el segon paràgraf de l’article 48 de
la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears, com també a les fetes pel fidu-
ciari en virtut de la fidúcia successòria regulada a l’article 71 de la compilació
esmentada, se’ls ha d’aplicar el que estableixen els articles 27.2 de la Llei
29/1987, de 18 de desembre, de l’impost sobre successions i donacions, i 56.2
del Reial Decret 1629/1991, de 8 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
de l’impost sobre successions i donacions.

Article 58
La donació universal i els pactes successoris

La donació universal a què es refereixen els articles 8 a 13 i 73 de la
Compilació de Dret Civil de les Illes Balears i els pactes successoris a què es
refereix el llibre III d’aquest mateix text, tendran el caràcter de títol successori
i, en conseqüència, gaudiran de tots els beneficis fiscals inherents a les adquisi-
cions successòries en tant que els siguin aplicables.

Disposició addicional única
Tractament fiscal de les parelles estables

1. El règim jurídic aplicable als cònjuges en virtut d’aquesta llei en relació
amb les reduccions estatals i autonòmiques, les quanties i els coeficients de pat-
rimoni preexistent corresponents a cada grup de classificació i les bonificacions
i deduccions autonòmiques en l’impost sobre successions i donacions s’ha de
fer extensiu als membres de les parelles estables regulades a la Llei 18/2001, de
19 de desembre, de parelles estables, sempre que els convivents verifiquin tots
els requisits i les formalitats a què es refereix l’article 1.2 d’aquesta llei, inclosa
la inscripció en el Registre de Parelles Estables de les Illes Balears.

2. En tot cas, i de conformitat amb el que es disposa a l’article 13 de la
Llei 18/2001, de 19 de desembre, de parelles estables, el convivent que sobre-
visqui al membre de la parella premort té els mateixos drets i les mateixes
obligacions que la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears preveu per al
cònjuge vidu, tant en la successió testada com en la intestada.

Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen

1. Es deroguen expressament els articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i
30 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives
i de funció pública.

2. Així mateix, queden derogades totes les altres disposicions de rang
igual o inferior a aquesta llei que la contradiguin, s’hi oposin o hi resultin
incompatibles.

Disposició final primera
Desplegament

S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè dicti les disposi-
cions necessàries pel desplegament d’aquesta llei.
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Disposició final segona
Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor, una vegada publicada en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, dia 1 de gener del 2007.

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tri-
bunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

Palma, denou de desembre de dos mil sis

EL PRESIDENT,
Jaume Matas Palou

El conseller d’Economía Hisenda i Innovació
Luís Angel Ramis d’Ayreflor Cardell

— o —

3.- D'altres disposicions

CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ

Num. 23168
Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de dia
12 desembre de 2006, per la qual s’ofereixen ajudes per a dur a
terme accions especials de recerca, desenvolupament tecnològic
i innovació.

La Llei 7/1997, de 20 de novembre, de recerca i desenvolupament tecno-
lògic, té la finalitat de fomentar la recerca científica per incrementar el coneixe-
ment científic de la realitat sobre i des de les Illes Balears i, concretament, con-
tribuir al progrés social, educatiu i cultural dels ciutadans i ciutadanes de les
Illes mitjançant l’impuls de la investigació científica i tecnològica. El Pla de
Ciència, Tecnologia i Innovació 2005-2008, aprovat pel Consell de Govern el 7
d’octubre de 2005, permet impulsar de forma coordinada i conjunta el R+D+I. 

Un dels objectius particulars de l’esmentat Pla és fomentar la investigació
científica i tecnològica amb un èmfasi especial en àrees temàtiques d’interès
estratègic per a les illes i prevé al seu programa de reforçament de la base cien-
tífica, donar suport a les accions especials.

Aquesta convocatòria, d’acord amb els objectius definits al pla, s’orienta
al foment de l’obtenció de recursos externs, per part dels grups de R+D+i de les
Illes Balears i a promoure la participació d’aquests en actuacions previstes en el
Pla Nacional de R+D+i i en el Programa Marc de la UE. 

En aquest sentit, es promourà la participació en xarxes d’excel·lència i
projectes integrats. Així mateix les accions especials promouran, també altres
actuacions que afavoreixin l’estructuració i l’externalització de l’activitat dels
components del sistema d’innovació de les Illes Balears.

Dia 29 de desembre de 2005 entrà en vigor el Decret legislatiu 2/2005 pel
qual s’aprovà el text refós de la Llei de subvencions de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005). Segons l’ar-
ticle 12.1, correspon al conseller, en ús de la potestat reglamentària, l’establi-
ment de les bases reguladores per a la concessió de subvencions.

Per l’Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 26 de març
de 2004, (BOIB núm. 44, de 27 de març) es varen establir les bases reguladores
per a la concessió de subvencions en matèria de recerca i desenvolupament tec-
nològic.

Com sigui que l’article 6 de l’Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i
Innovació, de 26 de març, abans esmentada, estableix el concurs, com a regla
general de concessió, aquesta convocatòria fent ús de l’excepció prevista a l’ar-
ticle 17 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu
2/2005, de 28 de desembre, estableix que les sol·licituds presentades es poden
resoldre individualment, encara que no hagi acabat el termini de presentació,
sempre que la Comissió Avaluadora les hagi seleccionat i avaluat, d’acord amb
els criteris del punt vuitè i els terminis establerts en aquesta resolució.

A l’empara d’aquestes disposicions, i considerant la disponibilitat pressu-
postària per al 2007, 

RESOLC

Primer. Convocatòria
S’aprova la convocatòria per a la concessió d’ajudes per a dur a terme

accions especials.

Segon. Objecte de la convocatòria
1. L’objecte de la present convocatòria és regular el procediment de con-

cessió en règim de publicitat, objectivitat i concurrència competitiva, de les
accions especials.

2. Es consideren accions especials susceptibles d’ajuda, aquelles accions
que incrementen la interrelació entre els agents del sistema de ciència i tecnolo-
gia, i més concretament: 

- Actuacions per elaborar propostes, principalment projectes integrats i
xarxes d’excel·lència, per presentar a les convocatòries del Programa marc de la
Unió Europea.

- Constitució i consolidació de grups d’investigació de caràcter interdisci-
plinari.

- Elaboració d’agendes que constitueixin un marc ideal per tenir un primer
contacte entre els distints agents del sistema d’innovació.

- Constitució, consolidació i manteniment de xarxes, amb especial refe-
rència al fet que hi participin investigadors i institucions d’altres comunitats
autònomes i d’altres països de la Unió Europea.

- Suport a les activitats de difusió i d’explotació de tecnologies i resultats
de R+D.

- Suport a programes concrets per a una interrelació i intercanvi de conei-
xement més bons entre els actors de l’entorn científic i empresarial, especial-
ment aquells actors la funció dels quals es facilitar les relacions entre aquests
dos entorns.

- Reforçament de les necessitats d’equips tecnològics dels grups de
R+D+i de les Illes, així com de centres tecnològics.

- Despeses realitzades pel desenvolupament i registre de patents a escala
nacional, europea i internacional si es tracta d’empreses privades, i europea i
internacional si es tracta de centres públics o personal investigador de centres
públics sempre que també participin empreses privades en el finançament del
projecte.

3. Es prioritzaran les actuacions la temàtica de les quals estigui inclosa
dins les àrees prioritàries del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació 2005-2008:
ciències de la salut, medi ambient i turisme.

Tercer. Sol·licitants i beneficiaris
1. Podran ser sol·licitants i beneficiaris de les ajudes previstes en aquesta

resolució les persones físiques i jurídiques privades o públiques, incloent-hi les
centres públics de R+D+i, els centres privats sense ànim de lucre, els centres
tecnològics i entitats privades que realitzin l’activitat o l’objecte que fonamenti
aquesta subvenció i que estiguin ubicades a les Illes Balears.

2. Podrà presentar propostes, davant el seu organisme i com a investiga-
dors responsables de la seva execució cientificotècnica, el personal vinculat
estatutàriament o contractual a les entitats mencionades al punt anterior. 

Quart. Documentació i presentació de les sol·licituds
1. Les sol·licituds s’han de formalitzar amb l’imprès que figura com a

annex I d’aquesta Resolució i que també està a disposició de les persones inte-
ressades a través d’Internet a l’adreça ‘http://dgrdi.caib.es’, corresponent a la
Direcció General de R+D+I de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació.

2. Les sol·licituds, adreçades a la Direcció General de Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació, poden presentar-se al registre de la
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació (carrer de sant Pere, 7, 07012
Palma), per correu certificat o per algun dels procediments que preveu la legis-
lació vigent.

Les persones sol·licitants han de presentar per duplicat els documents
següents:

a) Imprès de sol·licitud (mirau l’annex I).

b) Document d’identitat (DNI, NIF o NIE) del sol·licitant o dels seus
representants.

c) En cas d’administracions territorials, certificació emesa per l’òrgan
competent que acrediti la representació en què actua el signant de la sol·licitud.
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