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I. QÜESTIONS GENERALS 

 

1.1. JUSTIFICACIÓ DE LA MEMÒRIA 

 

L’article 134.2 de la Constitució Espanyola disposa l’obligació de consignar anualment en els pressu-

postos generals de l’Estat l’import dels beneficis fiscals que afecten els tributs de l’Estat, qüestió sobre la 

qual incideix l’article 33.2.e de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària. 

  

La Directiva 2011/85/UE, del Consell, de 8 de novembre de 2011, sobre els requisits aplicables als 

marcs pressupostaris dels estats membres, en l’article 14.2 estableix que “els estats membres publicaran 

informació detallada sobre la incidència dels beneficis fiscals en els ingressos”. 

 

Per la seua part, l’article 21, apartat 1, de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament 

de les comunitats autònomes, estableix que “els pressupostos de les comunitats autònomes tindran caràcter 

anual i igual període que els de l’Estat, compliran el principi d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat finan-

cera i inclouran la totalitat de les despeses i dels ingressos dels organismes i entitats integrants d’aquesta, 

i en aquests es consignarà l’import dels beneficis fiscals que afecten tributs atribuïts a les esmentades co-

munitats”. 

 

En l’àmbit de la Comunitat Valenciana, l’article 76, apartat 3, de la Llei orgànica 5/1982, d’1 de juliol, 

de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, estableix que el pressupost de la Generalitat inclourà 

necessàriament la totalitat d’ingressos i despeses dels organismes i, si és el cas, els beneficis fiscals que 

afecten els tributs propis establits per les Corts. 

 

S’ha d’esmentar també l’article 31, apartat 2, lletra d), de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’hisenda 

pública, del sector públic instrumental i de subvencions, que estableix que el pressupost de la Generalitat 

contindrà, entre altres aspectes, “l’estimació dels beneficis fiscals que afecten els tributs de la Generalitat i 

aquells el rendiment dels quals cedeix l’Estat a la Generalitat, detallant per a cada tipus d’impost l’import 

dels beneficis fiscals corresponents a normativa estatal i a normativa de la Comunitat Valenciana”. 

 

Finalment, l’acord 13/2013, de 18 de desembre, del consell, de política fiscal i financera de les co-

munitats autònomes, va crear un grup de treball per a acordar la metodologia a seguir per a complir l’es-

mentada directiva europea. En aquest sentit, en el marc dels treballs realitzats per la comissió constituïda 

en el si del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública per a desplegar la directiva en qüestió, s’ha fet referència a 

la publicació d’informació, de manera clara i comprensible, que incloga, entre altres aspectes, els següents: 

 

• El cost dels beneficis fiscals, tant vigents com en projecte. 

• La informació sobre els principals elements que s’han utilitzat per a l’estimació del cost dels beneficis 

fiscals i la metodologia aplicada al seu càlcul. 

 

 En virtut d’això, el contingut d’aquesta memòria de beneficis fiscals abasta, bàsicament, les qüestions 

següents: 
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• La delimitació dels diferents conceptes de benefici fiscal que incideixen en el pressupost de la Gene-

ralitat per a 2021 i que resulten susceptibles de quantificació. 

• L’anàlisi de la regulació legislativa dels diferents beneficis fiscals i de les modificacions normatives 

que els hagen afectat recentment. 

• La descripció de les fonts estadístiques i de la metodologia de quantificació emprades. 

• La classificació dels beneficis fiscals per tributs, per concepte de benefici fiscal dins de l’estructura 

de cada tribut i per font normativa, estatal o autonòmica, de cadascun. 

 
 

1.2. DEFINICIONS I CRITERIS BÀSICS PER A LA DELIMITACIÓ DELS BENEFICIS FISCALS 

 

 La Memòria dels beneficis fiscals del pressupost de la Generalitat per a 2021 constitueix l’expressió 

xifrada de la disminució d’ingressos tributaris que, presumiblement, es produirà al llarg de l’exercici, com a 

conseqüència de l’existència de beneficis i incentius fiscals orientats a l’assoliment de determinats objectius 

de política social i econòmica, establits per l’Estat o per la Generalitat Valenciana, i que afecten els tributs 

en la recaptació dels quals participa la Comunitat Valenciana, en aplicació del que es disposa en la Llei 

22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes 

de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries. 

 

Al mateix temps, aquesta memòria preveu l’impacte fiscal que es produirà previsiblement per un 

increment dels ingressos tributaris a causa de la modificació o desaparició de beneficis fiscals i mínims 

exempts, així com l’increment de tipus impositius. 

 

 Referent a això, el pressupost de beneficis fiscals de l’Estat (PBF) ja descompta l’efecte en els bene-

ficis fiscals de l’Estat de les cessions dels diversos tributs a les diferents administracions territorials, incloent-

hi el de les efectuades a les comunitats autònomes. 

 

 El primer aspecte a abordar per a l’elaboració d’aquesta memòria està constituït per la selecció, amb 

criteris objectius, del conjunt de conceptes i paràmetres dels tributs que originen beneficis fiscals per als 

contribuents i que, per tant, i des de la perspectiva contrària, minven la capacitat recaptatòria de la Gene-

ralitat Valenciana. 

 

 Aquests elements són exempcions, reduccions en bases imposables, tipus reduïts i bonificacions i 

deduccions en la quota íntegra dels diversos tributs, mentre que es tracta elements de l’estructura tributària 

que compleixen, en sintonia amb els criteris establits per l’Administració de l’Estat per a l’elaboració del seu 

pressupost anual de beneficis fiscals, les condicions següents: 

 

a) Desviar-se de manera intencionada respecte a l’estructura bàsica del tribut, entenent per 

aquesta la configuració estable que respon al fet imposable que es pretén gravar. 
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b) Ser un incentiu que, per raons de política fiscal, econòmica o social, s’integre en l’ordenament 

tributari i estiga dirigit a un determinat col·lectiu de contribuents, o a potenciar el desenvolupa-

ment d’una activitat econòmica o àmbit de foment fiscal concrets. 

c) Existir la possibilitat legal d’alterar el sistema fiscal per a eliminar el benefici fiscal o canviar-ne 

la definició. 

d) No presentar-se cap compensació de l’eventual benefici fiscal en una altra figura del sistema 

fiscal. 

e) No deure’s a convencions tècniques, comptables, administratives o lligades a convenis fiscals 

internacionals. 

f) No tindre com a propòsit la simplificació o facilitació del compliment de les obligacions fiscals. 

 
 En els supòsits de tributs en els quals la Generalitat participa parcialment en la seua recaptació, i en 

els quals la Generalitat té competències normatives que només afecten el tram recaptatori autonòmic, úni-

cament es té en compte la disminució d’ingressos que es produeix per aquells incentius establits dins de 

l’estructura del tribut a partir de la configuració del tram autonòmic diferenciat. Així ocorre, per exemple, en 

l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, la determinació de la part autonòmica de la base imposable 

general, estadi estructural a partir del qual resulten aplicables les competències normatives autonòmiques 

realment exercides (escala de tipus de gravamen i les bonificacions i deduccions en la quota autonòmica) i 

els beneficis fiscals estatals aplicables, tenint en compte que el mínim personal i familiar estatal, susceptible 

d’increment per la Generalitat, sobre la base de les seues competències normatives, no constitueix un be-

nefici fiscal d’acord amb els criteris anteriorment definits, per formar part de l’actual estructura bàsica de 

l’impost. 

 

Per al còmput dels beneficis fiscals s’adopta el criteri de la pèrdua d’ingressos, definida com l’import 

en el qual els ingressos fiscals de la Generalitat Valenciana es redueixen a causa, exclusivament, de l’exis-

tència d’una disposició particular que estableix l’incentiu o benefici del qual es tracte. La seua valoració 

s’efectua per l’efecte final en la quota a pagar de cadascun dels beneficis fiscals, atenent el criteri de caixa 

o moment en el qual es produeix el minvament d’ingressos. 

 

La incorporació d’un benefici fiscal a aquesta memòria està supeditada a la disponibilitat d’alguna 

font estadística de dades que permeta dur a terme la seua estimació, raó per la qual no s’inclouen en aquesta 

memòria els beneficis fiscals relacionats amb taxes de la Generalitat, sense perjudici de la incorporació 

d’aquests en les memòries d’exercicis successius, en funció de la disponibilitat efectiva de les dades neces-

sàries a aquest efecte. 

 

Ha d’apuntar-se que en el moment d’elaboració d’aquesta memòria de beneficis fiscals no estan en 

vigor altres tributs propis diferents del Cànon de Sanejament d’Aigües Residuals, l’Impost sobre Activitats 

que Incideixen en el Medi Ambient i l’Impost sobre Eliminació de Residus en Abocadors i Incineració, Coin-

cineració i Valorització Energètica. En el Projecte de llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i finan-

cera, i d’organització de la Generalitat 2021, en el moment de remetre’l a les Corts Valencianes per a la seua 

tramitació parlamentària, no es preveu la introducció de noves figures impositives. 
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Tampoc s’inclouen en aquesta memòria dades sobre l’Impost sobre Determinats Mitjans de Transport, 

de l’Impost sobre l’Electricitat i de l’Impost Especial sobre Hidrocarburs, tributs respecte dels quals, si bé la 

Generalitat participa en el 100 % del seu rendiment, o bé no té competències gestores, ja que l’Estat no ha 

subministrat les dades fins al moment d’elaboració d’aquesta memòria, o bé no té cap competència norma-

tiva per a establir o modificar els beneficis fiscals existents, com és el cas dels dos últims. Referent a això, 

l’article 82 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, va modificar 

determinats articles de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos especials, amb efectes de l’1 de 

juliol de 2019, i va suprimir el tipus autonòmic de l’Impost sobre Hidrocarburs. No obstant això, l’increment 

del tipus estatal suposa que no hi haja minvament en la recaptació per aquest impost. 

 
Quant als beneficis fiscals d’altres impostos cedits parcialment a la Comunitat Valenciana, com l’IVA, 

i els restants impostos especials, en aquesta memòria, davant del retard en l’elaboració del pressupost 

estatal i en absència d’altres dades subministrades per l’Estat en el moment d’elaboració de la memòria, 

s’inclouen les dades de beneficis fiscals disponibles en la seu electrònica del Ministeri d’Hisenda i Funció 

Pública inclosa en la memòria de beneficis fiscals de l’última Llei de pressupostos generals de l’Estat apro-

vada, la corresponent a l’exercici 2018. 

 
 
1.3. REGULACIÓ NORMATIVA DELS BENEFICIS FISCALS I NOVETATS EN AQUESTA REGULACIÓ 

 

Tenint en compte que els beneficis fiscals a considerar són tant els establits en les normes estatals 

reguladores dels diferents tributs afectats com els establits per la Generalitat Valenciana en l’exercici de les 

seues competències normatives sobre tributs cedits establides per la normativa reguladora de la cessió de 

tributs per l’Estat a les comunitats autònomes1, resulta necessari esmentar, amb caràcter previ, la regulació 

normativa que conté els diferents beneficis fiscals de cada tribut tenint en compte la definició legal del 

rendiment cedit per l’Estat a les comunitats autònomes en cadascun dels tributs, per a determinar, posteri-

orment, la regulació dels beneficis fiscals que es tenen en compte en la quantificació d’aquest rendiment i 

que, per tant, redueixen els ingressos pressupostaris de la Generalitat. 

 
 

 
1En l’actualitat, la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats 

autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries i, amb 
anterioritat, la Llei 14/1996, de 30 de desembre, de cessió de tributs de l’Estat a les comunitats autònomes i de 
mesures fiscals complementàries, i la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i 
administratives del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut 
d’autonomia. 
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IMPOSTOS DIRECTES 

 

 

1.3.1 L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES 

 

Tal com estableix l’article 30 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, pel qual es regula el sistema de 

finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia, que regula 

l’abast de la cessió i punts de connexió en l’Impost sobre la Renda de les Persones físiques: 

 

1. Se cedeix a la comunitat autònoma el rendiment de l’Impost sobre la Renda de les Persones 

Físiques produït en el seu territori. 

2. Es considera produït en el territori d’una comunitat autònoma el rendiment cedit de l’Impost sobre 

la Renda de les Persones Físiques que corresponga a aquells contribuents que tinguen la seua residència 

habitual en aquest territori. 

3. Quan els contribuents integrats en una unitat familiar tinguen la seua residència habitual en co-

munitats diferents i opten per la tributació conjunta, el rendiment que se cedeix s’entendrà produït en el 

territori de la comunitat autònoma on tinga la seua residència habitual el membre d’aquesta unitat amb 

major base liquidable d’acord amb les regles d’individualització de l’impost. 

L’article 26.2.a.1r de la llei anterior estableix que componen el deute tributari cedit “les quotes líqui-

des autonòmiques que els residents en el territori de la comunitat autònoma hagen assignat en la declaració 

de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques presentada dins dels terminis establits per la normativa 

reguladora de l’impost, minorada en: 

– El 50 per 100 de les deduccions per doble imposició. 

– El 50 per 100 de les compensacions fiscals al qual fa referència la disposició transitòria tretzena de la Llei 

35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i de modificació parcial 

de les lleis dels impostos sobre Societats, sobre la Renda de No Residents i sobre el Patrimoni2”. 

 
 Al seu torn, l’article 73 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’IRPF, estableix que la quota 

íntegra autonòmica és la suma de les quanties resultants d’aplicar els tipus de gravamen, als quals es refe-

reixen els articles 74 i 76 d’aquesta llei, a la base liquidable general i de l’estalvi, respectivament. 

 

 Per la seua part, l’article 74 de la mateixa llei es refereix a l’escala autonòmica de l’impost, que 

estableix que “1. La part de la base liquidable general que excedisca l’import del mínim personal i familiar 

que resulte dels increments o disminucions a què es refereix l’article 56.3 d’aquesta llei serà gravada de la 

manera següent: 

 
2La disposició transitòria tretzena de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, ha sigut suprimida per l’article 87 de la Llei 

26/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifiquen la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques; el text refós de la Llei de l’Impost sobre la Renda de No Residents, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 5/2004, de 5 de març, i altres normes tributàries. 
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1r. A la base liquidable general se li aplicaran els tipus de l’escala autonòmica de l’impost que, segons 

el que es preveu en la Llei 22/2009, pel qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autò-

nomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia, hagen sigut aprovades per la comunitat autònoma. 

2n. La quantia resultant es minorarà en l’import derivat d’aplicar a la part de la base liquidable general 

corresponent al mínim personal i familiar que resulte dels increments o disminucions al qual fa referència 

l’article 56.3 d’aquesta llei, l’escala prevista en el número 1r anterior. 

 

2. S’entendrà per tipus mitjà de gravamen general autonòmic el derivat de multiplicar per cent el 

quocient resultant de dividir la quota obtinguda per l’aplicació del que preveu l’apartat anterior per la base 

liquidable general. El tipus mitjà de gravamen general autonòmic s’expressarà amb dos decimals”. 

 

 Addicionalment, l’article 77 de la Llei 35/2006, en l’última redacció feta per l’article 1.52 de la Llei 

26/2014, de 27 de novembre, estableix: 

 

“1. La quota líquida autonòmica serà el resultat de disminuir la quota íntegra autonòmica en la suma 

de: 

a) El 50 per 100 de l’import total de les deduccions previstes en els apartats 2, 3, 4 i 5 de l’article 68 

d’aquesta llei, amb els límits i requisits de situació patrimonial previstos en els articles 69 i 70. 

b) L’import de les deduccions establides per la comunitat autònoma en l’exercici de les competències pre-

vistes en la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comu-

nitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes 

tributàries. 

 

2. El resultat de les operacions al qual fa referència l’apartat anterior no podrà ser negatiu”. 

 

 D’altra banda, l’article 68 de la Llei 35/2006, en la redacció que en fan els articles 66 i 60 de la Llei 

6/2018, de 3 de juliol, estableix les reduccions estatals següents: 

 
“1. Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació. 

1r. Els contribuents podran deduir-se el 30 per 100 de les quantitats satisfetes en el període de què 

es tracte per la subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació quan es com-

plisca el que es disposa en els números 2n i 3r d’aquest apartat, i es pot, a més de l’aportació temporal al 

capital, aportar els seus coneixements empresarials o professionals adequats per al desenvolupament de 

l’entitat en la qual inverteixen en els termes que establisca l’acord d’inversió entre el contribuent i l’entitat. 

La base màxima de deducció serà de 60.000 euros anuals i estarà formada pel valor d’adquisició de 

les accions o participacions subscrites. 

No formaran part de la base de deducció les quantitats satisfetes per la subscripció d’accions o 

participacions quan respecte d’aquestes quantitats el contribuent practique una deducció establida per la 

comunitat autònoma en l’exercici de les competències previstes en la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per 

la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb 

estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries. 
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2n. L’entitat les accions o participacions de la qual s’adquirisquen haurà de complir els requisits 

següents: 

a) Revestir la forma de societat anònima, societat de responsabilitat limitada, societat anònima la-

boral o societat de responsabilitat limitada laboral, en els termes previstos en el text refós de la Llei de 

societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i en la Llei 4/1997, de 24 de 

març, de societats laborals, i no estar admesa a negociació en cap mercat organitzat. 

Aquest requisit haurà de complir-se durant tots els anys de tinença o participació. 

b) Exercir una activitat econòmica que dispose dels mitjans personals i materials per al desenvolu-

pament d’aquesta. En particular, no podrà tindre per activitat la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari 

al qual fa referència l’article 4.8.Dos.a de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l’Impost sobre el Patrimoni, en 

cap dels períodes impositius de l’entitat conclosos amb anterioritat a la transmissió de la participació. 

c) L’import de la xifra dels fons propis de l’entitat no podrà ser superior a 400.000 euros en l’inici del 

període impositiu d’aquesta que el contribuent adquirisca les accions o participacions. 

Quan l’entitat forme part d’un grup de societats en el sentit de l’article 42 del Codi de Comerç, amb 

independència de la residència i de l’obligació de formular comptes anuals consolidats, l’import dels fons 

propis es referirà al conjunt d’entitats pertanyents a aquest grup. 

 

3r. A l’efecte d’aplicar el que es disposa en l’apartat 1r anterior s’hauran de complir les condicions 

següents: 

a) Les accions o participacions en l’entitat hauran de ser adquirides pel contribuent bé en el moment 

de la constitució d’aquella o mitjançant ampliació de capital efectuada en els tres anys següents a aquesta 

constitució i romandre en el seu patrimoni per un termini superior a tres anys i inferior a dotze anys. 

b) La participació directa o indirecta del contribuent, juntament amb la que posseïsquen en la mateixa 

entitat el seu cònjuge o qualsevol persona unida al contribuent per parentiu, en línia recta o col·lateral, per 

consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclòs, no pot ser, durant cap dia dels anys naturals de tinença 

de la participació, superior al 40 per 100 del capital social de l’entitat o dels seus drets de vot. 

c) Que no es tracta d’accions o participacions en una entitat a través de la qual s’exercisca la mateixa 

activitat que s’exercia anteriorment mitjançant una altra titularitat. 

 

4t. Quan el contribuent transmeta accions o participacions i opte per l’aplicació de l’exempció prevista 

en l’apartat 2 de l’article 38 d’aquesta llei, únicament formarà part de la base de la deducció corresponent 

a les noves accions o participacions subscrites la part de la reinversió que excedisca l’import total obtingut 

en la transmissió d’aquelles. En cap cas es podrà practicar deducció per les noves accions o participacions 

mentre les quantitats invertides no superen l’esmentada quantia. 

 

5é. Per a la pràctica de la deducció serà necessari obtindre un certificat expedit per l’entitat les 

accions o participacions de la qual s’hagen adquirit indicant el compliment dels requisits assenyalats en el 

número 2n anterior en el període impositiu en el qual es va produir l’adquisició d’aquestes. 

 

2. Deduccions en activitats econòmiques. 

a) Als contribuents per aquest impost que exercisquen activitats econòmiques els seran aplicables 

els incentius i estímuls a la inversió empresarial establits o que s’establisquen en la normativa de l’Impost 
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de Societats amb igualtat de percentatges i límits de deducció, amb excepció del que es disposa en els 

apartats 2 i 3 de l’article 39 de la Llei de l’Impost de Societats. 

b) Addicionalment, els contribuents que complisquen els requisits establits en l’article 101 de la Llei 

de l’Impost de Societats podran deduir els rendiments nets d’activitats econòmiques del període impositiu 

que s’invertisquen en elements nous de l’immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes a activitats 

econòmiques desenvolupades pel contribuent. 

S’entendrà que els rendiments nets d’activitats econòmiques del període impositiu són objecte d’in-

versió quan s’invertisca una quantia equivalent a la part de la base liquidable general positiva del període 

impositiu que corresponga a aquests rendiments, sense que en cap cas la mateixa quantia puga entendre’s 

invertida en més d’un actiu. 

La inversió en elements patrimonials afectes a activitats econòmiques s’haurà de realitzar en el perí-

ode impositiu en què s’obtinguen els rendiments objecte de reinversió o en el període impositiu següent. 

La inversió s’entendrà efectuada en la data en què es produïsca la posada a la disposició dels ele-

ments patrimonials, fins i tot en el supòsit d’elements patrimonials que siguen objecte dels contractes d’ar-

rendament financer als quals es refereix l’apartat 1 de la disposició addicional setena de la Llei 26/1988, de 

29 de juliol, sobre disciplina i intervenció de les entitats de crèdit. No obstant això, en aquest últim cas, la 

deducció estarà condicionada, amb caràcter resolutori, a l’exercici de l’opció de compra. 

La deducció es practicarà en la quota íntegra corresponent al període impositiu en què s’efectue la 

inversió. 

La base de la deducció serà la quantia invertida a la qual fa referència el segon paràgraf d’aquesta 

lletra b). 

El percentatge de deducció serà del 5 per 100. No obstant això, el percentatge de deducció serà del 

2,5 per 100 quan el contribuent haja practicat la reducció prevista en l’apartat 3 de l’article 32 d’aquesta llei 

o es tracte de rendes obtingudes a Ceuta i Melilla respecte de les quals s’haja aplicat la deducció prevista 

en l’article 68.4 d’aquesta llei. 

L’import de la deducció no podrà excedir la suma de la quota íntegra estatal i autonòmica del període 

impositiu en el qual es van obtindre els rendiments nets d’activitats econòmiques assenyalats en el primer 

paràgraf d’aquesta lletra b). 

Els elements patrimonials objecte d’inversió hauran de romandre en funcionament en el patrimoni 

del contribuent, excepte pèrdua justificada, durant un termini de 5 anys, o durant la seua vida útil si resulta 

inferior. 

No obstant això, no es perdrà la deducció si es produeix la transmissió dels elements patrimonials 

objecte d’inversió abans de la finalització del termini assenyalat en el paràgraf anterior i s’inverteix l’import 

obtingut o el valor net comptable, si és menor, en els termes establits en aquest article. 

Aquesta deducció és incompatible amb l’aplicació de la llibertat d’amortització, amb la deducció per 

inversions regulada en l’article 94 de la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del 

Règim Econòmic Fiscal de Canàries, i amb la reserva per a inversions a Canàries regulada en l’article 27 de 

la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries. 

c) Als contribuents per aquest impost que exercisquen activitats econòmiques i determinen el seu 

rendiment net pel mètode d’estimació objectiva només els seran aplicables els incentius als quals fa refe-

rència aquest apartat 2 quan així s’establisca reglamentàriament tenint en compte les característiques i 

obligacions formals del mencionat mètode. 



10 

 
3. Deduccions per donatius i altres aportacions. 

Els contribuents podran aplicar, en aquest concepte: 

a) Les deduccions previstes en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats 

sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. 

b) El 10 per 100 de les quantitats donades a les fundacions legalment reconegudes que rendisquen 

comptes a l’òrgan del protectorat corresponent, així com a les associacions declarades d’utilitat pública, no 

compreses en el paràgraf anterior. 

c) El 20 per 100 de les quotes d’afiliació i les aportacions a partits polítics, federacions, coalicions o 

agrupacions d’electors. La base màxima d’aquesta deducció serà de 600 euros anuals i estarà constituïda 

per les quotes d’afiliació i aportacions previstes en la lletra a) de l’apartat Dos de l’article 2 de la Llei orgànica 

8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics. 

 

4. Deducció per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla. 

1r. Contribuents residents a Ceuta o Melilla. 

a) Els contribuents que tinguen la seua residència habitual i efectiva a Ceuta o Melilla es deduiran el 

60 per 100 de la part de la suma de les quotes íntegres estatal i autonòmica que proporcionalment corres-

ponga a les rendes computades per a la determinació de les bases liquidables que hagen sigut obtingudes a 

Ceuta o Melilla. 

b) També aplicaran aquesta deducció els contribuents que mantinguen la seua residència habitual i 

efectiva a Ceuta o Melilla durant un termini no inferior a tres anys, en els períodes impositius iniciats amb 

posterioritat al final d’aquest termini, per les rendes obtingudes fora d’aquestes ciutats quan, almenys, una 

tercera part del patrimoni net del contribuent, determinat conforme a la normativa reguladora de l’Impost 

sobre el Patrimoni, estiga situat en aquestes ciutats. 

La quantia màxima de les rendes, obtingudes fora d’aquestes ciutats, que pot acollir-se a aquesta 

deducció serà l’import net dels rendiments i guanys i pèrdues patrimonials obtinguts en aquestes ciutats. 

2n. Els contribuents que no tinguen la seua residència habitual i efectiva a Ceuta o Melilla, es dedu-

iran el 60 per 100 de la part de la suma de les quotes íntegres estatal i autonòmica que proporcionalment 

corresponga a les rendes computades per a la determinació de les bases liquidables positives que hagen 

sigut obtingudes a Ceuta o Melilla. 

En cap cas s’aplicarà aquesta deducció a les rendes següents: 

– Les procedents d’institucions d’inversió col·lectiva, excepte quan la totalitat dels seus actius estiga 

invertida a Ceuta o Melilla, en les condicions que reglamentàriament es determinen. 

–  Les rendes a les quals es refereixen els paràgrafs a), e) i i) de l’apartat següent. 

3r. Als efectes previstos en aquesta llei, es consideraran rendes obtingudes a Ceuta o Melilla les 

següents: 

a) Els rendiments del treball, quan es deriven de treballs de qualsevol classe realitzats en els territoris 

esmentats. 

b) Els rendiments que procedisquen de la titularitat de béns immobles situats a Ceuta o Melilla o de 

drets reals que recaiguen sobre aquests. 

c) Les que procedisquen de l’exercici d’activitats econòmiques efectivament realitzades, en les con-

dicions que reglamentàriament es determinen, a Ceuta o Melilla. 

d) Els guanys patrimonials que procedisquen de béns immobles radicats a Ceuta o Melilla. 
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e) Els guanys patrimonials que procedisquen de béns mobles situats a Ceuta o Melilla. 

f) Els rendiments del capital mobiliari procedents d’obligacions o préstecs, quan els capitals estan 

invertits en aquests territoris i allí generen les rendes corresponents. 

g) Els rendiments del capital mobiliari procedents de l’arrendament de béns mobles, negocis o mines, 

en les condicions que reglamentàriament es determinen. 

h) Les rendes procedents de societats que operen efectivament i materialment a Ceuta o Melilla que 

corresponguen a rendes a les quals siga aplicable la bonificació establida en l’article 33 de la Llei de l’Impost 

de Societats, en els supòsits següents: 

1r. Quan tinguen el seu domicili i objecte social exclusiu en aquests territoris. 

2n. Quan operen efectivament i materialment a Ceuta o Melilla durant un termini no inferior a tres 

anys i obtinguen rendes fora d’aquestes ciutats, sempre que respecte d’aquestes rendes tinguen dret a 

l’aplicació de la bonificació prevista en l’apartat 6 de l’article 33 de la Llei de l’Impost de Societats. A aquest 

efecte s’hauran d’identificar, en els termes que reglamentàriament s’establisquen, les reserves procedents 

de rendes a les quals haja resultat aplicable la bonificació establida en l’article 33 de la Llei de l’Impost de 

Societats. 

i) Els rendiments procedents de depòsits o comptes en tota classe d’institucions financeres situades 

a Ceuta o Melilla. 

 
5. Deducció per actuacions per a la protecció i difusió del patrimoni històric espanyol i de les ciutats, 

conjunts i béns declarats patrimoni mundial. 

Els contribuents tindran dret a una deducció en la quota del 15 per 100 de l’import de les inversions 

o despeses que realitzen per a: 

a) L’adquisició de béns del patrimoni històric espanyol, realitzada fora del territori espanyol per a la 

seua introducció dins del mencionat territori, sempre que els béns siguen declarats béns d’interés cultural o 

inclosos en l’Inventari general de béns mobles en el termini d’un any des de la seua introducció i romanguen 

en territori espanyol i dins del patrimoni del titular durant almenys quatre anys. 

La base d’aquesta deducció serà la valoració efectuada per la Junta de qualificació, valoració i ex-

portació de béns del patrimoni històric espanyol. 

b) La conservació, reparació, restauració, difusió i exposició dels béns de la seua propietat que esti-

guen declarats d’interés cultural d’acord amb la normativa del patrimoni històric de l’Estat i de les comunitats 

autònomes, sempre que es complisquen les exigències establides en aquesta normativa, en particular res-

pecte dels deures de visita i exposició pública d’aquests béns. 

c) La rehabilitació d’edificis, el manteniment i la reparació de les teulades i façanes, així com la 

millora d’infraestructures de la seua propietat situats en l’entorn que siga objecte de protecció de les ciutats 

espanyoles o dels conjunts arquitectònics, arqueològics, naturals o paisatgístics i dels béns declarats patri-

moni mundial per la Unesco situats a Espanya. 

 

6. Deducció per compte estalvi - empresa (suprimit). 

 

7. Deducció per lloguer d’habitatge habitual (suprimit). 

Finalment, l’article 79 de la Llei 35/2006 estableix que “la quota diferencial serà el resultat de minorar 

la quota líquida total de l’impost, que serà la suma de les quotes líquides, estatal i autonòmica, en els imports 

següents: 
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a) La deducció per doble imposició internacional prevista en l’article 80 d’aquesta llei. 

b) Les deduccions a les quals fan referència l’article 91.10 i l’article 92.4 d’aquesta llei. 

c) Les retencions a les quals fan referència l’apartat 11 de l’article 99 d’aquesta llei. 

d) Quan el contribuent adquirisca la seua condició per canvi de residència, les retencions i els ingres-

sos a compte al qual fa referència l’apartat 8 de l’article 99 d’aquesta llei, així com les quotes satis-

fetes de l’Impost sobre la Renda de no Residents i reportades durant el període impositiu en què es 

produïsca el canvi de residència. 

e) Les retencions, els ingressos a compte i els pagaments fraccionats previstos en aquesta llei i en 

les seues normes reglamentàries de desplegament”. 

 
Pel que fa als beneficis fiscals derivats de l’exercici de competències normatives de la Generalitat 

Valenciana, l’article 46, apartat 1, de la Llei 22/2009 estableix que: 

 

“1. En l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, les comunitats autònomes podran assumir 

competències normatives sobre: 

a) L’import del mínim personal i familiar aplicable per al càlcul del gravamen autonòmic. A aquest 

efecte, les comunitats autònomes podran establir increments o disminucions en les quanties corresponents 

al mínim del contribuent i als mínims per descendents, ascendents i discapacitat al qual fan referència els 

articles 57, 58, 59 i 60 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones 

Físiques amb el límit del 10 per 100 per a cadascuna de les quanties. 

b) L’escala autonòmica aplicable a la base liquidable general. L’estructura d’aquesta escala haurà de 

ser progressiva. 

c) Deduccions en la quota íntegra autonòmica per: 

• Circumstàncies personals i familiars, per inversions no empresarials i per aplicació de renda, sempre 

que no suposen, directament o indirectament, una minoració del gravamen efectiu d’alguna o algu-

nes categories de renda. 

• Subvencions i ajudes públiques no exemptes que es perceben de la comunitat autònoma, amb ex-

cepció de les que afecten el desenvolupament d’activitats econòmiques o les rendes que s’integren 

en la base de l’estalvi. 

En relació amb les deduccions assenyalades en aquesta lletra c), les competències normatives de les 

comunitats autònomes abastaran també la determinació de: 

• La justificació exigible per a poder practicar-les. 

• Els límits de deducció. 

• La seua submissió o no al requisit de comprovació de la situació patrimonial. 

Les regles especials que, si és el cas, s’hagen de tindre en compte en els supòsits de tributació 

conjunta, període impositiu inferior a l’any natural i determinació de la situació familiar. Si la comunitat 

autònoma no regula alguna d’aquestes matèries, s’aplicaran les normes previstes a aquest efecte en la Llei 

35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. 
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d) Augments o disminucions en els percentatges de deducció per inversió en habitatge habitual, a 

què es refereix l’apartat 2 de l’article 78 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda 

de les Persones Físiques3.” 

 
 En l’exercici d’aquestes competències normatives i d’altres establides per la normativa anteriorment 

vigent sobre cessió de tributs de l’Estat a les comunitats autònomes, es va aprovar la Llei 13/1997, de 23 

de desembre, del tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta de tributs 

cedits, modificada posteriorment per diverses lleis de mesures fiscals d’acompanyament als pressupostos 

anuals de la Generalitat. 

 

 Per a l’exercici 2020, l’esmentada Llei 13/1997, de 23 de desembre, inclou una escala autonòmica 

aplicable a la base liquidable general: 

 

“Article segon. Escala autonòmica. 

 

1. L’escala autonòmica de tipus de gravamen aplicable a la base liquidable general serà la següent: 

 

Base liquidable 
- 

Fins a euros 

Quota íntegra 
- 

Euros 

Resta base liquidable 
- 

Fins a euros 

Tipus aplicable 
- 

Percentatge 

0,00 0,00 12.450,00 10,00 

12.450,00 1.245,00 4.550,00 11,00 

17.000,00 1.745,50 13.000,00 13,90 

30.000,00 3.552,50 20.000,00 18,00 

50.000,00 7.152,50  15.000,00 23,50 

65.000,00 10.677,50 15.000,00 24,50 

80.000,00 14.352,50 40.000,00 25,00 

120.000,00 24.352,50 D’ara endavant 25,50 

 
2. Aquesta escala, de conformitat amb el que estableix la normativa estatal reguladora de l’impost, 

s’aplicarà a la base liquidable general, i la quantia resultant es minorarà en l’import derivat d’aplicar la 

mateixa escala a la part de la base liquidable general corresponent al mínim personal i familiar”. 

 

 Quant a les deduccions autonòmiques, l’article quart de la Llei de la Generalitat 13/1997, de 23 de 

desembre, en la redacció que en fa la Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió 

administrativa i financera i d’organització de la Generalitat, i la Llei 20/2018, de 25 de juliol, de la Generalitat, 

del mecenatge cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana, estableix el següent: 

  “U.1 Les deduccions autonòmiques a les quals es refereix l’article 46.1.C de la Llei 22/2009, de 18 

de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú 

i ciutats amb estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, són les següents: 

 

a) Per naixement, adopció o acolliment familiar, les deduccions següents: 

 
3Article 78 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, suprimit per l’article 1.6 de la Llei 16/2012, de 27 de desembre. 
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1) Per naixement o adopció durant el període impositiu: 270 euros per cada fill nascut o adoptat, 

sempre que aquest complisca, al seu torn, els altres requisits que donen dret a l’aplicació del corres-

ponent mínim per descendents establit per la normativa estatal reguladora de l’impost, i que la suma 

de la base liquidable general i de la base liquidable de l’estalvi del contribuent no siga superior als 

límits establits en el paràgraf primer de l’apartat quatre d’aquest article. Aquesta deducció podrà ser 

aplicada també en els dos exercicis posteriors al del naixement o adopció. 

2) Per acolliment familiar, simple o permanent, administratiu o judicial durant el període impositiu: 

270 euros per cada acollit en règim d’acolliment familiar amb família educadora, definit en l’article 

116, apartat 2, de la Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de protecció integral de la infància 

i l’adolescència, quan aquesta situació comprenga la totalitat del període impositiu, prorratejant-se 

en un altre cas aquesta quantitat en funció del nombre de dies de duració de l’acolliment dins del 

període impositiu. Per a l’aplicació d’aquesta deducció s’exigeix que l’acollit complisca, al seu torn, 

els altres requisits que donen dret a l’aplicació del corresponent mínim per descendents establit per 

la normativa estatal reguladora de l’impost, i que la suma de la base liquidable general i de la base 

liquidable de l’estalvi del contribuent no siga superior als límits establits en el paràgraf primer de 

l’apartat quatre d’aquest article. 

Quan més d’un contribuent declarant tinga dret a l’aplicació de les deduccions a les quals es refereix aquesta 

lletra a), el seu import respectiu es prorratejarà entre ells per parts iguals. 

L’aplicació d’aquestes deduccions resultarà compatible amb la de les recollides en les lletres b, c i d d’aquest 

apartat u. 

 

b) Per naixement o adopció múltiples, durant el període impositiu, com a conseqüència de part múltiple o 

de dues o més adopcions constituïdes en la mateixa data: 224 euros, sempre que els fills nascuts o adoptats 

complisquen, al seu torn, els altres requisits que donen dret a l’aplicació del corresponent mínim per des-

cendents establit per la normativa estatal reguladora de l’impost, i que la suma de la base liquidable general 

i de la base liquidable de l’estalvi del contribuent no siga superior als límits establits en el paràgraf primer 

de l’apartat quatre d’aquest article. 

Quan més d’un contribuent declarant tinga dret a l’aplicació de les deduccions a les quals es refereix aquesta 

lletra a), el seu import respectiu es prorratejarà entre ells per parts iguals. 

L’aplicació d’aquesta deducció resultarà compatible amb la de les recollides en les lletres a), c) i d) d’aquest 

apartat u. 

 

c) Per naixement o adopció, durant el període impositiu, d’un fill discapacitat físic o sensorial, amb un grau 

de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, o psíquic, amb un grau de minusvalidesa igual o superior 

al 33 per 100, sempre que aquest complisca, al seu torn, els altres requisits que donen dret a l’aplicació del 

corresponent mínim per descendents establit per la normativa estatal reguladora de l’impost, i que la suma 

de la base liquidable general i de la base liquidable de l’estalvi del contribuent no siga superior als límits 

establits en el paràgraf primer de l’apartat quatre d’aquest article, la quantitat que siga procedent entre les 

següents: 

– 224 euros, quan siga l’únic fill que patisca aquesta discapacitat. 
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– 275 euros, quan el fill que patisca aquesta discapacitat tinga, almenys, un germà discapacitat físic 

o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, o psíquic, amb un grau de 

minusvalidesa igual o superior al 33 per 100. 

Quan ambdós progenitors o adoptants tinguen dret a l’aplicació d’aquesta deducció, el seu import es pror-

ratejarà entre ells per parts iguals. 

L’aplicació d’aquesta deducció resultarà compatible amb la de les recollides en les lletres a), b) i d) d’aquest 

apartat u. 

 

d) Per posseir, en la data de la meritació de l’impost, el títol de família nombrosa, expedit per l’òrgan 

competent de la Generalitat, de l’Estat o d’altres comunitats autònomes, o el de família monoparental, 

expedit per l’òrgan competent de la Generalitat i sempre que la suma de la base liquidable general i de la 

base liquidable de l’estalvi del contribuent no siga superior als límits establits en el paràgraf primer de 

l’apartat quatre d’aquest article, quan siga membre d’una família nombrosa o monoparental de categoria 

general, o, en el paràgraf segon de l’esmentat apartat quatre, si ho és d’una de categoria especial, la quan-

titat que siga procedent entre les següents: 

 – 300 euros, quan es tracta de família nombrosa o monoparental de categoria general. 

 – 600 euros, quan es tracta de família nombrosa o monoparental de categoria especial. 

Així mateix, tindran dret a aquesta deducció aquells contribuents que, tenint les condicions per a l’obtenció 

del títol de família nombrosa o monoparental en la data de la meritació de l’impost, hagen presentat, amb 

anterioritat a aquella data, sol·licitud davant l’òrgan competent per a l’expedició de l’esmentat títol. En 

aquest cas, si es denega la sol·licitud presentada, el contribuent haurà d’ingressar la quantitat indegudament 

deduïda, juntament amb els corresponents interessos de demora, en la forma establida per la normativa 

estatal reguladora de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. 

Les condicions necessàries per a la consideració de família nombrosa i la seua classificació per categories es 

determinaran de conformitat amb el que estableix la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les 

famílies nombroses. En el cas de les famílies monoparentals es farà d’acord amb el que estableix el Decret 

179/2013, de 22 de novembre, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família 

monoparental a la Comunitat Valenciana. Aquesta deducció la practicarà el contribuent amb qui convisquen 

la resta de membres de la família que originen el dret a la deducció. Quan més d’un contribuent declarant 

de l’impost tinga dret a l’aplicació d’aquesta deducció, el seu import es prorratejarà entre ells per parts 

iguals. 

L’aplicació d’aquesta deducció resulta compatible amb la de les recollides en les lletres a, b i c d’aquest 

apartat u. 

 

e) Per les quantitats destinades, durant el període impositiu, a la custòdia no ocasional en guarderies i 

centres de primer cicle d’Educació Infantil, de fills o acollits en la modalitat d’acolliment permanent, menors 

de 3 anys: el 15 per 100 de les quantitats satisfetes, amb un límit de 270 euros per cada fill menor de 3 

anys inscrit en aquestes guarderies o centres d’Educació Infantil. 

Seran requisits per a la pràctica d’aquesta deducció els següents: 

1. Que els pares o acollidors que convisquen amb el menor desenvolupen activitats per compte propi 

o alié per les quals perceben rendiments del treball o d’activitats econòmiques. 
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2. Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l’estalvi no siga superior als 

límits establits en el paràgraf primer de l’apartat quatre d’aquest article. 

El límit d’aquesta deducció es prorratejarà pel nombre de dies del període impositiu en què el fill o acollit 

siga menor de 3 anys, i, a més, quan dos contribuents declarants tinguen dret a l’aplicació d’aquesta de-

ducció per un mateix fill o acollit, el seu límit es prorratejarà entre ells per parts iguals. 

 

f) Per conciliació del treball amb la vida familiar: 418 euros per cada fill o menor acollit en la modalitat 

d’acolliment permanent, major de tres anys i menor de cinc anys. 

Aquesta deducció correspondrà exclusivament a la mare o acollidora i seran requisits per al seu gaudi: 

1. Que els fills o acollits que generen el dret a la seua aplicació donen dret, al seu torn, a l’aplicació 

del corresponent mínim per descendents establit per la normativa estatal reguladora de l’impost. 

2. Que la mare o acollidora realitze una activitat per compte propi o alié per la qual estiga donada 

d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat. 

3. Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l’estalvi del contribuent no 

siga superior als límits establits en el paràgraf primer de l’apartat quatre d’aquest article. 

La deducció es calcularà de manera proporcional al nombre de mesos en què es complisquen els 

requisits anteriors, entenent-se a aquest efecte que: 

a) La determinació dels fills o acollits que donen dret a l’aplicació de la deducció es realitzarà 

d’acord amb la seua situació l’últim dia de cada mes. 

b) El requisit d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat es compleix 

els mesos en què aquesta situació es produïsca en qualsevol dia del mes. 

La deducció tindrà com a límit per a cada fill o acollit les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i 

mutualitats de caràcter alternatiu reportades en cada període impositiu, i que, a més, ho hagen sigut des 

del dia en què el menor complisca els tres anys i fins al dia anterior al que complisca els cinc anys. 

A l’efecte del càlcul d’aquest límit es computaran les cotitzacions i quotes pels seus imports íntegres, sense 

prendre en consideració les bonificacions que puguen correspondre. 

En els supòsits d’adopció la deducció es podrà practicar, amb independència de l’edat del menor, durant el 

quart i cinqué anys següents a la data de la inscripció en el Registre Civil. 

En els supòsits d’acolliment familiar permanent, la deducció es podrà practicar, amb independència de l’edat 

del menor, durant el quart i cinqué any següents a la data de la resolució administrativa mitjançant la qual 

es va formalitzar aquell, sempre que estiga encara vigent l’últim dia del període impositiu. En el cas d’aco-

lliments que s’hagen de constituir judicialment, es prendrà com a referència inicial per a l’esmentat còmput 

la de la resolució administrativa mitjançant la qual es van formalitzar amb caràcter provisional. 

En cas de defunció de la mare, o quan la guàrdia i custòdia s’atribuïsca de manera exclusiva al pare, aquest 

tindrà dret a la pràctica de la deducció pendent, sempre que complisca els altres requisits previstos per a 

l’aplicació d’aquesta deducció. També tindrà dret a la pràctica de la deducció l’acollidor en aquells acolliments 

en els quals no hi haja acollidora. 

Quan hi haja diversos contribuents declarants amb dret a l’aplicació d’aquesta deducció pel que fa a un 

mateix fill o acollit, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals. 

g) Per a contribuents discapacitats, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, d’edat 

igual o superior a 65 anys, sempre que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de 
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l’estalvi del contribuent no siga superior als límits establits en el paràgraf primer de l’apartat quatre d’aquest 

article: 179 euros per cada contribuent. 

En qualsevol cas, no serà procedent aquesta deducció si, com a conseqüència de la situació de discapacitat 

prevista en el paràgraf anterior, el contribuent percep algun tipus de prestació que, d’acord amb el que es 

disposa en la normativa estatal reguladora de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, estiga 

exempta en aquest. 

La determinació de les circumstàncies personals que s’hagen de tindre en compte a l’efecte d’aquesta de-

ducció es realitzarà atenent la situació existent en la data de la meritació de l’impost. 

 

h) Per ascendents majors de 75 anys, i per ascendents majors de 65 anys que siguen discapacitats físics o 

sensorials, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, o discapacitats psíquics, amb un 

grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, quan, en ambdós casos, convisquen amb el contribuent 

i no tinguen rendes anuals, excloent-ne les exemptes, superiors a 8.000 euros: 179 euros per cada ascen-

dent en línia directa per consanguinitat, afinitat o adopció, sempre que la suma de la base liquidable general 

i de la base liquidable de l’estalvi no siga superior als límits establits en el paràgraf primer de l’apartat quatre 

d’aquest article. 

Per a l’aplicació d’aquesta deducció s’hauran de tindre en compte les regles següents: 

1r. Quan més d’un contribuent declarant tinga dret a l’aplicació d’aquesta deducció respecte dels 

mateixos ascendents, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals. 

No obstant això, quan els contribuents tinguen diferent grau de parentiu amb l’ascendent, l’aplicació 

de la deducció correspondrà als de grau més proper, llevat que aquests no tinguen rendes anuals, 

excloent-ne les exemptes, superiors a 8.000 euros, i en aquest cas correspondrà als del següent 

grau. 

2n. No serà procedent l’aplicació d’aquesta deducció quan els ascendents que generen el dret a 

aquesta presenten declaració per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques amb rendes su-

periors a 1.800 euros. 

3r. La determinació de les circumstàncies personals i familiars que s’hagen de tindre en compte es 

realitzarà atenent la situació existent en la data de meritació de l’Impost sobre la Renda de les 

Persones Físiques. No obstant això, serà necessari que els ascendents convisquen amb el contribu-

ent, almenys, la meitat del període impositiu. 

Entre altres casos, es considerarà que conviuen amb el contribuent els ascendents discapacitats que, depe-

nent d’aquest, siguen internats en centres especialitzats. 

 

i) Per la realització per un dels cònjuges de la unitat familiar de labors no remunerades en la llar: 153 euros. 

S’entendrà que un dels cònjuges realitza aquestes labors quan en una unitat familiar integrada pels cònjuges 

no separats legalment i, si n’hi ha, pels fills menors, amb excepció dels quals, amb el consentiment dels 

seus pares, visquen independents d’aquests, i pels fills majors d’edat incapacitats judicialment subjectes a 

pàtria potestat prorrogada o rehabilitada, només un dels seus membres perceba rendiments del treball o de 

les activitats econòmiques. 

Seran requisits per al gaudi d’aquesta deducció: 

1r. Que la suma de les bases liquidables de la unitat familiar no siga superior al límit establit en el 

paràgraf tercer de l’apartat quatre d’aquest article. 
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2n. Que cap dels membres de la unitat familiar obtinga guanys patrimonials, rendiments íntegres 

del capital mobiliari o immobiliari, que, en conjunt, superen els 357 euros, ni li siguen imputades 

rendes immobiliàries. 

3r. Que els cònjuges tinguen dos o més descendents que donen dret a l’aplicació del mínim per 

descendents establit per la normativa estatal reguladora de l’impost. 

 

j) Per obtenció de rendes derivades d’arrendaments d’habitatge, la renda dels quals no supere el preu de 

referència dels lloguers privats de la Comunitat Valenciana: el 5 per 100 dels rendiments íntegres en el 

període impositiu, sempre que es complisquen els requisits següents: 

1) Que el rendiment íntegre derive de contractes d’arrendament d’habitatge, de conformitat amb la 

legislació d’arrendaments urbans, iniciats durant el període impositiu. 

2) En el cas que l’habitatge haja estat arrendat amb anterioritat per una duració inferior a tres anys 

i la persona inquilina no coincidisca amb l’establida en el contracte anterior. 

3) Que la renda mensual pactada no supere el preu de referència dels lloguers privats de la Comunitat 

Valenciana. 

4) Que l’immoble arrendat estiga situat en les zones indicades, a aquest efecte, per la conselleria 

competent en matèria d’habitatge a l’establir el preu de referència dels lloguers privats de la 

Comunitat Valenciana. 

5) Que s’haja constituït abans de la finalització del període impositiu el depòsit de la fiança a la qual 

es refereix la legislació d’arrendaments urbans, a favor de la Generalitat. 

La base màxima anual d’aquesta deducció s’estableix en 3.000 euros. 

 

k) Per quantitats destinades a la primera adquisició del seu habitatge habitual per contribuents d’edat igual 

o inferior a 35 anys en la data de meritació de l’impost: el 5 per 100 de les quantitats satisfetes durant el 

període impositiu per la primera adquisició d’habitatge que constituïsca o haja de constituir la residència 

habitual del contribuent, a excepció de la part d’aquestes corresponent a interessos. A aquest efecte, s’ajus-

tarà al concepte d’habitatge habitual i d’adquisició d’aquest recollits en la normativa estatal reguladora de 

l’impost. 

Per a la pràctica d’aquesta deducció es requerirà que la suma de la base imposable general i de la base 

imposable de l’estalvi no siga superior a dues vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples 

(IPREM), corresponent al període impositiu. 

L’aplicació d’aquesta deducció resultarà compatible amb la de les recollides en les lletres j) i l) d’aquest 

apartat u. 

 

l) Per quantitats destinades a l’adquisició d’habitatge habitual per discapacitats físics o sensorials, amb un 

grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, o psíquics, amb un grau de minusvalidesa igual o 

superior al 33 per 100: el 5 per 100 de les quantitats satisfetes, durant el període impositiu, per l’adquisició 

de l’habitatge que constituïsca o haja de constituir la residència habitual del contribuent, a excepció de la 

part d’aquestes corresponent a interessos. A aquest efecte, s’ajustarà al concepte d’habitatge habitual i 

d’adquisició d’aquest recollits en la normativa estatal reguladora de l’impost. 
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Per a la pràctica d’aquesta deducció es requerirà que la suma de la base imposable general i de la base 

imposable de l’estalvi no siga superior a dues vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples 

(IPREM), corresponent al període impositiu. 

L’aplicació d’aquesta deducció resultarà compatible amb la de les recollides en les lletres j) i k) d’aquest 

apartat u. 

 

m) Per quantitats destinades a l’adquisició o rehabilitació d’habitatge habitual, procedents d’ajudes públi-

ques, la quantitat que siga procedent d’entre les següents: 

- 102 euros per cada contribuent, sempre que aquest haja destinat efectivament, durant el període 

impositiu, a l’adquisició o rehabilitació de l’habitatge que constituïsca o haja de constituir la seua 

residència habitual, quantitats procedents d’una subvenció amb aquest fi concedida per la Generali-

tat, a càrrec del seu pressupost o del de l’Estat. En el cas que, per aplicació de les regles d’imputació 

temporal d’ingressos de la normativa estatal reguladora de l’impost, aquestes ajudes s’imputen com 

a ingrés pel contribuent en diversos exercicis, l’import de la deducció es prorratejarà entre els exer-

cicis en què es produïsca aquesta imputació. 

- La quantitat que resulte d’aplicar el tipus mitjà de gravamen general autonòmic sobre la quantia de 

l’ajuda pública, sempre que el contribuent haja destinat efectivament, durant el període impositiu, a 

l’adquisició o rehabilitació de l’habitatge que constituïsca o haja de constituir la seua residència habitual, 

les quantitats procedents de l’ajuda pública concedida amb aquest fi per la Generalitat, amb càrrec al seu 

propi pressupost o al de l’Estat, en l’àmbit de la rehabilitació edificatòria i regeneració i renovació urbana 

en aquells barris o conjunts d’edificis i habitatges que necessiten la demolició i substitució dels seus 

edificis, la reurbanització dels seus espais lliures o la revisió dels seus equipaments i dotacions, incloent-

hi, si és el cas, el reallotjament temporal dels residents. A aquest efecte, s’ajustarà al concepte d’habi-

tatge habitual i d’adquisició i rehabilitació d’aquest recollits en la normativa estatal reguladora de l’impost. 

En cap cas podran ser beneficiaris d’aquesta deducció els contribuents que s’hagen aplicat per aquestes 

quantitats procedents d’ajudes públiques alguna de les deduccions previstes en les lletres k) i l) d’aquest 

mateix apartat. 

 
n) Per arrendament de l’habitatge habitual, sobre les quantitats satisfetes en el període impositiu: 

– El 15 %, amb el límit de 550 euros. 

– El 20 %, amb el límit de 700 euros, si l’arrendatari té una edat igual o inferior a 35 anys. La 

mateixa deducció amb el mateix percentatge de deducció resultarà aplicable, amb el mateix límit, 

en el cas que l’arrendatari siga discapacitat físic o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o 

superior al 65 %, o psíquic, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 %. 

– El 25 %, amb el límit de 850 euros, si l’arrendatari té una edat igual o inferior a 35 anys i, a més, 

és discapacitat físic o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 %, o psíquic, 

amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 %. 

Seran requisits per al gaudi d’aquesta deducció els següents: 

1r. Que es tracte de l’arrendament de l’habitatge habitual del contribuent, ocupat efectivament per 

aquest, sempre que la data del contracte siga posterior al 23 d’abril de 1998 i la seua duració siga 

igual o superior a un any. A aquest efecte, s’ajustarà al concepte d’habitatge habitual recollit en la 

normativa estatal reguladora de l’impost. 

 2n. Suprimida per la disposició addicional 1 del Decret llei 1/2020, de 27 de març. 
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 3r. Que, durant almenys la meitat del període impositiu, ni el contribuent ni cap dels membres 

de la seua unitat familiar siguen titulars, del ple domini o d’un dret real d’ús o gaudi, d’un altre 

habitatge distant a menys de 100 quilòmetres de l’habitatge arrendat. 

4t. Que el contribuent no tinga dret pel mateix període impositiu a cap deducció per inversió en 

habitatge habitual, amb excepció de la corresponent a les quantitats dipositades en comptes habi-

tatge. 

5é. Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l’estalvi no siga superior als 

límits establits en el paràgraf primer de l’apartat quatre d’aquest article. 

Aquesta deducció resultarà compatible amb la recollida en la lletra ñ) d’aquest apartat. 

El límit d’aquesta deducció es prorratejarà pel nombre de dies en què romanga vigent l’arrendament dins 

del període impositiu i en què es complisquen les circumstàncies personals requerides per a l’aplicació dels 

diferents percentatges de deducció i, a més, quan dos o més contribuents declarants de l’impost tinguen 

dret a l’aplicació d’aquesta deducció per un mateix habitatge, el límit es prorratejarà entre ells per parts 

iguals. 

 

ñ) Per l’arrendament d’un habitatge, com a conseqüència de la realització d’una activitat, per compte propi 

o alié, en municipi diferent d’aquell en el qual el contribuent residia amb anterioritat: el 10 per 100 de les 

quantitats satisfetes en el període impositiu, amb el límit de 204 euros. 

Per a tindre dret al gaudi d’aquesta deducció serà necessari el compliment dels requisits següents: 

 1r. Que l’habitatge arrendat, radicat a la Comunitat Valenciana, diste més de 100 quilòmetres d’aque-

lla en la qual el contribuent residia immediatament abans de l’arrendament. 

 2n. Suprimida per la disposició addicional 1 del Decret llei 1/2020, de 27 de març. 

 3r. Que les quantitats satisfetes en concepte d’arrendament no siguen retribuïdes per l’ocupador. 

 4t. Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l’estalvi no siga superior als 

límits establits en el paràgraf primer de l’apartat quatre d’aquest article. 

El límit d’aquesta deducció es prorratejarà pel nombre de dies en què romanga vigent l’arrendament dins 

del període impositiu i, a més, quan dos o més contribuents declarants de l’impost tinguen dret a l’aplicació 

d’aquesta deducció per un mateix habitatge, el límit es prorratejarà entre ells per parts iguals. 

Aquesta deducció resultarà compatible amb la recollida en la lletra n) d’aquest apartat. 

 

o) Per inversions en instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica o destinades a l’aprofitament de deter-

minades fonts d’energia renovables en els habitatges de la Comunitat Valenciana, així com per la quota de 

participació en inversions en instal·lacions col·lectives on se situen els habitatges. 

Els contribuents podran deduir-se un 20 % de l’import de les quantitats invertides en instal·lacions realitza-

des en l’habitatge habitual i en instal·lacions col·lectives de l’edifici a alguna de les finalitats que s’indiquen 

a continuació, sempre que aquestes no estiguen relacionades amb l’exercici d’una activitat econòmica, de 

conformitat amb la normativa estatal reguladora de l’impost: 

a) Instal·lacions d’autoconsum elèctric, segons el que s’estableix en l’article 9.1.a de la Llei 24/2013, 

de 16 de desembre, del sector elèctric, i la seua normativa de desplegament (modalitat de submi-

nistrament d’energia elèctrica amb autoconsum). 

b) Instal·lacions de producció d’energia tèrmica a partir de l’energia solar, de la biomassa o de 

l’energia geotèrmica per a generació d’aigua calenta sanitària, calefacció i/o climatització. 
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c) Instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir d’energia solar fotovoltaica i/o eòlica, per a 

electrificació d’habitatges aïllats de la xarxa elèctrica i la connexió a aquesta dels quals siga inviable 

des del punt de vista tècnic, mediambiental i/o econòmic. 

Aquesta deducció podrà aplicar-se a les inversions realitzades en l’àmbit domèstic en qualsevol tipus d’ha-

bitatge, tant els que tinguen caràcter d’habitual com els que constituïsquen segones residències, sempre 

que estiguen situats dins del territori de la Comunitat Valenciana. 

Als efectes d’aquesta deducció, caldrà ajustar-se al concepte d’habitatge contingut en la normativa 

autonòmica reguladora de l’habitatge. 

No donaran dret a practicar aquesta deducció aquelles instal·lacions que siguen de caràcter obligatori en 

virtut de l’aplicació del Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació 

(CTE). 

Les actuacions objecte de deducció hauran d’estar realitzades per empreses instal·ladores que complisquen 

els requisits establits reglamentàriament. 

La base d’aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats efectivament satisfetes en l’exercici pel 

contribuent, mitjançant els mitjans de pagament relacionats en la disposició addicional setze d’aquesta llei. 

En el cas de pagaments procedents de finançament obtingut d’entitat bancària o financera, es considerarà 

que forma part de la base de deducció l’amortització de capital de cada exercici, amb excepció dels interes-

sos. 

La base màxima anual d’aquesta deducció s’estableix en 8.000 euros. La indicada base tindrà igualment la 

consideració de límit màxim d’inversió deduïble per a cada habitatge i exercici. La part de la inversió amb 

suport, si és el cas, amb subvencions públiques no donarà dret a deducció. 

Les quantitats corresponents al període impositiu no deduïdes podran aplicar-se en les liquidacions dels 

períodes impositius que concloguen en els 4 anys immediats i successius. 

En el cas de conjunts d’habitatges en règim de propietat horitzontal en els quals es duguen a terme aquestes 

instal·lacions de forma compartida, sempre que aquestes tinguen cobertura legal, aquesta deducció podrà 

aplicar-la cadascun dels propietaris individualment segons el coeficient de participació que li corresponga, 

sempre que complisquen la resta de requisits establits. 

Per a aplicar la deducció s’hauran de conservar els justificants de despesa i de pagament, que hauran de 

complir el que es disposa en la seua normativa d’aplicació. 

La deducció establida en aquest apartat requerirà el reconeixement previ de l’Administració autonòmica. A 

aquest efecte, l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) expedirà el certificat acreditatiu cor-

responent. 

L’IVACE determinarà la tipologia, els requisits tècnics, els costos de referència màxims i les altres caracte-

rístiques dels equips i de les instal·lacions a les quals els resulta aplicable la deducció establida en aquest 

apartat. L’IVACE podrà dur a terme les actuacions de control i comprovació tècnica sobre els equips ins-

tal·lats que considere oportunes. 

 
p) Per donacions amb finalitat ecològica: 

El 20 per 100 de les donacions efectuades durant el període impositiu a favor de qualsevol de les entitats 

següents: 

1) La Generalitat i les corporacions locals de la Comunitat Valenciana. A aquest efecte, quan la 

donació consistisca en diners les quantitats rebudes quedaran incloses en el pressupost del donatari 

al finançament de programes de despesa que tinguen per objecte la defensa i conservació del medi 



22 

ambient. De conformitat amb això, en l’estat de despeses del pressupost de cada exercici es consig-

narà crèdit en els esmentats programes per un import com a mínim igual al de les donacions perce-

budes durant l’exercici immediatament anterior. 

2) Les entitats públiques dependents de qualsevol de les administracions territorials esmentades en 

el número 1) anterior l’objecte social de les quals siga la defensa i conservació del medi ambient. 

Les quantitats rebudes per aquestes entitats quedaran sotmeses a les mateixes regles d’afectació 

recollides en l’esmentat número 1). 

3) Les entitats sense finalitats lucratives regulades en els apartats a) i b) de l’article 2 de la Llei 

49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius 

fiscals al mecenatge, sempre que el seu fi exclusiu siga la defensa del medi ambient i estiguen 

inscrites en els corresponents registres de la Comunitat Valenciana. 

 

q) Per donacions relatives al patrimoni cultural valencià. 

1) EL 25 % de les donacions pures i simples efectuades durant el període impositiu de béns que, 

formant part del patrimoni cultural valencià, estiguen inscrits en l’inventari general de l’esmentat 

patrimoni, d’acord amb la normativa legal autonòmica vigent, sempre que es realitzen a favor de 

qualsevol de les entitats contemplades en l’apartat a, sempre que aquestes entitats perseguisquen 

fins d’interés cultural b, c, d, e i f del primer apartat de l’article 3 d’aquesta llei i de les objectivament 

comparables de l’apartat 2 de l’esmentat article. 

2) El 25 % de les quantitats dineràries donades a qualsevol de les entitats a les quals es refereix el 

número 1 anterior per a la conservació, reparació i restauració dels béns que, formant part del 

patrimoni cultural valencià, estiguen inscrits en el seu inventari general, sempre que es tracte de 

donacions per al finançament de programes de despesa o actuacions que tinguen per objecte la 

conservació, reparació i restauració dels esmentats béns. A aquest efecte, quan la persona donatària 

siga la Generalitat o una de les seues entitats públiques de caràcter cultural, l’import rebut en cada 

exercici quedarà afecte, com a crèdit mínim, al programa de despeses dels pressupostos de l’exercici 

immediatament posterior que tinguen per objecte la conservació, reparació i restauració d’obres d’art 

i, en general, de béns amb valor històric, artístic i cultural. 

3) El 25 % de les quantitats dineràries destinades per les persones titulars de béns pertanyents al 

patrimoni cultural valencià, inscrits en l’inventari general d’aquest, a la conservació, reparació i res-

tauració dels béns esmentats. 

 
r) Per donacions destinades al foment de la llengua valenciana: 25 % de les donacions d’imports dineraris 

efectuades durant el període impositiu a favor de les entitats següents: 

1. La Generalitat, els organismes públics i el sector públic instrumental de la Generalitat. 

2. Les entitats locals de la Comunitat Valenciana, els seus organismes públics, fundacions i consorcis 

que en depenen. 

3. Les universitats públiques i privades establides a la Comunitat Valenciana. 

4. Els instituts i centres d’investigació de la Comunitat Valenciana o que hi tinguen seu. 

5. Els centres superiors d’ensenyaments artístics de la Comunitat Valenciana. 

6. Les entitats sense finalitats lucratives enumerades en la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 3 

d’aquesta llei que tinguen la finalitat exclusiva de fomentar la llengua valenciana. 
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7. Les objectivament comparables de l’apartat 2 de l’esmentat article 3 que tinguen la finalitat ex-

clusiva de fomentar la llengua valenciana. 

A aquest efecte, quan la persona donatària siga la Generalitat o una de les seues entitats públiques, l’import 

rebut en cada exercici quedarà afecte, com a crèdit mínim, a programes de despesa dels pressupostos de 

l’exercici immediatament posterior que tinguen per objecte el foment del valencià. 

 

s) 35 Per donacions o cessions d’ús o comodats per a altres finalitats de caràcter cultural, científic o esportiu 

no professional: 

1. S’estableix una deducció del 25 % de les quanties en què es valoren les donacions o els préstecs 

d’ús o comodat efectuats a projectes o activitats culturals, científiques o esportives no professionals 

declarats o considerats d’interés social, diferents de les descrites en les lletres q) i r), realitzades a 

favor de les persones i entitats beneficiàries de l’article 3 de la Llei de la Generalitat de mecenatge 

cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana. 

2. La base de les deduccions per donacions realitzades serà: 

a) En les donacions dineràries, el seu import. 

b) En les donacions de béns o drets, el valor comptable que tenien en el moment de la 

transmissió i, si no és possible, el valor determinat conforme a les normes de l’Impost sobre 

el Patrimoni. 

c) En la constitució d’un dret real d’usdefruit sobre béns immobles, l’import anual que resulte 

d’aplicar, en cada un dels períodes impositius de duració de l’usdefruit, el 4 per 100 del valor 

cadastral, i es determinarà proporcionalment al nombre de dies que corresponga en cada 

període impositiu. 

d) En la constitució d’un dret real d’usdefruit sobre valors, l’import anual dels dividends o 

interessos percebuts per la persona usufructuària en cadascun dels períodes impositius de 

duració de l’usdefruit 

e) En la constitució d’un dret real d’usdefruit sobre béns i drets, l’import anual resultant 

d’aplicar l’interés legal dels diners de cada exercici al valor de l’usdefruit determinat en el 

moment de la seua constitució conforme a les normes de l’Impost sobre Transmissions Pa-

trimonials i Actes Jurídics Documentats. 

f) En les donacions de béns d’interés cultural, béns inventariats no declarats d’interés cultural, 

béns de rellevància local o d’obres d’art de qualitat garantida, la valoració efectuada per la 

Junta de Valoració de Béns del Patrimoni Cultural Valencià. En el cas dels béns culturals que 

no formen part del patrimoni cultural valencià, la junta valorarà, així mateix, la suficiència 

de la qualitat de l’obra. 

3. El valor determinat d’acord amb el que es disposa en l’apartat anterior tindrà com a límit màxim 

el valor normal en el mercat del bé o dret transmés en el moment de la seua transmissió. 

4. La base de les deduccions per préstecs d’ús o comodat serà l’import anual que resulte d’aplicar, 

en cadascun dels períodes impositius de duració del préstec, el 4 % a la valoració del bé efectuada 

per la Junta de Valoració de Béns del Patrimoni Cultural Valencià, i es determinarà proporcionalment 

al nombre de dies que corresponga en cada període impositiu. 
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En el cas que es tracte de préstecs d’ús o de comodat de locals per a la realització de projectes o 

activitats, s’aplicarà el 4 per 100 del valor cadastral, proporcionalment al nombre de dies que cor-

responga de cada període impositiu. 

 

t) Per contribuents amb dos o més descendents: el 10 per 100 de l’import de la quota íntegra autonòmica, 

en tributació individual o conjunta, una vegada deduïdes d’aquestes les minoracions per a determinar la 

quota líquida autonòmica, excloent-ne aquesta deducció, a les quals es refereix la normativa estatal regu-

ladora de l’impost. 

Seran requisits per a l’aplicació d’aquesta deducció els següents: 

1) Que els descendents generen a favor del contribuent el dret a l’aplicació del corresponent mínim 

per descendents establit per la normativa estatal reguladora de l’impost. 

2) Que la suma de les següents bases imposables no siga superior a 24.000 euros: 

a) Les dels contribuents que tinguen dret, pels mateixos descendents, a l’aplicació del mínim 

per descendents. 

b) Les dels descendents que donen dret al mencionat mínim. 

c) Les de tots els membres de la unitat familiar que tributen conjuntament amb el contribuent 

i que no estiguen inclosos en les dues lletres anteriors. 

 
u) Per quantitats procedents d’ajudes públiques concedides per la Generalitat en el marc del que es disposa 

en la Llei 6/2009, de 30 de juny, de la Generalitat, de protecció a la maternitat: 270 euros, per cada contri-

buent. 

v) Per quantitats destinades a l’adquisició de material escolar: 100 euros per cada fill o menor acollit en la 

modalitat d’acolliment permanent, que, en la data de la meritació de l’impost, estiga escolaritzat en Educació 

Primària, Educació Secundària Obligatòria o en unitats d’Educació Especial en un centre públic o privat con-

certat. 

Seran requisits per al gaudi d’aquesta deducció els següents: 

1. Que els fills o acollits als quals es refereix el paràgraf primer donen dret a l’aplicació del corres-

ponent mínim per descendents establit per la normativa estatal reguladora de l’impost. 

2. Que el contribuent estiga en situació de desocupació i inscrit com a demandant d’ocupació en un 

servei públic d’ocupació. 

Quan els pares o acollidors visquen junts aquesta circumstància podrà complir-la l’altre progenitor o 

adoptant. 

3. Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l’estalvi no siga superior als 

límits establits en el paràgraf primer de l’apartat quatre d’aquest article. 

Quan dos contribuents declarants tinguen dret a l’aplicació d’aquesta deducció, el seu import es prorratejarà 

entre ells per parts iguals. 

L’import d’aquesta deducció es prorratejarà pel nombre de dies del període impositiu en els quals es com-

plisca el requisit de l’anterior apartat 2. A aquest efecte, quan els pares o acollidors, que visquen junts, 

complisquen aquest requisit, es tindrà en compte la suma dels dies d’ambdós, amb el límit del període 

impositiu. 

 

w) Deducció per obres de conservació o millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat en l’habitatge 

habitual, efectuades en el període. 
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Els contribuents la base liquidable general i la base liquidable de l’estalvi  dels quals no siga superior als 

límits establits en el paràgraf primer de l’apartat quatre de l’article quart d’aquesta llei podran deduir-se per 

les obres realitzades en el període en l’habitatge habitual del qual siguen propietaris o titulars d’un dret real 

d’ús i gaudi, o en l’edifici en el qual estiga aquest, sempre que tinguen per objecte la seua conservació o la 

millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat, en els termes previstos pel Pla estatal de foment del 

lloguer d’habitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració i renovació urbanes, o en la normativa 

autonòmica en matèria de rehabilitació, disseny i qualitat en l’habitatge, que estiguen vigents en la data de 

meritació. 

 L’import de la deducció ascendirà al 20 per 100 de les quantitats satisfetes en el període impositiu per les 

obres realitzades. 

No donaran dret a practicar aquesta deducció: 

a) Les obres que es realitzen en places de garatge, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives 

i altres elements anàlegs. 

b) Les inversions per a l’aprofitament de fonts d’energia renovables en l’habitatge habitual a les quals 

resulte aplicable la deducció prevista en la lletra o) de l’apartat u de l’article quart d’aquesta llei. 

c) La part de la inversió finançada amb subvencions públiques. 

Serà requisit per a l’aplicació d’aquesta deducció la identificació, mitjançant el seu número d’identificació 

fiscal, de les persones o entitats que realitzen materialment les obres. 

La base d’aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats satisfetes, mitjançant targeta de crèdit o 

dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit, a les persones o 

entitats que realitzen aquestes obres. En cap cas donaran dret a efectuar aquestes deduccions les quantitats 

satisfetes mitjançant lliuraments de diners de curs legal. 

La base màxima anual d’aquesta deducció serà de 5.000 euros. 

Quan concórreguen diversos contribuents declarants amb dret a efectuar la deducció respecte d’un mateix 

habitatge, la base màxima anual de deducció es ponderarà per a cadascun d’ells en funció del seu percen-

tatge de titularitat en l’immoble. 

 
x) Deducció per quantitats destinades a abonaments culturals. 

Els contribuents amb rendes inferiors a 50.000 €  podran deduir-se el 21 % de les quantitats satisfetes per 

l’adquisició d’abonaments culturals d’empreses o institucions adherides al conveni específic subscrit amb 

CulturArts Generalitat sobre l’abonament cultural valencià. A aquest efecte, s’entendrà per renda del contri-

buent que adquirisca els abonaments culturals la suma de la seua base liquidable general i de la seua base 

liquidable de l’estalvi. La base màxima de la deducció a aquest efecte serà de 150 € per període impositiu. 

 

Dos. L’aplicació de les deduccions recollides en les lletres j), k), l), m) i o) de l’apartat u precedent requerirà 

que l’import comprovat del patrimoni del contribuent en finalitzar el període impositiu excedisca el valor que 

donava la seua comprovació al començament d’aquest en, almenys, la quantia de les inversions realitzades. 

A aquest efecte, no es computaran els increments o les disminucions de valor experimentats durant l’es-

mentat període impositiu pels béns que al final d’aquest continuen formant part del patrimoni del contribu-

ent. Així mateix, la base de les deduccions a les quals es refereixen els números 2 i 3 de la lletra q), la lletra 

r) i la lletra s) de l’esmentat apartat u no podrà superar el 30 per 100 de la base liquidable del contribuent. 
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Tres. 

a) Per a tindre dret a les deduccions previstes en la lletra p), en els números 1 i 2 de la lletra q), en la lletra 

r) i en la lletra s), totes aquestes de l’apartat u anterior, s’haurà d’acreditar l’efectivitat de la donació efec-

tuada, així com el valor d’aquesta, mitjançant certificat expedit per la persona o l’entitat donatària, que 

haurà de contindre, almenys, els punts següents: 

1) Nom i cognoms o denominació social i número d’identificació fiscal, tant del donant com de la 

persona o entitat donatària. 

2) Menció expressa del fet que la persona o entitat donatària està inclosa entre els beneficiaris del 

mecenatge cultural de l’article 3 d’aquesta llei. 

3) Data i import de la donació quan aquesta siga dinerària. 

4) Data i import de la valoració de la donació en el supòsit de donacions no dineràries. 

5) Data, import de la valoració i duració en el cas de la constitució d’un dret real d’usdefruit o d’un 

préstec d’ús o comodat. 

6) Destinació que la persona o entitat financera donarà a la donació rebuda o a l’objecte del dret real 

d’usdefruit o al rebut en préstec d’ús o comodat. 

7) En el cas de donacions no dineràries, constitució d’un dret real d’usdefruit o préstec d’ús o como-

dat, document públic o un altre document que acredite l’entrega del bé donat, la constitució del dret 

d’usdefruit o del préstec d’ús o comodat. 

8) En relació amb les donacions a què es refereix el número 1 de la lletra q, s’haurà d’indicar el 

número d’identificació que en l’Inventari general del patrimoni cultural valencià corresponga al bé 

donat. 

Quan el beneficiari de les donacions siga la Generalitat, els seus organismes públics, les fundacions del 

sector públic i els consorcis d’aquesta, als quals fa referència el paràgraf segon del número 2 de la lletra q, 

s’admetrà, en substitució del certificat de l’entitat donatària, un certificat de la conselleria amb competència 

en matèria tributària. 

En qualsevol cas, la revocació de la donació determinarà l’obligació d’ingressar les quotes corresponents als 

beneficis gaudits en el període impositiu en el qual aquesta revocació es produïsca, més els interessos de 

demora que siguen procedents, en la forma establida per la normativa estatal reguladora de l’Impost sobre 

la Renda de les Persones Físiques. 

b) Per a tindre dret a les deduccions sobre el préstec d’ús o comodat de béns d’interés cultural, de béns 

inventariats no declarats d’interés cultural, de béns de rellevància local o d’obres d’art de qualitat garantida, 

així com de locals per a la realització de projectes o activitats culturals, científiques o esportives no profes-

sionals declarades o considerades d’interés social, s’haurà d’acreditar mitjançant el certificat expedit per la 

persona o entitat comodatària, que haurà de contindre, almenys, els punts següents: 

1) Nom i cognoms o denominació social i número d’identificació fiscal tant del comodant com del 

comodatari. 

2) Menció expressa del fet que la persona o entitat comodatària està inclosa entre els beneficiaris 

del mecenatge cultural previstos en l’article 3 d’aquesta llei. 

3) Data en què es va produir l’entrega del bé i termini de duració del préstec d’ús o comodat. 

4) Import de la valoració del préstec d’ús o comodat. 

5) Document públic o un altre document autèntic que acredite la constitució del préstec o comodat. 

6) Destinació que la persona o entitat comodatària donarà al bé objecte del préstec d’ús. 
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Quatre. Als efectes del que es disposa en els subapartats 1 i 2 del paràgraf primer de la lletra a), en 

el paràgraf primer de la lletra b), en el paràgraf primer de la lletra c), en el paràgraf primer de la lletra d), 

quan el contribuent pertanga a una família nombrosa o monoparental de categoria general; en el punt 2 del 

paràgraf segon de la lletra e), en el punt 3 del paràgraf segon de la lletra f), en el paràgraf primer de la 

lletra g), en el paràgraf primer de la lletra h), en el número 3 del paràgraf segon de la lletra y), en el paràgraf 

primer de la lletra w) de l’apartat u de l’article quart d’aquesta llei, la suma de la base liquidable general i 

de la base liquidable de l’estalvi no podrà ser superior a 25.000 euros, en tributació individual, o a 40.000 

euros, en tributació conjunta. 

Als efectes del que es disposa en el punt 5 del paràgraf segon de la lletra n), i en el punt 4 del 

paràgraf segon de la lletra ñ) de l’apartat u de l’article quart d’aquesta llei, la suma de la base liquidable 

general i de la base liquidable de l’estalvi no podrà ser superior a 30.000 euros, en tributació individual, o a 

50.000 euros, en tributació conjunta. Els mateixos límits de base liquidable seran aplicables als efectes del 

que es disposa en el paràgraf primer de la lletra d) de l’apartat u de l’article quart d’aquesta llei, quan el 

contribuent pertanga a una família nombrosa o monoparental de categoria especial. 

A l’efecte del que es disposa en el punt 1r del paràgraf tercer de la lletra i de l’apartat u de l’article quart 

d’aquesta llei, la suma de les bases liquidables de la unitat familiar no podrà ser superior a 25.000 euros. 

  

Cinqué. 

1. En els supòsits als quals es refereix el paràgraf primer de l’apartat quatre d’aquest article, els 

imports i límits de deducció s’aplicaran als contribuents la suma de la base liquidable general i de la base 

liquidable de l’estalvi dels quals siga inferior a 23.000 euros, en tributació individual, o inferior a 37.000 

euros, en tributació conjunta. 

Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l’estalvi del contribuent estiga 

compresa entre 23.000 i 25.000 euros, en tributació individual, o entre 37.000 i 40.000 euros, en tributació 

conjunta, els imports i límits de deducció seran els següents: 

a) En tributació individual, el resultat de multiplicar l’import o límit de deducció per un percentatge obtingut 

de l’aplicació de la fórmula següent: 100 × (1 - el coeficient resultant de dividir per 2.000 la diferència entre 

la suma de la base liquidable general i de l’estalvi del contribuent i 23.000). 

b) En tributació conjunta, el resultat de multiplicar l’import o límit de deducció per un percentatge obtingut 

de l’aplicació de la fórmula següent: 100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre 

la suma de la base liquidable general i de l’estalvi del contribuent i 37.000). 

2. En el supòsit al qual es refereix el paràgraf segon de l’apartat quatre d’aquest article, l’import de 

deducció s’aplicarà als contribuents la seua suma de la base liquidable general i de la base liquidable de 

l’estalvi dels quals siga inferior a 26.000 euros, en tributació individual, o inferior a 46.000 euros, en tribu-

tació conjunta. 

Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l’estalvi del contribuent estiga 

compresa entre 26.000 i 30.000 euros, en tributació individual, o entre 46.000 i 50.000 euros, en tributació 

conjunta, els imports i límits de deducció seran els següents: 

a) En tributació individual, el resultat de multiplicar l’import o límit de deducció per un percentatge obtingut 

de l’aplicació de la fórmula següent: 100 × (1 - el coeficient resultant de dividir per 4.000 la diferència entre 

la suma de la base liquidable general i de l’estalvi del contribuent i 26.000). 
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b) En tributació conjunta, el resultat de multiplicar l’import o límit de deducció per un percentatge obtingut 

de l’aplicació de la fórmula següent: 100 × (1 - el coeficient resultant de dividir per 4.000 la diferència entre 

la suma de la base liquidable general i de l’estalvi del contribuent i 46.000). 

3. En el supòsit al qual es refereix el paràgraf tercer de l’apartat quatre d’aquest article, l’import de 

deducció s’aplicarà en els supòsits en els quals la suma de les bases liquidables de la unitat familiar siga 

inferior a 23.000 euros. 

Quan la suma de les bases liquidables de la unitat familiar estiga compresa entre 23.000 i 25.000 

euros, l’import de deducció serà el resultat de multiplicar l’import o límit de deducció per un percentatge 

obtingut de l’aplicació de la fórmula següent: 100 × (1 - el coeficient resultant de dividir per 2.000 la 

diferència entre la suma de les bases liquidables de la unitat familiar i 23.000)”. 

 
D’altra banda, l’article seté de l’esmentada Llei 13/1997, modificat per la Llei 7/2014, de 22 de 

desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat, esta-

bleix la regla aplicable a les deduccions autonòmiques en els supòsits de tributació conjunta, i estableix: 

“Sense perjudici del que es disposa en els subapartats 1 i 2 del paràgraf primer de la lletra a), en el paràgraf 

primer de la lletra b), en el paràgraf primer de la lletra c), en el paràgraf primer de la lletra d), en el punt 2 

del paràgraf segon de la lletra e), en el punt 3 del paràgraf segon de la lletra f), en el paràgraf primer de la 

lletra g), en el paràgraf primer de la lletra h), en el punt 5 del paràgraf segon de la lletra n), en el punt 4 

del paràgraf segon de la lletra ñ), en la subapartat a del paràgraf tercer de la lletra o), i en el número 3 del 

paràgraf segon de la lletra v) de l’apartat u de l’article quart d’aquesta llei, i, llevat que expressament es 

dispose una altra cosa en aquesta llei, els imports i límits quantitatius de les deduccions en la quota auto-

nòmica establits a l’efecte de la tributació individual s’aplicaran en idèntica quantia en la tributació conjunta, 

sense que siga procedent la seua elevació o multiplicació en funció del nombre de membres de la unitat 

familiar”. 

 

En relació amb l’Impost sobre l’IRPF, cal esmentar que s’han aprovat diverses mesures que van entrar 

en vigor l’1 de gener de 2020 d’acord amb la redacció continguda en el Projecte de llei de mesures Fiscals, 

de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat per a 2021. A continuació es detallen 

aquestes mesures: 

 
• S’estableixen deduccions per la quantitat que resulte d’aplicar el tipus mitjà de gravamen general 

autonòmic sobre la quantia de les quantitats procedents de les ajudes públiques concedides per la 

Generalitat en virtut del Decret llei 3/2020, de 10 d’abril, d’adopció de mesures urgents per a establir 

ajudes econòmiques als treballadors i treballadores afectats per un ERTO. 

• Els contribuents podran deduir-se la quantitat que resulte d’aplicar el tipus mitjà de gravamen ge-

neral autonòmic sobre la quantia de les quantitats procedents de les ajudes públiques concedides 

per la Generalitat en virtut de l’Ordre 5/2020, de 8 de juny, de la Conselleria de Política Territorial, 

Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s’aproven les bases reguladores per a l’adquisició o electrifi-

cació de bicicletes urbanes i vehicles elèctrics de mobilitat personal. 

• Deducció del 20 % per als primers 150 euros i el 25 % del valor restant per a les donacions d’imports 

dineraris efectuades durant el període impositiu dirigides a finançar programes d’investigació, inno-

vació i desenvolupament científic o tecnològic en el camp del tractament i prevenció de les infeccions 

produïdes per la COVID-19 que siguen efectuades en favor de determinades entitats. 
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• Deducció del 20 % per als primers 150 euros i el 20 % per a l’import restant de les donacions 

efectuades durant el període impositiu, siga en metàl·lic o en espècie, per a contribuir al finançament 

de les despeses ocasionades per la crisi sanitària produïda per la COVID-19. 

 

 

 1.3.2. L’IMPOST SOBRE EL PATRIMONI 

 

En el cas de l’Impost sobre el Patrimoni, de conformitat amb el que es disposa en l’article 31 de la 

Llei 22/2009, se cedeix a la comunitat autònoma el rendiment de l’Impost sobre el Patrimoni produït al seu 

territori. Es considera produït al territori d’una comunitat autònoma el rendiment d’aquest impost que cor-

responga a aquells subjectes passius que tinguen la seua residència habitual en aquest territori. 

 

 Els beneficis fiscals estatals que afecten l’obligació real de contribuir de l’esmentat impost són els 

establits en la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l’Impost sobre el Patrimoni: 

 

A) Article 4. Béns i drets exempts. 

 

  “Estaran exempts d’aquest impost: 

 

  U. Els béns integrants del patrimoni històric espanyol, inscrits en el Registre general de béns d’interés 

cultural o en l’Inventari general de béns mobles, als quals fa referència la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 

patrimoni històric espanyol, i també els compresos en la disposició addicional segona d’aquesta llei, sempre 

que en aquest últim cas hagen sigut qualificats de béns d’interés cultural pel Ministeri de Cultura i inscrits 

en el registre corresponent. 

  No obstant això, en el cas de zones arqueològiques i llocs o conjunts històrics, l’exempció no serà 

per a qualssevol classe de béns immobles situats dins del perímetre de delimitació, sinó, exclusivament, per 

als que tinguen les condicions següents: 

  - En zones arqueològiques, els inclosos com a objecte d’especial protecció en l’instrument de plane-

jament urbanístic a què fa referència l’article 20 de la Llei 16/1985, de 25 de juny. 

  - En llocs o conjunts històrics, els que tinguen una antiguitat igual o superior a cinquanta anys i 

estiguen inclosos en el catàleg previst en l’article 86 del Reglament de planejament urbanístic com a objecte 

de protecció integral en els termes previstos en l’article 21 de la Llei 16/1985, de 25 de juny. 

 

  Dos. Els béns integrants del patrimoni històric de les comunitats autònomes que hagen sigut quali-

ficats i inscrits d’acord amb el que estableixen les seues normes reguladores. 

 

  Tres. Els objectes d’art i antiguitats el valor dels quals siga inferior a les quantitats que s’establisquen 

a l’efecte del que es preveu en l’article 26.4, de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric 

espanyol. 

  Gaudiran, així mateix, d’exempció: 
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 a) Els objectes d’art i antiguitats compresos en l’article 19, quan hagen sigut cedits pels seus 

propietaris en depòsit permanent per un període no inferior a tres anys a museus o institucions 

culturals sense ànim de lucre per a l’exhibició pública, mentre hi estiguen depositats. 

   b) L’obra dels artistes mentre romanga en el patrimoni de l’autor. 

 

  Quatre. El parament domèstic, entenent com a tal els efectes personals i de la llar, utensilis domès-

tics i altres béns mobles d’ús particular del subjecte passiu, excepte els béns als quals fan referència els 

articles 18 i 19 d’aquesta llei. 

 
  Cinc. Els drets de contingut econòmic en els instruments següents: 

  a) Els drets consolidats dels partícips i els drets econòmics dels beneficiaris en un pla de pensions. 

  b) Els drets de contingut econòmic que corresponguen a primes satisfetes als plans de previsió as-

segurats definits en l’apartat 3 de l’article 51 de la Llei 35/2006, de l’Impost sobre la Renda de les Persones 

Físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos de Societats, sobre la Renda de No Residents i 

sobre el Patrimoni. 

  c) Els drets de contingut econòmic que corresponguen a aportacions realitzades pel subjecte passiu 

als plans de previsió social empresarial regulats en l’apartat 4 de l’article 51 de la Llei 35/2006, de l’Impost 

sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre Societats, 

sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni, incloent-hi les contribucions del prenedor. 

  d) Els drets de contingut econòmic derivats de les primes satisfetes pel subjecte passiu als contractes 

d’assegurança col·lectiva, diferents dels plans de previsió social empresarial, que instrumenten els compro-

misos per pensions assumits per les empreses, en els termes previstos en la disposició addicional primera 

del text refós de la Llei de regulació dels plans i fons de pensions, i en la normativa de desplegament, i 

també els derivats de les primes satisfetes pels empresaris als esmentats contractes d’assegurança col·lec-

tiva. 

  e) Els drets de contingut econòmic que corresponguen a primes satisfetes a les assegurances priva-

des que cobrisquen la dependència definits en l’apartat 5 de l’article 51 de la Llei 35/2006, de l’Impost sobre 

la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos de Societats, sobre la 

Renda de No Residents i sobre el Patrimoni. 

 
  Sis. Els drets derivats de la propietat intel·lectual o industrial mentre romanguen en el patrimoni de 

l’autor i en el cas de la propietat industrial que no estiguen afectes a activitats empresarials. 

 

  Set. Els valors els rendiments dels quals estiguen exempts en virtut del que es disposa en l’article 

13 de la Llei sobre la renda de no residents i normes tributàries. 

 
  Huit. 

  U. Els béns i drets de les persones físiques necessaris per al desenvolupament de la seua activitat 

empresarial o professional, sempre que aquesta siga exercida de manera habitual, personal i directa pel 

subjecte passiu i constituïsca la seua principal font de renda. A l’efecte del càlcul de la principal font de 

renda, no es computaran ni les remuneracions de les funcions de direcció que s’exercisquen en les entitats 

a què fa referència el número dos d’aquest apartat, ni qualssevol altres remuneracions que deriven de la 

participació en aquestes entitats. 
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  També estaran exempts els béns i drets comuns als dos membres del matrimoni, quan s’utilitzen en 

el desenvolupament de l’activitat empresarial o professional de qualsevol dels cònjuges, sempre que es 

complisquen els requisits del paràgraf anterior. 

  Dos. La plena propietat, la nua propietat i el dret d’usdefruit vitalici sobre les participacions en enti-

tats, amb cotització en mercats organitzats o sense, sempre que concórreguen les condicions següents: 

  a) Que l’entitat, siga societària o no, no tinga per activitat principal la gestió d’un patrimoni mobiliari 

o immobiliari. S’entendrà que una entitat gestiona un patrimoni mobiliari o immobiliari i que, per tant, no 

realitza una activitat econòmica quan concórreguen, durant més de 90 dies de l’exercici social, qualsevol de 

les condicions següents: 

  Que més de la meitat del seu actiu estiga constituït per valors o 

  Que més de la meitat del seu actiu no estiga afecte a activitats econòmiques. 

  Als efectes previstos en aquesta lletra: 

  Per a determinar si hi ha activitat econòmica o si un element patrimonial està afecte a aquesta, cal 

ajustar-se al que es disposa en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. 

  Tant el valor de l’actiu com el dels elements patrimonials no destinats a activitats econòmiques serà 

el que es deduïsca de la comptabilitat, sempre que aquesta reflectisca fidelment la vertadera situació patri-

monial de la societat. 

  A l’efecte de determinar la part de l’actiu que està constituïda per valors o elements patrimonials no 

afectes: 

  1r. No es computaran els valors següents: 

  Els posseïts per a complir obligacions legals i reglamentàries. 

  Els que incorporen drets de crèdit nascuts de relacions contractuals establides com a conseqüència 

del desenvolupament d’activitats econòmiques. 

  Els posseïts per societats de valors com a conseqüència de l’exercici de l’activitat constitutiva del seu 

objecte. 

  Els que atorguen, almenys, el 5 per 100 dels drets de vot i es posseïsquen amb la finalitat de dirigir 

i gestionar la participació, sempre que, a aquest efecte, es dispose de la corresponent organització de mitjans 

materials i personals, i l’entitat participada no estiga compresa en aquesta lletra. 

  2n. No es computaran com a valors ni com a elements no afectes a activitats econòmiques aquells 

el preu d’adquisició dels quals no supere l’import dels beneficis no distribuïts obtinguts per l’entitat, sempre 

que aquests beneficis provinguen de la realització d’activitats econòmiques, amb el límit de l’import dels 

beneficis obtinguts tant en el mateix any com en els últims 10 anys anteriors. A aquest efecte, s’assimilen 

als beneficis procedents d’activitats econòmiques els dividends que procedisquen dels valors a què fa refe-

rència l’últim incís del paràgraf anterior, quan els ingressos obtinguts per l’entitat participada procedisquen, 

almenys en el 90 per 100, de la realització d’activitats econòmiques. 

  b) Que la participació del subjecte passiu en el capital de l’entitat siga almenys del 5 per 100 com-

putat de forma individual, o del 20 per 100 conjuntament amb el seu cònjuge, ascendents, descendents o 

col·laterals de segon grau, ja tinga l’origen el parentiu en la consanguinitat, en l’afinitat o en l’adopció. 

  c) Que el subjecte passiu exercisca efectivament funcions de direcció en l’entitat, i perceba per això 

una remuneració que represente més del 50 per 100 de la totalitat dels rendiments empresarials, professi-

onals i de treball personal. 
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   A l’efecte del càlcul anterior, no es computaran entre els rendiments empresarials, professionals i 

de treball personal, els rendiments de l’activitat empresarial a què fa referència el número u d’aquest apar-

tat. 

  Quan la participació en l’entitat siga conjunta amb alguna o algunes persones a les quals fa referència 

la lletra anterior, les funcions de direcció i les remuneracions derivades d’aquesta s’hauran de complir al-

menys en una de les persones del grup de parentiu, sense perjudici que totes tinguen dret a l’exempció. 

  L’exempció només arribarà al valor de les participacions, determinat d’acord amb les regles que 

s’estableixen en l’article 16.u d’aquesta llei, en la part que corresponga a la proporció existent entre els 

actius necessaris per a l’exercici de l’activitat empresarial o professional, minorats en l’import dels deutes 

derivats d’aquesta, i el valor del patrimoni net de l’entitat, i s’aplicaran aquestes mateixes regles en la 

valoració de les participacions d’entitats participades per a determinar el valor de les de la seua entitat 

tenidora. 

 

  Tres. Reglamentàriament s’han de determinar: 

  a) Els requisits que hagen de concórrer perquè siga aplicable l’exempció quant als béns, drets i 

deutes necessaris per al desenvolupament d’una activitat empresarial o professional. 

  b) Les condicions que han de tindre les participacions en entitats. 

 

  Nou. L’habitatge habitual del contribuent, d’acord amb el que es defineix en l’article 68.1.3r de la 

Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació 

parcial de les lleis dels impostos de Societats, sobre la Renda de No Residents i sobre el Patrimoni, fins a un 

import màxim de 300.000 euros”. 

 
B) Article 28. Base liquidable. 

“U. En el cas d’obligació personal, la base imposable s’ha de reduir, en concepte de mínim exempt, 

en l’import que haja sigut aprovat per la comunitat autònoma. 

Dos. Si la comunitat autònoma no ha regulat el mínim exempt al qual fa referència l’apartat anterior, 

la base imposable es reduirà en 700.000 euros. 

Tres. El mínim exempt indicat en l’apartat anterior serà aplicable en el cas de subjectes passius no 

residents que tributen per obligació personal de contribuir i de subjectes passius sotmesos a obligació real 

de contribuir”. 

 

C) Article 33. Bonificació general de la quota íntegra. 

“Sobre la quota íntegra de l’impost s’aplicarà una bonificació del 100 per 100 als subjectes passius 

per obligació personal o real de contribuir”. 

 

 L’article Únic. 2.1 del Reial decret llei 13/2011, de 16 de setembre, en la redacció feta per l’article 

10.1 de la Llei 16/2012, de 27 de desembre, restableix aquesta bonificació estatal amb efectes des de l’1 

de gener de 2014. No obstant això, aquest reial decret va ser modificat per la Llei 22/2013, de 23 de 

desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2014, i va ajornar l’entrada en vigor del restabli-

ment d’aquesta bonificació a l’1 de gener de 2015. En el mateix sentit, l’article 61 de la Llei 36/2014, de 

26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 2015; l’article 66 de la Llei 48/2015, de 29 

d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a 2016; l’article 4 del Reial decret llei 3/2016, de 2 de 
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desembre, pel qual s’adopten mesures en l’àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques 

i altres mesures urgents en matèria social, i  l’article 73 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos 

generals de l’Estat per a l’any 2018, difereixen el seu restabliment a l’1 de gener de 2019. 

 

Per a l’any 2019 tornarà a exigir-se l’impost, ja que el Reial decret llei 27/2018, de 28 de desembre, 

pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària i cadastral, publicat en el BOE de 29 de 

desembre de 2018, en l’article número 3 estableix que amb efectes d’1 de gener de 2019 i vigència indefi-

nida, es modifica l’apartat segon de l’article únic del Reial decret llei 13/2011, de 16 de setembre, pel qual 

es restableix l’Impost sobre el Patrimoni, amb caràcter temporal, que queda redactat de la següent forma: 

 

 “Amb efectes des d’1 de gener de 2020, s’introdueixen les següents modificacions en la Llei 19/1991, 

de 6 de juny, de l’Impost sobre el Patrimoni: 

Es modifica l’article 33, que queda redactat de la següent forma: 

‘Article 33. Bonificació general de la quota íntegra 

Sobre la quota íntegra de l’impost s’aplicarà una bonificació del 100 per 100 als subjectes passius 

per obligació personal o real de contribuir’. 

Dos. Es deroguen els articles 6, 36, 37 i 38.” 

Exactament amb el mateix contingut que en els paràgrafs anteriors, amb efectes des de l’1 de gener 

de 2021, es publica el Reial decret llei 18/2019, de 27 de desembre, pel qual s’adopten determinades 

mesures en matèria tributària, cadastral i de seguretat social. 

 Quant a l’abast de les competències normatives autonòmiques en l’àmbit de l’Impost sobre el Patri-

moni, l’article 47 de la Llei 22/2009 estableix el següent: 

“1. En l’Impost sobre el Patrimoni, les comunitats autònomes podran assumir competències normatives 

sobre: 

a) Mínim exempt. 

b) Tipus de gravamen. 

c) Deduccions i bonificacions de la quota. 

2. Les deduccions i bonificacions aprovades per les comunitats autònomes han de ser, en tot cas, compati-

bles amb les deduccions i bonificacions establides en la normativa estatal reguladora de l’impost i no podran 

comportar una modificació d’aquestes. Aquestes deduccions i bonificacions autonòmiques s’aplicaran amb 

posterioritat a les regulades per la normativa de l’Estat.” 

 

Així, fent ús de les seues facultats, la Comunitat Valenciana regula en la Llei 13/1997, de 23 de 

desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i 

restants tributs cedits, el següent: 

 
A) Quant al mínim exempt, l’article 8 estableix el següent: 

 

“La base imposable dels subjectes passius per obligació personal de l’impost que residisquen habi-

tualment a la Comunitat Valenciana es reduirà, en concepte de mínim exempt, en 600.000 euros. 
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No obstant això, per a contribuents amb discapacitat psíquica, amb un grau de minusvalidesa igual 

o superior al 33 per 100, i per a contribuents amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de minusva-

lidesa igual o superior al 65 per 100, l’import del mínim exempt s’eleva a 1.000.000 d’euros.” 

 

A partir del 2016, la Comunitat Valenciana, en l’exercici de les seues competències, fixa la quantia 

del mínim exempt, amb caràcter general, en 600.000 euros. No obstant això, per a contribuents amb dis-

capacitat psíquica, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100i per a contribuents amb 

discapacitat física o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, l’import del 

mínim exempt s’eleva a 1.000.000 d’euros. 

 

B) Quant a l’escala aplicable, l’article 9 disposa el següent: 

“La base liquidable resultant de l’aplicació del que es disposa en l’article anterior serà gravada als 

tipus de l’escala següent: 

 

 

 
 Des de 2013, la Llei 13/1997, de 23 de desembre, que conté les disposicions de la Generalitat en 

matèria de tributs cedits, no conté cap disposició sobre altres beneficis fiscals autonòmics de l’Impost sobre 

el Patrimoni. 

 
 

1.3.3. L’IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS 

 

En el cas de l’Impost sobre Successions i Donacions, de conformitat amb el que es disposa en l’article 

32 de l’esmentada Llei 22/2009, es regula l’abast de la cessió de la següent manera: 

 

“1. Se cedeix a la comunitat autònoma el rendiment de l’Impost sobre Successions i Donacions 

produït al seu territori. 

2. Es considera produït al territori d’una comunitat autònoma el rendiment de l’Impost sobre Suc-

cessions i Donacions dels subjectes passius residents a Espanya, segons els següents punts de connexió: 

a) En el cas de l’impost que grava les adquisicions per causa de mort i les quantitats percebudes pels 

beneficiaris d’assegurances sobre la vida que s’acumulen a la resta de béns i drets que integren la porció 

hereditària del beneficiari, al territori on el causant tinga la seua residència habitual en la data de la 

meritació. 

Base liquidable Quota Reste Base liquidable Tipus aplicable

- - - -

Fins euros Euros Fins euros Percentatge

-                          -                    167.129,45               0,25

167.129,45              417,82              167.123,43               0,37

334.252,88              1.036,18           334.246,87               0,62

668.499,75              3.108,51           668.499,76               1,12

1.336.999,51           10.595,71         1.336.999,50            1,62

2.673.999,01           32.255,10         2.673.999,02            2,12

5.347.998,03           88.943,88         5.347.998,03            2,62

10.695.996,06         229.061,43       En adelante 3,12
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b) En el cas de l’impost que grava les donacions de béns immobles, quan aquests radiquen al territori 

d’aquesta comunitat autònoma. 

Als efectes del que es preveu en aquesta lletra, tindran la consideració de donacions de béns 

immobles les transmissions a títol gratuït dels valors a què es refereix l’article 108 de la Llei 24/1988, de 28 

de juliol, del mercat de valors. 

c) En el cas de l’impost que grava les donacions dels altres béns i drets, al territori on el donatari 

tinga la seua residència habitual en la data de la meritació. 

(...) 

5. En els supòsits previstos en les lletres a) i c) de l’apartat 2 anterior s’aplicarà la normativa de la 

comunitat autònoma en la qual el causant o donatari haguera tingut la seua residència habitual conforme al 

que es preveu en l’article 28.1.1r.b d’aquesta llei.” 

 

En virtut d’això, es tenen en compte en aquesta memòria, amb les excepcions que s’indiquen en 

l’apartat IV.1, els beneficis fiscals estatals següents que afecten l’obligació personal del mencionat impost, 

establits en la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’Impost sobre Successions i Donacions: 

 
 A) “Article 20. Base liquidable 

1. En les adquisicions gravades per aquest impost, la base liquidable s’obtindrà aplicant en la base 

imposable les reduccions que, de conformitat amb el que preveu la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la 

qual es regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les comunitats 

autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia, hagen sigut aprovades per la comunitat au-

tònoma. Aquestes reduccions es practicaran per l’ordre següent: en primer lloc, les de l’Estat i, tot seguit, 

les de les comunitats autònomes. 

2. En les adquisicions per causa de mort, incloent-hi les dels beneficiaris de pòlisses d’assegurances 

de vida, si la comunitat autònoma no ha regulat les reduccions a què fa referència l’apartat anterior o no és 

aplicable als subjectes passius la normativa de la comunitat, s’aplicaran les reduccions següents: 

a) La que corresponga de les incloses en els grups següents: 

Grup I: adquisicions per descendents i adoptats menors de vint-i-un anys, 15.956,87 euros, més 

3.990,72 euros per cada any menys de vint-i-un que tinga el causahavent, sense que la reducció 

puga excedir els 47.858,59 euros. 

Grup II: adquisicions per descendents i adoptats de vint-i-un o més anys, cònjuges, ascendents i 

adoptants, 15.956,87 euros. 

Grup III: adquisicions per col·laterals de segon i tercer grau, ascendents i descendents per afinitat, 

7.993,46 euros. 

Grup IV: en les adquisicions per col·laterals de quart grau, graus més distants i estranys, no corres-

pondrà la reducció. 

S’aplicarà, a més de les que puguen correspondre en funció del grau de parentiu amb el causant, 

una reducció de 47.858,59 euros a les persones que tinguen la consideració legal de minusvàlids, amb un 

grau de discapacitat igual o superior al 33 % i inferior al 65 %, d’acord amb el barem a què fa referència 

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; la reducció serà de 150.253,03 euros per a aquelles persones que, d’acord amb la normativa 

anteriorment esmentada, acrediten un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 %. 
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b) Amb independència de les reduccions anteriors, s’aplicarà una reducció del 100 per 100, amb un 

límit de 9.195,49 euros, a les quantitats percebudes pels beneficiaris de contractes d’assegurances sobre 

vida, quan el seu parentiu amb el contractant mort siga de cònjuge, ascendent, descendent, adoptant o 

adoptat. En les assegurances col·lectives o contractades per les empreses a favor dels seus empleats cal-

drà ajustar-se al grau de parentiu entre l’assegurat mort i el beneficiari. 

La reducció serà única per subjecte passiu siga quin siga el nombre de contractes d’assegurances 

de vida de les quals siga beneficiari, i no serà aplicable quan aquest tinga dret a l’establida en la disposició 

transitòria quarta d’aquesta llei. 

La mateixa reducció serà en tot cas aplicable a les assegurances de vida que deriven d’actes de 

terrorisme, i també en serveis prestats en missions internacionals humanitàries o de pau de caràcter públic, 

i no estarà sotmesa al límit quantitatiu establit en el primer paràgraf d’aquesta lletra, i serà extensible a tots 

els possibles beneficiaris, sense que siga aplicable el que preveu la disposició transitòria quarta d’aquesta 

llei. 

c) En els casos en els quals en la base imposable d’una adquisició per causa de mort que corresponga 

als cònjuges, descendents o adoptats de la persona morta, estiga inclòs el valor d’una empresa individual, 

d’un negoci professional o participacions en entitats, als quals siga aplicable l’exempció regulada en l’apartat 

huité 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 aquests, o de drets econòmics derivats de l’extinció de l’esmentat usdefruit, sempre que 

amb motiu de la mort es consolide el ple domini en el cònjuge, descendents o adoptats, o perceben aquests 

els drets a causa de la finalització de l’usdefruit en forma de participacions en l’empresa, negoci o entitat 

afectada, per a obtindre la base liquidable s’aplicarà en la imposable, amb independència de les reduccions 

que siguen procedents d’acord amb els apartats anteriors, una altra del 95 % de l’esmentat valor, sempre 

que l’adquisició es mantinga, durant els deu anys següents a la mort del causant, llevat que l’adquirent 

morira dins d’aquest termini. 

En els casos del paràgraf anterior, quan no hi haja descendents o adoptats, la reducció serà aplicable 

a les adquisicions per ascendents, adoptants i col·laterals, fins al tercer grau i amb els mateixos requisits 

recollits anteriorment. En tot cas, el cònjuge supervivent tindrà dret a la reducció del 95 %. 

Del mateix percentatge de reducció, amb el límit de 122.606,47 euros per a cada subjecte passiu i 

amb el requisit de permanència indicat anteriorment, gaudiran les adquisicions per causa de mort de l’habi-

tatge habitual de la persona morta, sempre que els causahavents siguen cònjuge, ascendents o descendents 

d’aquell, o bé parent col·lateral major de seixanta-cinc anys que haja conviscut amb el causant durant els 

dos anys anteriors a la mort. Quan en la base imposable corresponent a una adquisició per causa de mort 

del cònjuge, descendents o adoptats de la persona morta s’incloguen béns compresos en els apartats u, dos 

o tres 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 de les comunitats autònomes, s’aplicarà, així 

mateix, una reducció del 95 % del seu valor, amb els mateixos requisits de permanència indicats en aquest 

apartat. 

Si no es compleix el requisit de permanència al qual fa referència aquest apartat, s’haurà de pagar 

la part de l’impost que s’haja deixat d’ingressar com a conseqüència de la reducció practicada i els interessos 

de demora. 
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3. Si uns mateixos béns en un període màxim de deu anys són objecte de dues o més transmissions 

per causa de mort a favor de descendents, en la segona i ulteriors es deduirà de la base imposable, a més, 

l’import del que s’ha pagat per l’impost en les transmissions precedents. 

S’admetrà la subrogació dels béns quan s’acredite fefaentment. 

 

4. En el cas d’obligació real de contribuir, les reduccions aplicables seran les establides en l’apartat 

2. Les mateixes reduccions seran aplicables en el cas d’obligació personal de contribuir quan el subjecte 

passiu o el causant siguen no residents en territori espanyol. 

 

5. En les adquisicions per títol de donació o equiparable, si la comunitat autònoma no ha regulat les 

reduccions a què fa referència l’apartat 1 o no és aplicable als subjectes passius la normativa de la comunitat, 

la base liquidable coincidirà, en tot cas, amb la imposable, exceptuant el que disposen els apartats següents 

i la disposició final primera. 

 

6. En els casos de transmissió de participacions entre vius, a favor del cònjuge, descendents o adop-

tats, d’una empresa individual, un negoci professional o de participacions en entitats del donant als quals 

siga aplicable l’exempció regulada en l’apartat huité de l’article 4 de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l’Impost 

sobre el Patrimoni, s’aplicarà una reducció en la base imposable per a determinar la liquidable del 95 % del 

valor d’adquisició, sempre que concórreguen les condicions següents: 

a. Que el donant tinga seixanta-cinc o més anys o estiga en situació d’incapacitat permanent, en 

grau d’absoluta o gran invalidesa. 

b. Que, si el donant exercira funcions de direcció, deixara d’exercir i de percebre remuneracions per 

l’exercici d’aquestes funcions des del moment de la transmissió. 

A aquest efecte, no s’entendrà compresa entre les funcions de direcció la mera pertinença al consell d’ad-

ministració de la societat. 

c. Quant al donatari, haurà de mantindre el que ha adquirit i tindre dret a l’exempció en l’Impost 

sobre el Patrimoni durant els deu anys següents a la data de l’escriptura pública de donació, llevat que 

morira dins d’aquest termini. 

Així mateix, el donatari no podrà realitzar actes de disposició i operacions societàries que, directa-

ment o indirectament, puguen donar lloc a una minoració substancial del valor de l’adquisició. Aquesta 

obligació també serà aplicable en els casos d’adquisicions per causa de mort a què fa referència la lletra c 

de l’apartat 2 d’aquest article. 

Si no es compleixen els requisits a què fa referència aquest apartat, s’haurà de pagar la part de 

l’impost que no s’ha ingressat com a conseqüència de la reducció efectuada i els interessos de demora. 

 

7. La mateixa reducció en la base imposable regulada en l’apartat anterior i amb les condicions 

indicades en les lletres a) i c) s’aplicarà, en cas de donació, a favor del cònjuge, descendents o adoptats, 

dels béns compresos en els apartats u, dos i tres 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 de les 

comunitats autònomes. 

A l’efecte de les adquisicions gratuïtes dels béns integrants del patrimoni històric espanyol o del 

patrimoni històric o cultural de les comunitats autònomes, es considerarà que el donatari no vulnera el deure 
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de manteniment del que ha adquirit quan done, de forma pura, simple i irrevocable, els béns adquirits amb 

reducció de la base imposable de l’impost a l’Estat o a les altres administracions públiques territorials o 

institucionals. 

L’incompliment dels requisits exigits comportarà el pagament de l’impost deixat d’ingressar i els 

corresponents interessos de demora”. 

 

 B) “Article 23. Deducció per doble imposició internacional. 

1. Quan la subjecció a l’impost es produïsca per obligació personal, el contribuent tindrà dret a deduir 

la menor de les dues quantitats següents: 

a) L’import efectiu del que s’ha pagat en l’estranger per raó d’impost similar que afecte l’increment 

patrimonial sotmés a gravamen a Espanya. 

b) El resultat d’aplicar el tipus mitjà efectiu d’aquest impost a l’increment patrimonial corresponent 

a béns que radiquen o drets que puguen ser exercits fora d’Espanya, quan hagen sigut sotmesos a gravamen 

en l’estranger per un impost similar. 

2. D’acord amb el que es preveu en la Llei 21/20014, de 27 de desembre, per la qual es regulen les 

mesures fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim 

comú i ciutats amb estatut d’autonomia, les comunitats autònomes podran aprovar les deduccions i bonifi-

cacions que estimen convenients. 

En tot cas, seran compatibles amb les deduccions i bonificacions establides en la normativa estatal 

reguladora de l’impost sense que puguen comportar una modificació d’aquestes. Aquestes deduccions i 

bonificacions autonòmiques s’aplicaran amb posterioritat a les regulades per la normativa de l’Estat.” 

D’altra banda, la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries, en els 

articles 9 a 11 estableix diversos beneficis fiscals en l’àmbit de l’Impost sobre Successions i Donacions: 

 

“Article 9. Transmissió de l’explotació 

1. La transmissió o adquisició per qualsevol títol, onerós o lucratiu, entre vius o per causa de mort, 

del ple domini o de l’usdefruit vitalici d’una explotació agrària en la seua integritat, a favor o pel titular d’una 

altra explotació que siga prioritària o que tinga aquesta consideració com a conseqüència de l’adquisició 

gaudirà d’una reducció del 90 per 100 de la base imposable de l’impost que grave la transmissió o adquisició 

de l’explotació o dels seus elements integrants, sempre que, com a conseqüència d’aquesta transmissió, no 

s’altere la condició de prioritària de l’explotació de l’adquirent. La transmissió de l’explotació s’haurà de 

realitzar en escriptura pública. La reducció s’elevarà al 100 per 100 en cas de continuació de l’explotació pel 

cònjuge supervivent. 

Als efectes indicats en el paràgraf anterior, s’entendrà que hi ha transmissió d’una explotació agrària 

en la seua integritat encara que s’excloga l’habitatge. 

2. Perquè es procedisca a aquesta reducció, es farà constar en l’escriptura pública d’adquisició, i en 

el Registre de la Propietat, si les finques transmeses estan inscrites en aquest, que si les finques adquirides 

 
4Aquesta norma ha sigut substituïda per la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de 

finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia i es modifiquen 

determinades normes tributàries. 
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són alienades, arrendades o cedides durant el termini dels cinc anys següents, s’haurà de justificar prèvia-

ment el pagament de l’impost corresponent, o de la part d’aquest, que s’haja deixat d’ingressar com a 

conseqüència de la reducció efectuada i dels interessos de demora, a excepció dels supòsits de força major. 

 

Article 10. Explotació sota una sola llinda. 

1. La transmissió o l’adquisició per qualsevol títol, onerós o lucratiu, entre vius o per causa de mort, 

de terrenys que es realitze per a completar sota una sola llinda la superfície suficient per a constituir una 

explotació prioritària, estarà exempta de l’impost que grave la transmissió o l’adquisició, sempre que en el 

document públic d’adquisició es faça constar la indivisibilitat de la finca resultant durant el termini de cinc 

anys, excepte casos de força major. 

2. Quan la transmissió o l’adquisició dels terrenys la facen els titulars d’explotacions agràries amb la 

pretensió de completar sota una sola llinda el 50 per 100, almenys, de la superfície d’una explotació la renda 

unitària de treball de la qual estiga dins dels límits establits en la present llei a l’efecte de concessió de 

beneficis fiscals per a les explotacions prioritàries, s’aplicarà una reducció del 50 per 100 en la base impo-

sable de l’impost que grave la transmissió o l’adquisició. L’aplicació de la reducció estarà subjecta a les 

mateixes exigències d’indivisibilitat i document públic d’adquisició indicats en l’apartat anterior. 

 

Article 11. Transmissió parcial d’explotacions i de finques rústiques 

En la transmissió o l’adquisició per qualsevol títol, onerós o lucratiu, entre vius o per causa de mort, 

del ple domini o de l’usdefruit vitalici d’una finca rústica o de part d’una explotació agrària a favor d’un titular 

d’explotació prioritària que no perda o que tinga aquesta condició com a conseqüència de l’adquisició, s’apli-

carà una reducció del 75 per 100 en la base imposable dels impostos que graven la transmissió o l’adquisició. 

Per a l’aplicació del benefici s’haurà de realitzar la transmissió en escriptura pública, i serà aplicable el que 

estableix l’apartat 2 de l’article 9”. 

 
Quant als beneficis fiscals autonòmics en l’àmbit de l’Impost sobre Successions i Donacions, l’article 

48, apartat 1, de la Llei 22/2009 estableix que, en l’àmbit d’aquest impost, les comunitats sutònomes poden 

assumir competències normatives sobre: 

 

“a) Reduccions en la base imposable: Les comunitats autònomes podran crear, tant per a les trans-

missions entre vius com per a les de per causa de mort, les reduccions que consideren convenients, sempre 

que responguen a circumstàncies de caràcter econòmic o social de la comunitat autònoma de la qual es 

tracte. 

Així mateix, les comunitats autònomes podran regular les establides per la normativa de l’Estat, 

mantenint-les en condicions anàlogues a les establides per aquest o millorant-les mitjançant l’augment de 

l’import o del percentatge de reducció, l’ampliació de les persones que puguen acollir-se a aquesta o la 

disminució dels requisits per a poder aplicar-la. 

Quan les comunitats autònomes creen les seues reduccions, aquestes s’aplicaran amb posterioritat 

a les establides per la normativa de l’Estat. Si l’activitat de la comunitat autònoma consisteix a millorar una 

reducció estatal, la reducció millorada substituirà, en aquesta comunitat autònoma, la reducció estatal. A 

aquest efecte, les comunitats autònomes, a l’hora de regular les reduccions aplicables, hauran d’especificar 

si la reducció és pròpia o consisteix en una millora de la de l’Estat. 
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b) Tarifa de l’impost. 

c) Quanties i coeficients del patrimoni preexistent. 

d) Deduccions i bonificacions de la quota. 

Les deduccions i bonificacions aprovades per les comunitats autònomes han de ser, en tot cas, com-

patibles amb les deduccions i bonificacions establides en la normativa estatal reguladora de l’impost i no 

podran comportar una modificació d’aquestes. Aquestes deduccions i bonificacions autonòmiques s’aplicaran 

amb posterioritat a les regulades per la normativa de l’Estat”. 

  

L’exercici d’aquestes competències normatives i d’altres establides per la normativa anteriorment 

vigent sobre cessió de tributs de l’Estat a les comunitats autònomes s’inclouen en la Llei 13/1997, de 23 de 

desembre, del tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, 

en la seua redacció vigent a partir d’1 de gener de 2020, donada per la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de 

la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat, els 

beneficis fiscals següents: 

 
A) Reduccions en la base imposable. 

 

A.1) “Article 10. Reduccions en transmissions per causa de mort 

 

Per al càlcul de la base liquidable de l’Impost sobre Successions i Donacions, en les transmissions 

per causa de mort seran aplicables les reduccions següents: 

 

U. Amb el caràcter de reduccions anàlogues a les aprovades per l’Estat amb la mateixa finalitat: 

a) La que corresponga de les incloses en els grups següents: 

– Grup I: adquisicions per descendents i adoptats menors de 21 anys, 100.000 euros, més 8.000 

euros per cada any menys de 21 que tinga el causahavent, sense que la reducció puga excedir els 

156.000 euros. 

– Grup II: adquisicions per descendents i adoptats de 21 o més anys, cònjuges, ascendents i 

adoptants, 100.000 euros. 

b) En les adquisicions per persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de minusvalidesa 

igual o superior al 33 %, s’aplicarà una reducció de 120.000 euros, a més de la que puga correspondre en 

funció del grau de parentiu amb el causant. En les adquisicions per persones amb discapacitat psíquica amb 

un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 %, i per persones amb discapacitat física o sensorial amb 

un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 %, la reducció abans esmentada serà de 240.000 euros. 

c) En les adquisicions de l’habitatge habitual del causant, s’aplicarà, amb el límit de 150.000 euros 

per a cada subjecte passiu, una reducció del 95 per 100 del valor d’aquest habitatge, sempre que els 

causahavents siguen el cònjuge, els ascendents o descendents d’aquell, o bé un parent col·lateral major de 

65 anys que haja conviscut amb el causant durant els dos anys anteriors a la mort, i que l’adquisició es 

mantinga durant els cinc anys següents a la mort del causant, llevat que l’adquirent muira  dins d’aquest 

termini. 
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Dos. Per circumstàncies pròpies de la Comunitat Valenciana, i sense perjudici de l’aplicació de les 

reduccions previstes en l’article 20.2 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’Impost sobre Successions 

i Donacions, i de les altres reduccions regulades en les lleis especials: 

1r. En el supòsit de transmissió d’una empresa individual agrícola a favor del cònjuge, descendents, 

adoptats, ascendents, adoptants i parents col·laterals fins al tercer grau del causant, la base imposable de 

l’impost es reduirà en el 99 per 100 del valor net dels elements patrimonials afectes a l’empresa transmesa, 

sempre que es complisquen, simultàniament, els requisits següents: 1) Que l’activitat no constituïsca la 

principal font de renda del causant; 2) que el causant haja exercit aquesta activitat de manera habitual, 

personal i directa; 3) que l’empresa, per aquesta via adquirida, es mantinga en el patrimoni de l’adquirent 

durant els cinc anys següents a la defunció del causant, llevat que aquell muira, al seu torn, dins d’aquest 

termini. 

També s’aplicarà l’esmentada reducció respecte del valor net dels béns del causant afectes al 

desenvolupament de l’activitat empresarial agrícola del cònjuge supervivent, per la part en què resulte 

adjudicatari d’aquells amb subjecció al que es disposa en l’article 27 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, 

de l’Impost sobre Successions i Donacions. En aquest cas, els requisits als quals fan referència els números 

1 al 4 anteriors els haurà de complir el cònjuge adjudicatari. 

En el cas que el causant estiga jubilat de l’activitat empresarial agrícola en el moment de la mort, 

aquesta activitat l’hauran d’haver exercit de manera habitual, personal i directa algun dels seus parents 

adquirents de l’empresa. En aquest cas, la reducció s’aplicarà únicament al parent que exercisca l’activitat i 

que complisca els altres requisits establits amb caràcter general, i per la part en què resulte adjudicatari en 

l’herència amb subjecció al que es disposa en l’article 27 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’Impost 

sobre Successions i Donacions. Si, en el moment de la jubilació, el causant ha complit els 65 anys, la reducció 

aplicable serà la general del 99 per 100, i serà del 90 per 100 si, en aquell moment, el causant té entre 60 

i 64 anys complits. 

Si no es compleix el requisit al qual fa referència l’apartat 4 del primer paràgraf anterior, s’haurà de 

pagar la part de l’impost que s’haja deixat d’ingressar com a conseqüència de la reducció practicada, i també 

els seus interessos de demora. 

2n. En els casos de transmissions de béns del patrimoni cultural valencià, serà aplicable una reducció 

per a aquells inscrits en el Registre general de béns d’interés cultural, en l’Inventari general del patrimoni 

cultural valencià, o que abans de finalitzar el termini per a presentar la declaració per aquest impost 

s’inscriguen en qualsevol d’aquests registres, sempre que siguen cedits per a ser exposats en les condicions 

següents: 1) Que la cessió s’efectue a favor de la Generalitat i de les entitats locals de la Comunitat 

Valenciana; dels ens del sector públic de la Generalitat i de les entitats locals; de les universitats públiques, 

els centres superiors d’ensenyaments artístics públics i els centres d’investigació de la Comunitat Valenciana, 

i de les entitats sense finalitats lucratives regulades en els apartats a) i b) de l’article 2 de la Llei 49/2002, 

de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al 

mecenatge, sempre que perseguisquen finalitats de naturalesa exclusivament cultural i estiguen inscrites en 

els corresponents registres de la Comunitat Valenciana. 2) Que la cessió s’efectue gratuïtament. 3) Que el 

bé es destine a les finalitats culturals pròpies de l’entitat donatària. 

La reducció serà, en funció del període de cessió del bé, del següent percentatge del valor d’aquest: 
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– Del 95 per 100, per a cessions de més de vint anys. 

– Del 75 per 100, per a cessions de més de deu anys. 

– Del 50 per 100, per a cessions de més de cinc anys. 

3r. En els casos de transmissions d’una empresa individual o d’un negoci professional a favor del 

cònjuge, descendents, adoptats del causant, ascendents, adoptants, o de parents col·laterals fins al tercer 

grau, s’aplicarà a la base imposable una reducció del 99 per 100 del valor net dels elements patrimonials 

afectes a l’empresa o al negoci, sempre que l’adquirent els mantinga en activitat durant un període de cinc 

anys a partir de la mort del causant, llevat que aquell muira, al seu torn, dins de l’esmentat període. Si no 

es compleix el termini de permanència en activitat a què fa referència el paràgraf anterior, s’haurà de pagar 

la part de l’impost que s’haja deixat d’ingressar com a conseqüència de la reducció practicada, i també els 

interessos de demora. Aquesta reducció serà aplicable sempre que concórreguen els següents requisits: a) 

Que l’activitat siga exercida pel causant de manera habitual, personal i directa. b) Que aquesta activitat 

constituïsca la major font de renda del causant, entenent com a tal la que proporcione un import superior 

dels rendiments del treball o de les activitats econòmiques. A aquest efecte, no es tindran en compte, sempre 

que es complisquen les condicions en cada cas establides, totes aquelles remuneracions que deriven de les 

participacions del causant que gaudisquen de reducció de conformitat amb el que estableixen el punt 4t 

d’aquest apartat dos i  la lletra c de l’apartat 2n de l’article 20 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de 

l’Impost sobre Successions i Donacions. Quan un mateix causant exercisca dues o més activitats de manera 

habitual, personal i directa, la reducció serà per a tots els béns i drets afectes a aquestes, i es considerarà 

que la seua major font de renda a aquest efecte està determinada pel conjunt dels rendiments de totes 

aquestes. 

També s’aplicarà l’esmentada reducció respecte del valor net dels béns del causant afectes al 

desenvolupament de l’activitat empresarial o professional del cònjuge supervivent, per la part en què resulte 

adjudicatari d’aquells, amb subjecció al que es disposa en l’article 27 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, 

de l’Impost sobre Successions i Donacions. En aquest cas, els requisits als quals fan referència les lletres 

anteriors s’hauran de complir en el cònjuge adjudicatari, el qual quedarà igualment obligat al manteniment 

en activitat de l’empresa individual o del negoci professional durant el termini de cinc anys a partir de la 

mort del causant, llevat que aquell muira, al seu torn, dins de l’esmentat període. Si no es compleix 

l’esmentat termini de permanència en activitat, s’hauran de pagar la part de l’impost que s’haja deixat 

d’ingressar com a conseqüència de la reducció efectuada i els interessos de demora. 

En el cas que el causant estiga jubilat de l’activitat de l’empresa o el negoci en el moment de la seua 

mort, els requisits als quals fan referència les lletres anteriors els hauran de complir algun dels parents 

adquirents de l’empresa. En aquest cas, la reducció s’aplicarà únicament al parent que exercisca l’activitat i 

que complisca aquests requisits i per la part en què resulte adjudicatari, amb subjecció al que es disposa en 

l’article 27 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’Impost sobre Successions i Donacions. Si, en el 

moment de la jubilació, el causant ha complit els 65 anys, la reducció aplicable serà la general del 99 per 

100, i serà del 90 per 100 si, en aquell moment, el causant té entre 60 i 64 anys complits. 

4t. En els casos de transmissions de participacions en entitats a favor del cònjuge, descendents, 

adoptats, ascendents, adoptants, o de parents col·laterals fins al tercer grau del causant, s’aplicarà a la base 

imposable una reducció del 99 per 100 del valor de les participacions, en la part que corresponga a la 
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proporció existent entre els actius necessaris per a l’exercici de l’activitat empresarial o professional, 

minorats amb l’import dels deutes que deriven d’aquest, i el valor del patrimoni net de l’entitat, sempre que 

aquestes les mantinga l’adquirent durant un període de cinc anys a partir de la defunció del causant, llevat 

que aquell muira, al seu torn, dins d’aquest període. Si no es compleix el requisit de permanència patrimonial 

de les participacions, s’hauran de pagar la part de l’impost que s’haja deixat d’ingressar com a conseqüència 

de la reducció efectuada, i també els interessos de demora. . 

Aquesta reducció serà aplicable sempre que concórreguen els requisits següents: 

a) Que l’entitat no tinga per activitat principal la gestió d’un patrimoni immobiliari o mobiliari. A 

aquest efecte, s’entendrà que una entitat té aquesta finalitat quan més de la meitat del seu actiu són béns 

immobles que no estan destinats al desenvolupament d’activitats econòmiques de caràcter empresarial o 

són valors. 

b) Que l’import net de la xifra de negocis de l’entitat possibilite l’aplicació dels incentius fiscals per a 

entitats de reduïda dimensió. 

c) Que la participació del causant en el capital de l’entitat siga, almenys, del 5 per 100 de manera 

individual, o del 20 per 100 de manera conjunta amb els seus ascendents, descendents, cònjuge o 

col·laterals fins al segon grau, tinga el parentiu el seu origen en la consanguinitat, en l’afinitat o en l’adopció. 

Que el causant o, en el cas de participació conjunta, alguna de les persones del grup familiar a què 

fa referència el punt anterior, exercisquen efectivament funcions de direcció en l’entitat i que la retribució 

que perceba per això supose la major font de renda, entenent per aquesta la que proporcione un import 

superior dels rendiments del treball o de les activitats econòmiques. 

En el cas de participació individual del causant, si aquest està jubilat en el moment de la mort, el 

requisit previst en aquesta lletra l’ha de complir algun dels parents adquirents de l’empresa. En aquest cas, 

la reducció s’aplicarà únicament als hereus que complisquen aquest requisit i per la part en què resulten 

adjudicataris, amb subjecció al que es disposa en l’article 27 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de 

l’Impost sobre Successions i Donacions. Si, en el moment de la jubilació, el causant ha complit els 65 anys, 

la reducció aplicable serà la general del 95 per 100, i serà del 90 per 100 si, en aquell moment, el causant 

té entre 60 i 64 anys complits. 

A aquest efecte, no es tindran en compte els rendiments de les activitats econòmiques els béns i 

drets afectes de les quals gaudisquen de reducció en l’impost, i quan un mateix causant siga directament 

titular de participacions en diverses entitats, i en aquestes concórreguen les restants condicions exigides en 

les lletres anteriors, el càlcul de la major font de renda d’aquest s’efectuarà de manera separada per a 

cadascuna d’aquestes entitats, i no s’hi inclouran els rendiments derivats de les funcions de direcció en les 

altres entitats.  

A.2) “Article deu bis. Reduccions en transmissions entre vius 

Per al càlcul de la base liquidable de l’Impost sobre Successions i Donacions, en les transmissions 

entre vius resultaran aplicables a la base imposable les següents reduccions per circumstàncies pròpies de 

la Comunitat Valenciana, sense perjudici de l’aplicació de les reduccions previstes en els apartats 6 i 7 de 

l’article 20 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’Impost sobre Successions i Donacions, i de les altres 

reduccions regulades en les lleis especials: 
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1r) La que corresponga de les següents: 

– Adquisicions per fills o adoptats menors de 21 anys que tinguen un patrimoni preexistent fins a 

600.000 euros: 100.000 euros, més 8.000 euros per cada any menys de 21 que tinga el donatari, sense 

que la reducció puga excedir els 156.000 euros.   

– Adquisicions per fills o adoptats de 21 o més anys i per pares o adoptants que tinguen un patrimoni 

preexistent, en els casos, de fins a 600.000 euros: 100.000 euros. 

– Adquisicions per néts que tinguen un patrimoni preexistent fins a 600.000 euros, sempre que el 

seu progenitor, que era fill del donant, haja mort amb anterioritat al moment de la meritació: 100.000 euros, 

si el nét té 21 o més anys, i 100.000 euros més 8.000 euros per cada any menys de 21 que tinga el nét, 

sense que, en aquest últim cas, la reducció puga excedir els 156.000 euros. 

– Adquisicions per avis que tinguen un patrimoni preexistent fins a 600.000 d’euros, sempre que el 

seu fill, que era progenitor del donant, haja mort amb anterioritat al moment de la meritació: 100.000 euros. 

A l’efecte dels límits de reducció esmentats, s’ha de tindre en compte la totalitat de les adquisicions 

lucratives entre vius provinents del mateix donant efectuades en els cinc anys immediatament anteriors al 

moment de la meritació. 

No serà aplicable aquesta reducció en els casos següents: 

a) Quan qui realitze la transmissió haja tingut dret a la reducció en l’adquisició dels mateixos béns, 

o d’uns altres fins a un valor equivalent, efectuada en els deu anys immediatament anteriors al 

moment de la meritació. 

b) Quan el subjecte passiu haja efectuat, en els deu anys immediatament anteriors al moment de la 

meritació, una transmissió, a un donatari diferent del donant actual, d’altres béns fins a un valor 

equivalent a la qual igualment resultara aplicable la reducció. 

c) Quan qui realitze la transmissió haja adquirit per causa de mort els mateixos béns, o uns altres 

fins a un valor equivalent, en els deu anys immediatament anteriors al moment de la meritació, com 

a conseqüència de la renúncia pura i simple del subjecte passiu, i haja tingut dret a l’aplicació de la 

reducció establida en la lletra a) de l’apartat u de l’article deu d’aquesta llei. 

  No obstant això, en els supòsits del paràgraf anterior, quan es tracte de béns diferents, sobre l’excés 

del valor equivalent, si n’hi ha, serà procedent una reducció l’import de la qual serà igual al resultat de 

multiplicar l’import màxim de la reducció que corresponga dels establits en el primer paràgraf d’aquest 

apartat, amb el límit de la base imposable, pel quocient resultant de dividir l’excés del valor equivalent pel 

valor total de la donació. 

A l’efecte del càlcul del mencionat valor equivalent en les donacions de béns diferents i del valor del 

que s’ha donat en cadascuna d’aquestes, es tindrà en compte la totalitat de les transmissions lucratives 

entre vius realitzades a favor d’un mateix donatari dins del termini previst en els supòsits del paràgraf tercer 

d’aquest apartat. 

A l’efecte del que es disposa en el paràgraf tercer d’aquest apartat, en els casos de transmissions 

efectuades en unitat d’acte es considerarà efectuada en primer lloc: 

a) Quan hi haja transmissions en la línia ascendent i descendent, l’efectuada en la línia descendent. 

b) Quan les transmissions siguen totes en la línia descendent, aquella en la qual l’adquirent pertanga 

a la generació més antiga. 
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c) Quan les transmissions siguen totes en la línia ascendent, aquella en la qual l’adquirent pertanga 

a la generació més recent. 

A aquests efectes, s’entén que els pares o els adoptants, amb independència de la seua edat, per-

tanyen a una generació més antiga que els seus fills o adoptats i aquests a una més recent que la d’aquells, 

i així successivament en les línies ascendent i descendent. 

Quan es produïsca l’exclusió total o parcial de la reducció corresponent en una determinada donació, 

per aplicació del que es disposa en el paràgraf tercer d’aquest apartat, en la següent donació realitzada a 

un donatari diferent també es considerarà com a excés, a l’efecte del que estableix el paràgraf quart d’aquest 

apartat, la part de la donació actual de valor equivalent amb la qual haja patit aquesta exclusió en la donació 

anterior. 

Per a l’aplicació de la reducció a la qual fa referència aquest apartat, s’exigirà, a més, que l’adquisició 

s’efectue en document públic, o que es formalitze d’aquesta manera dins del termini de declaració de l’im-

post. A més, quan els béns donats consistisquen en metàl·lic o en qualsevol dels previstos en l’article 12 de 

la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l’Impost sobre el Patrimoni, s’haurà de justificar en el document públic la 

procedència dels béns que el donant transmet i els mitjans efectius en virtut dels quals es produïsca el 

lliurament del que s’ha donat. 

 

2n) En les adquisicions per persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de minusvali-

desa igual o superior al 65 %, i amb discapacitat psíquica amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 

33 %, s’aplicarà una reducció a la base imposable de 240.000 euros. 

Quan l’adquisició siga efectuada per persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de 

minusvalidesa igual o superior al 33 %, que siguen pares, adoptants, fills o adoptats del donant, s’aplicarà 

una reducció de 120.000 euros. Igual reducció, amb els mateixos requisits de discapacitat, serà aplicable 

als néts, sempre que el seu progenitor, que era fill del donant, haja mort amb anterioritat al moment de la 

meritació, i als avis, sempre que el seu fill, que era progenitor del donant, haja mort amb anterioritat al 

moment de la meritació. 

A l’efecte dels esmentats límits de reducció, es tindrà en compte la totalitat de les transmissions 

lucratives entre vius realitzades a favor del mateix donatari en els últims cinc anys immediatament anteriors 

a la data de la meritació. 

En els dos casos, l’aplicació d’aquestes reduccions serà compatible amb la de les reduccions que 

puguen correspondre en virtut del que es disposa en l’apartat 1r d’aquest article. 

 

3r) En el supòsit de transmissió d’una empresa individual agrícola a favor dels fills o adoptats o, quan 

no hi haja fills o adoptats, dels pares o adoptants del donant, la base imposable de l’impost es reduirà en el 

95 per 100 del valor net dels elements patrimonials afectes a l’empresa transmesa, sempre que es complis-

quen, simultàniament, els requisits següents: 1) Que l’activitat no constituïsca la principal font de renda del 

donant; 2) que el donant haja exercit aquesta activitat de manera habitual, personal i directa; 3) que l’em-

presa, adquirida per aquesta via, es mantinga en el patrimoni de l’adquirent durant els cinc anys següents 

a la donació, llevat que aquell muira dins d’aquest termini. 

Aquesta mateixa reducció s’aplicarà als néts, amb els mateixos requisits, sempre que el seu progenitor, que 

era fill del donant, haja mort amb anterioritat al moment de la meritació. En el cas que el donant estiga 

jubilat de l’activitat empresarial agrícola en el moment de la donació, aquesta activitat l’haurà d’haver exercit 
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de forma habitual, personal i directa el donatari. En aquest cas, la reducció s’aplicarà únicament al donatari 

que exercisca l’activitat i que complisca els altres requisits establits amb caràcter general. Si, en el moment 

de la jubilació, el donant ha complit els 65 anys, la reducció aplicable serà la general del 99 per 100, i serà 

del 90 per 100 si, en aquell moment, el donant té entre 60 i 64 anys complits. Si no es compleix el requisit 

al qual fa referència l’epígraf 4 del primer paràgraf d’aquest apartat, s’hauran de pagar la part de l’impost 

que s’haja deixat d’ingressar com a conseqüència de la reducció practicada, i també els interessos de de-

mora. 

 

4t) En els casos de transmissions d’una empresa individual o d’un negoci professional a favor del 

cònjuge, descendents o adoptats, o, quan no hi haja descendents o adoptats, a favor del cònjuge, dels pares 

o adoptants, s’aplicarà a la base imposable una reducció del 99 per 100 del valor net dels elements patri-

monials afectes a l’empresa o al negoci, sempre que l’adquirent els mantinga en activitat durant un període 

de cinc anys a partir de la donació, llevat que el donatari muira dins d’aquest període. Si no es compleix el 

termini de permanència en activitat a què fa referència el paràgraf anterior, s’hauran de pagar la part de 

l’impost que s’haja deixat d’ingressar com a conseqüència de la reducció practicada, i també els interessos 

de demora. Aquesta reducció serà aplicable sempre que concórreguen els requisits següents: 

a) Que l’activitat l’exercisca el donant de manera habitual, personal i directa. 

b) Que aquesta activitat constituïsca la major font de renda del donant, entenent com a tal la que 

proporcione un import superior dels rendiments del treball o de les activitats econòmiques. A aquest efecte, 

no es tindran en compte, sempre que es complisquen les condicions establides en cada cas, totes aquelles 

remuneracions que deriven de les participacions del donant que gaudisquen de reducció de conformitat amb 

el que estableix l’apartat 5é d’aquest article. 

Quan un mateix donant exercisca dues o més activitats de manera habitual, personal i directa, la 

reducció serà per a tots els béns i drets afectes a aquestes, i es considerarà que la seua major font de renda 

a aquest efecte està determinada pel conjunt dels rendiments de totes aquestes. 

En el cas que el donant estiga jubilat de l’activitat de l’empresa o el negoci en el moment de la 

donació, els requisits als quals fan referència les lletres anteriors els haurà de complir el donatari, i s’aplicarà 

la reducció únicament al que complisca aquests requisits. Si, en el moment de la jubilació, el donant ha 

complit els 65 anys, la reducció aplicable serà la general del 99 per 100, i serà del 90 per 100 si, en aquell 

moment, el donant té entre 60 i 64 anys complits. 

 
5é) En els casos de transmissions de participacions en entitats a favor del cònjuge, descendents o 

adoptats, o, quan no hi haja descendents o adoptats, a favor del cònjuge, dels pares o adoptants, s’aplicarà 

a la base imposable una reducció del 99 per 100 del valor de les participacions, en la part que corresponga 

a la proporció existent entre els actius necessaris per a l’exercici de l’activitat empresarial o professional, 

minorats amb l’import dels deutes que deriven d’aquest, i el valor del patrimoni net de l’entitat, sempre que 

l’adquirent les mantinga durant un període de cinc anys a partir de la donació, llevat que el donatari muira, 

al seu torn, dins de l’esmentat període. Si no es compleix el requisit de permanència patrimonial de les 

participacions, s’hauran de pagar la part de l’impost que s’haja deixat d’ingressar com a conseqüència de la 

reducció efectuada, i també els interessos de demora. 

Aquesta reducció serà aplicable sempre que concórreguen els requisits següents: 

a) Que l’entitat no tinga com a activitat principal la gestió d’un patrimoni immobiliari o mobiliari. A 

aquest efecte s’entendrà que una entitat té aquesta finalitat quan més de la meitat del seu actiu siguen 
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béns immobles que no estiguen destinats al desenvolupament d’activitats econòmiques de caràcter empre-

sarial o siguen valors. 

b) Que l’import net de la xifra de negocis de l’activitat possibilite l’aplicació dels incentius fiscals per 

a entitats de dimensió reduïda. 

c) Que la participació del donant en el capital de l’entitat siga, almenys, del 5 per 100 de manera 

individual, o del 20 per 100 de manera conjunta amb els seus ascendents, descendents, cònjuge o col·late-

rals fins al segon grau, tinga el parentiu l’origen en la consanguinitat, en l’afinitat o en l’adopció. 

d) Que el donant o, en el cas de participació conjunta, alguna de les persones del grup familiar a què 

fa referència el punt anterior, exercisquen efectivament funcions de direcció en l’entitat i que la retribució 

que perceba per això supose la major font de renda, entenent per aquesta la que proporcione un import 

superior dels rendiments del treball o de les activitats econòmiques. 

En el cas de participació individual del donant, si aquest està jubilat en el moment de la donació, el 

requisit previst en aquesta lletra l’haurà de complir el donatari. En aquest cas, la reducció s’aplicarà única-

ment als donataris que complisquen aquest requisit. Si, en el moment de la jubilació, el donant ha complit 

els 65 anys, la reducció aplicable serà la general del 99 per 100, i serà del 90 per 100 si, en aquell mo-

ment, el donant té entre 60 i 64 anys complits. 

A aquests efectes, no es tindran en compte els rendiments de les activitats econòmiques els béns i 

drets afectes de les quals gaudisquen de reducció en l’impost, i quan un mateix donant siga directament 

titular de participacions en diverses entitats, i en aquestes concórreguen les restants condicions exigides en 

les lletres anteriors, el càlcul de la major font de renda d’aquest s’efectuarà de manera separada per a 

cadascuna d’aquestes entitats, i no s’hi inclouran els rendiments derivats de les funcions de direcció en les 

altres entitats. 

 

6é) En les transmissions d’imports dineraris destinades al desenvolupament d’una activitat empre-

sarial o professional, amb fons propis inferiors a 300.000 euros, en l’àmbit de la cinematografia, les arts 

escèniques, la música, la pintura i altres arts visuals o audiovisuals, l’edició, la investigació o en l’àmbit 

social, la base imposable de l’impost tindrà una reducció de fins a 1.000 euros. A l’efecte d’aquest límit de 

reducció, es tindrà en compte la totalitat de les adquisicions dineràries lucratives provinents del mateix 

donant efectuades en els tres anys immediatament anteriors al moment de la meritació. 

L’aplicació d’aquesta reducció és compatible amb la de les previstes en els apartats 1 i 2 d’aquest article. 

 
A.3) Reduccions en la base imposable regulades en la Llei 5/2019, de 28 de febrer, 

d’estructures agràries de la Comunitat Valenciana 

“Article 80. Reduccions de la base imposable en adquisicions per causa de mort 

1. En els casos en què en la base imposable d’una adquisició per causa de mort estiga inclòs el valor 

d’una explotació agrària situada a la Comunitat Valenciana o de drets d’usdefruit sobre aquesta, es practicarà 

una reducció del 99% de l’esmentat valor quan concórreguen les circumstàncies següents: 

a) Que l’adquisició corresponga al cònjuge, descendents o adoptats, ascendents o adoptants i 

col·laterals, per consanguinitat fins al tercer grau inclusivament, de la persona causant. 

b) Que la persona adquirent tinga la condició de persona agricultora professional quant a la dedicació 

de treball i procedència de rendes. 
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c) Que la persona adquirent mantinga en el seu patrimoni l’explotació agrària durant els cinc anys 

següents a la meritació de l’impost, llevat que dins d’aquest termini muira la persona adquirent o en 

cas d’expropiació forçosa de les parcel·les. 

2. En els casos en què en la base imposable d’una adquisició per causa de mort estiga inclòs el valor 

d’una explotació agrària situada a la Comunitat Valenciana o de drets d’usdefruit sobre aquesta, es practicarà 

una reducció del 99% de l’esmentat valor quan concórreguen les circumstàncies següents: 

a) Que l’adquisició corresponga al cònjuge, descendents o adoptats, ascendents o adoptants i 

col·laterals, per consanguinitat fins al tercer grau inclusivament, de la persona causant. 

b) Que en la data de la meritació les persones adquirents o els seus cònjuges tinguen la condició de 

persona agricultora professional quant a la dedicació de treball i procedència de rendes i siguen: – 

persones titulars d’una explotació agrària a la qual queden afectes els elements que es transmeten, 

– o persones sòcies d’una societat agrària de transformació, cooperativa, societat civil o agrupació 

registrada com a IGC que siga titular d’una explotació agrària a la qual queden afectes els elements 

que es transmeten. 

c) Que la persona adquirent mantinga els elements adquirits afectes a l’explotació agrària durant els 

cinc anys següents a la meritació de l’impost, llevat que dins d’aquest termini muira la persona 

adquirent, es produïsca l’expropiació forçosa dels elements adquirits o concórreguen circumstàncies 

excepcionals degudament acreditades que impossibiliten l’exercici d’una activitat agrària o 

complementària. 

3. Quan en la base imposable d’una adquisició per causa de mort estiga inclòs el valor de finques 

rústiques situades a la Comunitat Valenciana o de drets d’usdefruit sobre aquestes, es practicarà una 

reducció del 99% de l’esmentat valor quan aquestes parcel·les siguen transmeses en el termini d’un any, 

per l’adquirent per causa de mort, a qui tinga la condició de persona agricultora professional quant a la 

dedicació de treball i procedència de rendes, i siguen: – titulars d’una explotació agrària a la qual queden 

afectes els elements que es transmeten, – o persones sòcies d’una societat agrària de transformació, 

cooperativa, societat civil o agrupació registrada com a IGC que siga titular d’una explotació agrària a la 

qual queden afectes els elements que es transmeten. La transmissió podrà realitzar-se també directament 

a la IGC o a la xarxa de terres, amb els mateixos requisits de terminis assenyalats anteriorment. 

4. El temps d’afectació de les parcel·les o drets transmesos segons l’apartat anterior no podrà ser 

inferior als cinc anys següents a la meritació de l’impost, llevat que dins d’aquest termini muira la persona 

adquirent o les parcel·les es vegen afectades per un expedient expropiatori. 

5. A aquest efecte, s’equipara la transmissió a la cessió per qualsevol títol que permeta a la part 

cessionària l’ampliació de la seua explotació agrària. També es tindrà dret a la reducció si les parcel·les estan 

ja cedides en la data de meritació i si aquesta cessió es manté en les condicions assenyalades anteriorment. 

 

 

Article 81. Reduccions en la base imposable en adquisicions lucratives entre vius 

“1. En els casos de transmissions de participacionsentre vius d’una explotació agrària o finques 

rústiques situades a la Comunitat Valenciana o de drets d’usdefruit sobre aquestes, s’aplicarà una reducció 
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en la base imposable, per a determinar la base liquidable, del 99% del valor d’adquisició, sempre que 

concórreguen les condicions següents: 

a) Que la persona donant tinga seixanta-cinc o més anys o estiga en situació d’incapacitat 

permanent, en grau d’absoluta o gran invalidesa. 

b) Que l’adquisició corresponga al cònjuge, descendents o adoptats i col·laterals, per consanguinitat 

fins al tercer grau inclusivament, de la persona donant. 

c) Que en la data de la meritació les persones adquirents o els seus cònjuges tinguen la condició de 

persona agricultora professional quant a la dedicació de treball i procedència de rendes, i siguen: – titulars 

d’una explotació agrària a la qual queden afectes els elements que es transmeten, – o persones sòcies d’una 

societat agrària de transformació, cooperativa, societat civil o agrupació registrada com a IGC que siga 

titular d’una explotació agrària a la qual queden afectes els elements que es transmeten. 

d) Que la persona adquirent mantinga els elements adquirits afectes a l’explotació agrària durant els 

cinc anys següents a la meritació de l’impost, llevat que dins d’aquest termini muira la persona adquirent, 

es produïsca l’expropiació forçosa dels elements adquirits o concórreguen circumstàncies excepcionals 

degudament acreditades que impossibiliten l’exercici d’una activitat agrària o complementària. 

B) Bonificacions en la quota: 

 

“Article dotze bis. Bonificacions en la quota 

1. Gaudiran de les bonificacions següents sobre la part de la quota tributària de l’Impost sobre Suc-

cessions i Donacions que proporcionalment corresponga als béns i drets declarats pel subjecte passiu: 

a) Una bonificació del 75 per 100, les adquisicions per causa de mort per parents del causant perta-

nyents al grup I de l’article 20.2.a de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’Impost sobre Successions i 

Donacions. 

b) Una bonificació del 50 per 100, les adquisicions per causa de mort per parents del causant perta-

nyents al grup II de l’article 20.2.a de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’Impost sobre Successions i 

Donacions. 

c) Una bonificació del 75 per 100, les adquisicions per causa de mort per discapacitats físics o sen-

sorials amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100 o per discapacitats psíquics amb un 

grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100. 

L’aplicació d’aquesta bonificació exclourà la dels apartats a) o b). 

2. A l’efecte del que es disposa en l’apartat 1, s’entendrà com a béns i drets declarats pel subjecte 

passiu els que es troben inclosos de manera completa en una autoliquidació presentada dins del termini 

voluntari o fora d’aquest sense que s’haja efectuat un requeriment previ de l’Administraciótributària en els 

termes als quals es refereix l’apartat 1 de l’article 27 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tribu-

tària. 

Per a determinar la proporció de la quota tributària que correspon als béns declarats pel subjecte 

passiu, es tindrà en compte la relació entre aquella base liquidable que correspondria als béns i drets decla-

rats pel subjecte passiu i la base liquidable que corresponga a la totalitat dels adquirits”. 
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Respecte a l’Impost sobre Successions i Donacions es preveuen les següents modificacions normati-

ves per a l’exercici 2021: 

 

1. Es corregeix la redacció donada en l’anterior text normatiu corresponent a l’article 10 bis. 3r de la 

Llei 13/1997 perquè no s’hi reflecteix degudament el percentatge de reducció del 99%, i d’aquesta 

manera s’iguala a la resta de les reduccions relacionades amb l’empresa familiar. 

2. S’introdueix un nova reducció sobre l’import donat del 95%, sempre que es complisquen determinats 

requisits, a favor de dones víctimes de violència de gènere amb la finalitat d’adquirir un habitatge 

habitual situat a la Comunitat Valenciana. 

3. Es modifica la redacció de la Llei 5/2019, de 28 de febrer, d’estructures agràries de la Comunitat 

Valenciana, atenent l’experiència de gestió acumulada des de l’aprovació i donant-li una redacció 

alternativa, més clara i harmònica amb la terminologia i els conceptes usuals propis dels impostos 

afectats. Les modificacions proposades en cap cas afecten aspectes substantius, ja que tenen per 

objecte puntualitzar el contingut de conceptes essencials i procurar una major simplicitat i coherèn-

cia a la norma sense restringir els drets o les expectatives que poguera contindre la redacció prèvia 

de la norma. 

 
 

IMPOSTOS INDIRECTES 

 

 

1.3.4. L’IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS 

 

En el cas de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, de conformitat 

amb el que es disposa en l’article 33 de la citada Llei 22/2009, es regula l’abast de la cessió de la forma 

següent: 

 

1. Se cedeix a les comunitats autònomes el rendiment de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials 

i Actes Jurídics Documentats produït al seu territori quant als fets imposables següents: 

 

1r .Transmissions oneroses per actes entre vius de tota classe de béns i drets que integren el patrimoni de 

les persones físiques o jurídiques. 

2n. Constitució de drets reals, préstecs, fiances, arrendaments, pensions i concessions administratives. 

3r. La constitució de societats, l’augment i la disminució del seu capital social i la dissolució de societats, les 

aportacions que efectuen els socis que no suposen un augment de capital social i el trasllat a Espanya de la 

seu d’adreça efectiva o del domicili social d’una societat quan ni l’una ni l’altre estigueren prèviament situats 

en un estat membre de la Unió Europea. 

4t. Escriptures, actes i testimonis notarials, en els termes que estableix l’article 31 del text refós aprovat 

per Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre. 

5é. Lletres de canvi i els documents que realitzen funció de gir o les suplisquen, així com els resguards o 

certificats de depòsit transmissibles, i els pagarés, els bons, les obligacions i altres títols anàlegs emesos en 

sèrie a què es refereix l’article 33 del text refós aprovat per Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre. 
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6é. Anotacions preventives que es practiquen en els registres públics quan tinguen per objecte un dret o 

interés valorable i no siguen ordenades d’ofici per una autoritat judicial. 

 

2. Es considerarà produït al territori d’una comunitat autònoma el rendiment de l’Impost sobre 

Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats d’acord amb els punts de connexió que a 

continuació s’enumeren: 

1r. En les escriptures, les actes i els testimonis gravats per la quota fixa d’actes jurídics documentats, 

documents notarials, el rendiment d’aquesta quota fixa correspondrà a la comunitat autònoma en la qual 

s’autoritzen o atorguen. 

2n. Sense perjudici del que es disposa en el punt 1r anterior, en els supòsits restants actuaran com a punts 

de connexió els que s’enumeren a continuació amb l’ordre d’aplicació següent: 

A) Sempre que el document comprenga algun concepte subjecte a quota gradual del gravamen 

d’actes jurídics documentats, documents notarials, el rendiment correspondrà a la comunitat 

autònoma en la circumscripció de la qual radique el registre on haurien d’inscriure’s o anotar-se els 

béns o actes. 

B) Quan l’acte o document es referisca a operacions societàries, el rendiment correspondrà a la 

comunitat autònoma quan concórrega qualsevol de les següents regles per l’ordre de la seua aplicació 

preferent: 

a) Que l’entitat tinga en aquesta comunitat autònoma el seu domicili fiscal. 

b) Que l’entitat tinga en aquesta comunitat autònoma el seu domicili social, sempre que la seu 

d’adreça efectiva no es trobe situada en l’àmbit territorial d’una altra administració tributària d’un 

estat membre de la Unió Europea. 

c) Que l’entitat realitze en aquesta comunitat autònoma operacions del seu trànsit, quan la seua seu 

d’adreça efectiva i el seu domicili social no es troben situats en l’àmbit territorial d’una altra 

administració tributària d’un estat membre de la Unió Europea. 

 

C) Quan l’acte o el document no motive liquidació ni per la quota gradual d’actes jurídics 

documentats, documents notarials, ni tampoc per la modalitat d’operacions societàries, el rendiment 

s’atribuirà aplicant les regles que figuren a continuació en funció de la naturalesa de l’acte o contracte 

documentat i dels béns a què es referisca: 

1a. Quan l’acte o document comprenga transmissions i arrendaments de béns immobles, constitució 

i cessió de drets reals, fins i tot de garantia, sobre aquests, a la comunitat autònoma en la qual 

radiquen els immobles. 

En els supòsits previstos en l’article 108 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, a 

la Comunitat Autònoma on radiquen els béns immobles integrants de l’actiu de l’entitat els valors de 

la qual es transmeten. 

2a. Quan comprenga la constitució d’hipoteca mobiliària o penyora sense desplaçament o es referisca 

a vaixells o aeronaus, a la comunitat autònoma en la circumscripció de la qual radique el registre 

mercantil o d’hipoteca mobiliària i penyora sense desplaçament on aquests actes hagen de ser 

inscrits. 
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3a. Quan comprenga transmissió de béns mobles, semovents o crèdits, així com la constitució i 

cessió de drets reals sobre aquests, a la comunitat autònoma on l’adquirent tinga la seua residència 

habitual si és persona física o el seu domicili fiscal si és persona jurídica. 

4a. Quan l’acte o document es referisca a transmissió de valors, a la comunitat autònoma on es 

formalitze l’operació. 

5a. Quan es referisca exclusivament a la constitució de préstecs simples, fiances, arrendaments no 

immobiliaris i pensions, a la comunitat autònoma on el subjecte passiu tinga la seua residència 

habitual o domicili fiscal, segons es tracte de persones físiques o jurídiques. 

6a. Quan es tracte de documents relatius a concessions administratives de béns, execucions d’obres 

o explotacions de serveis, a la comunitat autònoma del territori on radiquen, s’executen o es presten. 

Aquestes mateixes regles seran aplicables quan es tracte d’actes i negocis administratius que tributen 

per equiparació a les concessions administratives. 

Quan les concessions d’explotació de béns superen l’àmbit territorial d’una comunitat autònoma, el 

rendiment correspondrà a totes aquelles a l’àmbit de les quals s’estenga la concessió, i el 

corresponent a cadascuna es calcularà en proporció a l’extensió que ocupe en cadascuna de les 

comunitats implicades. 

les concessions d’execució d’obres superen l’àmbit territorial d’una comunitat autònoma, el 

rendiment correspondrà a totes aquelles a l’àmbit de les quals s’estenga la concessió, i el 

corresponent a cadascuna es calcularà en proporció a l’import estimat de les obres a realitzar en 

cadascuna de les comunitats implicades. 

Quan les concessions d’explotació de serveis superen l’àmbit territorial d’una comunitat autònoma, 

el rendiment correspondrà a totes aquelles a l’àmbit de les quals s’estenga la concessió, i el 

corresponent a cadascuna es calcularà en funció de la mitjana aritmètica dels percentatges que 

representen la seua població i la seua superfície sobre el total de les comunitats implicades. 

Quan es tracte de concessions mixtes que superen l’àmbit territorial d’una comunitat autònoma, el 

rendiment correspondrà a totes aquelles a l’àmbit de les quals s’estenga la concessió, i el 

corresponent a cadascuna es calcularà mitjançant l’aplicació dels criteris recollits en els tres paràgrafs 

anteriors a la part corresponent de la concessió. 

7a. En les anotacions preventives, quan l’òrgan registral davant fel qual es produïsquen tinga la seu 

al territori d’aquesta comunitat autònoma. Si conforme a les normes de l’impost, la base imposable 

resulta inferior al valor real dels béns embargats en totes les comunitats autònomes en què s’hagen 

inscrit anotacions preventives, es considerarà produït al territori de cadascuna únicament la part del 

rendiment resultant de repartir a parts iguals el rendiment total entre totes aquelles. No obstant 

això, si en alguna de les comunitats autònomes el valor real dels béns objecte de l’anotació 

preventiva és inferior a l’import de la quota que li correspon conforme a la regla de repartiment 

exposada, el rendiment cedit a aquesta comunitat autònoma es limitarà a la quota corresponent a 

aquest valor, i el rendiment excedent anirà a les restants comunitats autònomes. 

8a. En les lletres de canvi i documents que les suplisquen o realitzen funció de gir, així com en els 

pagarés, els bons, les obligacions i els títols anàlegs a què es refereix l’article 33 del text refós 

aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, quan el seu lliurament o emissió tinga 

lloc al territori de la comunitat autònoma; si el lliurament o l’emissió ha tingut lloc a l’estranger, quan 
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el primer tenidor o titular tinga la seua residència habitual o domicili fiscal al territori de la comunitat 

autònoma. 

 

En virtut d’això, es tenen en compte en la present memòria la totalitat dels beneficis fiscals estatals 

que afecten l’impost. 

 

 L’article 45 del text refós de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, 

aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, estableix que els beneficis fiscals aplicables 

en cada cas a les tres modalitats de gravamen de l’impost són els següents: 

 

“Els beneficis fiscals aplicables en cada cas a les tres modalitats de gravamen a què fa referència 

l’article 1 d’aquesta llei seran els següents: 

 

I.A) Estaran exempts de l’impost: 

a) L’Estat i les administracions públiques territorials i institucionals i els seus establiments de bene-

ficència, cultura, Seguretat Social, docents o de finalitats científiques. 

Aquesta exempció serà igualment aplicable a aquelles entitats el règim fiscal de les quals haja sigut equiparat 

per una llei al de l’Estat o al de les administracions públiques mencionades. 

b) Les entitats sense finalitats lucratives a què fa referència article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de 

desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, que 

s’acullen al règim fiscal especial en la forma prevista en l’article 14 d’aquesta llei. 

A l’autoliquidació en què s’aplique l’exempció s’ha d’adjuntar la documentació que acredite el dret a l’exemp-

ció. 

c) Les caixes d’estalvi i les fundacions bancàries, per les adquisicions directament destinades a la 

seua obra social. 

d) L’Església catòlica i les esglésies, confessions i comunitats religioses que tinguen subscrits acords 

de cooperació amb l’Estat espanyol. 

e) L’Institut d’Espanya i les reials acadèmies integrades en aquest, i també les institucions de les 

comunitats autònomes que tinguen finalitats anàlogues a les de la Reial Acadèmia Espanyola. 

f) Els partits polítics amb representació parlamentària. 

g) La Creu Roja Espanyola i l’Organització Nacional de Cecs Espanyols. 

h) L’Obra Pia dels Sants Llocs. 

 

B. N’estaran exempts: 

1. Les transmissions i altres actes i contractes en què l’exempció siga concedida per tractats o con-

venis internacionals que hagen passat a formar part de l’ordenament intern. 

2. Les transmissions que es verifiquen en virtut de retracte legal, quan l’adquirent contra el qual 

s’exercite aquell haja satisfet ja l’impost. 

3. Les aportacions de béns i drets verificats pels cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions 

que a favor seu i en pagament d’aquestes es verifiquen a la seua dissolució i les transmissions que per 

aquesta causa es facen als cònjuges en pagament del seu haver de guanys. 
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4. Els lliuraments de diners que constituïsquen el preu de béns o es verifiquen en pagament de 

serveis personals, de crèdits o indemnitzacions. Les actes de lliurament de quantitats per les entitats finan-

ceres, en execució d’escriptures de préstec hipotecari l’impost del qual haja sigut degudament liquidat o 

declarada l’exempció procedent. 

5. Les bestretes sense interés concedides per l’Estat i les administracions públiques, territorials i 

institucionals. 

6. Les transmissions i els altres actes i contractes a què done lloc la concentració parcel·lària, les de 

permuta forçosa de finques rústiques, les permutes voluntàries autoritzades per l’Institut de Reforma i 

Desenvolupament Agrari, i també les d’accés a la propietat derivades de la legislació d’arrendaments rústics 

i les adjudicacions de l’Institut de Reforma i Desenvolupament Agrari a favor d’agricultors en règim de cultiu 

personal i directe, d’acord amb la seua legislació específica. 

7. Les transmissions de terrenys que es realitzen com a conseqüència de l’aportació a les juntes de 

compensació pels propietaris de la unitat d’execució i les adjudicacions de solars que s’efectuen als propie-

taris esmentats, per les mateixes juntes, en proporció als terrenys incorporats. 

Els mateixos actes i contractes als quals done lloc la reparcel·lació en les condicions indicades en el paràgraf 

anterior. 

Aquesta exempció estarà condicionada al compliment de tots els requisits urbanístics. 

8. Els actes relatius a les garanties que presten els tutors en garantia de l’exercici dels seus càrrecs. 

9. Les transmissions de valors, admesos o no a negociació en un mercat secundari oficial, de con-

formitat amb el que es disposa en l’article 108 de la Llei 27/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors. 

10. Les operacions societàries a què fan referència els apartats 1r, 2n i 3r de l’article 19.2 i l’article 

20.2 anteriors, si és el cas, pel que fa al gravamen per les modalitats de transmissions patrimonials oneroses 

o d’actes jurídics documentats. 

11. La constitució de societats, l’augment de capital, les aportacions que efectuen els socis que no 

suposen augment de capital i el trasllat a Espanya de la seu de direcció efectiva o del domicili social d’una 

societat quan ni l’una ni l’altre estiguen situats prèviament en un estat membre de la Unió Europea. 

12. 

a) La transmissió de terrenys i solars i la cessió del dret de superfície per a la construcció d’edificis 

en règim d’habitatges de protecció oficial. Els préstecs hipotecaris sol·licitats per a l’adquisició 

d’aquells, quant al gravamen d’actes jurídics documentats. 

b) Les escriptures públiques atorgades per a formalitzar actes o contractes relacionats amb la cons-

trucció d’edificis en règim d’«habitatges de protecció oficial», sempre que s’haja sol·licitat aquest 

règim a l’administració competent en aquesta matèria. 

c) Les escriptures públiques atorgades per a formalitzar la primera transmissió d’habitatges de pro-

tecció oficial, una vegada obtinguda la qualificació definitiva. 

d) La constitució de préstecs hipotecaris per a l’adquisició exclusiva d’habitatges de protecció oficial 

i els seus annexos inseparables, amb el límit màxim del preu de l’esmentat habitatge, i sempre que 

aquest últim no excedisca els preus màxims establits per als habitatges de protecció oficial esmen-

tats. 

e) La constitució de societats i l’ampliació de capital quan tinguen per objecte exclusiu la promoció 

o la construcció d’edificis en règim de protecció oficial. 



55 

Per al reconeixement de les exempcions previstes en les lletres a) i b) anteriors, serà suficient que 

es consigne en el document que el contracte s’atorga amb la finalitat de construir habitatges de 

protecció oficial, i quedarà sense efecte si transcorren tres anys a partir d’aquest reconeixement 

sense que obtinga la qualificació o declaració provisional, o quatre anys si es tracta de terrenys. 

L’exempció es considerarà concedida amb caràcter provisional i condicionada al compliment que en 

cada cas exigisquen les disposicions vigents per a aquesta classe d’habitatges. En el cas de les lletres 

a) i b) d’aquest apartat, el còmput del termini de prescripció previst en l’article 67 de la Llei 58/2003, 

de 17 de desembre, general tributària, començarà a comptar una vegada transcorregut el termini de 

tres o quatre anys d’exempció provisional. 

Les exempcions previstes en aquest número s’aplicaran també a aquelles que, amb protecció pública, 

provenen de la legislació pròpia de les comunitats autònomes, sempre que els paràmetres de super-

fície màxima protegible, preu de l’habitatge i límit d’ingressos dels adquirents no excedisquen els 

establits en la norma estatal per als habitatges de protecció oficial. 

13. Les transmissions i tots altres actes i contractes quan tinguen com a objecte exclusiu salvar la 

ineficàcia d’altres actes anteriors pels quals s’haja satisfet l’impost i que estiguen afectats de vici que impli-

que inexistència o nul·litat. 

14. A les ciutats de Ceuta i Melilla es mantindran les bonificacions tributàries establides en la Llei de 

22 de desembre de 1955. 

15. Els depòsits en efectiu i els préstecs, siga quina siga la forma en què s’instrumenten, fins i tot 

els representats per pagarés, bons, obligacions i títols anàlegs. L’exempció s’estendrà a la transmissió poste-

rior dels títols que documenten el depòsit o el préstec, i també al gravamen sobre actes jurídics documentats 

que recau sobre pagarés, bons, obligacions i tots altres títols anàlegs emesos en sèrie, per un termini no 

superior a díhuit mesos, representatius de capitals aliens pels quals se satisfaça una contraprestació per 

diferència entre l’import satisfet en l’emissió i el compromés a reembossar al venciment, incloent-hi els 

préstecs representats per bons de caixa emesos pels bancs industrials o de negocis. 

16. Les transmissions d’edificacions a les empreses que realitzen habitualment les operacions d’ar-

rendament financer a què fa referència la disposició addicional setena de la Llei 26/1988, de 29 de juliol, 

per a ser objecte d’arrendament amb opció de compra a una persona diferent del transmitent, quan aquestes 

operacions estiguen exemptes de I’Impost sobre el Valor Afegit. 

Serà requisit imprescindible per a poder gaudir d’aquest benefici que no hi haja relacions de vincu-

lació directes o indirectes entre transmitent, adquirent o arrendatari, de conformitat amb el que preveu 

l’article 16 de la Llei 61/1978, de 27 de desembre, de l’Impost de Societats. 

17. Les transmissions de vehicles usats amb motor mecànic per a circular per carretera, quan l’ad-

quirent siga un empresari dedicat habitualment a la compravenda d’aquests i els adquirisca per a la revenda. 

L’exempció es considerarà concedida amb caràcter provisional i per a elevar-se a definitiva s’haurà de jus-

tificar la venda del vehicle adquirit dins de l’any següent a la data de l’adquisició. 

18. Les primeres còpies d’escriptures notarials que documenten la cancel·lació d’hipoteques de qual-

sevol classe, quant al gravamen gradual de la modalitat d’actes jurídics documentats que grava els docu-

ments notarials. 

19. Les escriptures que continguen quitacions o minoracions de les quanties de préstecs, crèdits o 

altres obligacions del deutor que s’incloguen en els acords de refinançament o en els acords extrajudicials 
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de pagament establits en la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sempre que, en tots els casos, el subjecte 

passiu siga el deutor. 

20. 

1. Les operacions de constitució i augment de capital de les societats d’inversió de capital variable 

regulades en la Llei d’institucions d’inversió col·lectiva, i també les aportacions no dineràries a aques-

tes entitats, quedaran exemptes en la modalitat d’operacions societàries de l’Impost sobre Trans-

missions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. 

2. Els fons d’inversió de caràcter financer regulats en la llei esmentada anteriorment gaudiran 

d’exempció en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats amb el mateix 

abast establit en l’apartat anterior. 

3. Les institucions d’inversió col·lectiva immobiliària regulades en la llei esmentada anteriorment 

que, amb el caràcter d’institucions d’inversió col·lectiva no financeres, tinguen per objecte social 

exclusiu l’adquisició i la promoció, incloent-hi la compra de terrenys, de qualsevol tipus d’immoble 

de naturalesa urbana per a arrendar-los, tindran el mateix règim de tributació que el previst en els 

dos apartats anteriors. 

De la mateixa manera, aquestes institucions es beneficiaran d’una bonificació del 95% de la quota 

d’aquest impost per l’adquisició d’habitatges destinats a l’arrendament i per l’adquisició de terrenys 

per a la promoció d’habitatges destinats a l’arrendament, sempre que, en els dos casos, complisquen 

els requisits específics sobre manteniment dels immobles establits en les lletres c) i d) de l’article 

28.5 del text refós de la Llei de l’Impost de Societats, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2004, de 

5 de març, llevat que, amb caràcter excepcional, intervinga l’autorització expressa de la Comissió 

Nacional del Mercat de Valors. 

4. Els fons de titulització hipotecària, els fons de titulització d’actius financers i els fons de capital de 

risc estaran exempts de totes les operacions subjectes a la modalitat d’operacions societàries. 

21. Les aportacions als patrimonis protegits de les persones amb discapacitat regulats en la Llei de 

protecció patrimonial de les persones amb discapacitat, de modificació del Codi Civil, de la Llei d’enjudicia-

ment civil i de la normativa tributària amb aquesta finalitat. 

22. Les operacions de constitució i augment de capital de les societats d’inversió en el mercat im-

mobiliari regulades en la Llei 11/2009, per la qual es regulen les societats anònimes cotitzades d’inversió en 

el mercat immobiliari, i també les aportacions no dineràries a aquestes societats, quedaran exemptes en la 

modalitat d’operacions societàries de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documen-

tats. 

Així mateix, es beneficiaran d’una bonificació del 95 % de la quota d’aquest impost per l’adquisició 

d’habitatges destinats a l’arrendament i per l’adquisició de terrenys per a la promoció d’habitatges destinats 

a l’arrendament, sempre que, en els dos casos, complisquen el requisit específic de manteniment establit 

en l’apartat 3 de l’article 3 de la Llei 11/2009. 

23. Les escriptures de formalització de les novacions contractuals de préstecs i crèdits hipotecaris 

que es produïsquen a l’empara del Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció 

de deutors hipotecaris sense recursos, quedaran exemptes de la quota gradual de documents notarials de 

la modalitat d’actes jurídics documentats d’aquest impost. 

24. Les transmissions d’actius i, si és el cas, de passius, i també la concessió de garanties de qual-

sevol naturalesa, quan el subjecte passiu siga la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració 
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Bancària, regulada en la disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructu-

ració i resolució d’entitats de crèdit, per qualsevol de les seues modalitats. 

Les transmissions d’actius o, si és el cas, de passius efectuades per la Societat de Gestió d’Actius 

Procedents de la Reestructuració Bancària a entitats participades directament o indirectament per aquesta 

societat, en almenys el 50 % del capital, fons propis, resultats o drets de vot de l’entitat participada en el 

moment immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència d’aquesta. 

Les transmissions d’actius i passius realitzades per la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestruc-

turació Bancària, o per les entitats constituïdes per aquesta per a complir el seu objecte social, als fons 

d’actius bancaris a què fa referència la disposició addicional deu de l’esmentada Llei 9/2012, de 14 de no-

vembre. 

Les transmissions d’actius i passius realitzades pels fons d’actius bancaris a altres fons d’actius ban-

caris. 

Les operacions de reducció del capital i de dissolució de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de 

la Reestructuració Bancària, de les seues societats participades en almenys el 50 % del capital, fons propis, 

resultats o drets de vot de l’entitat participada en el moment immediatament anterior a la transmissió, o 

com a conseqüència d’aquesta, i de disminució del seu patrimoni o dissolució dels fons d’actius bancaris. 

El tractament fiscal previst en els paràgrafs anteriors respecte a les operacions entre els fons d’actius 

bancaris serà aplicable només durant el període de temps de manteniment de l’exposició del Fons de Rees-

tructuració Ordenada Bancària als esmentats fons, previst en l’apartat 10 de la disposició addicional deu 

d’aquesta llei. 

25. Les escriptures de préstec amb garantia hipotecària en les quals el prestatari siga alguna de les 

persones o entitats incloses en la lletra A) anterior. 

26. Els arrendaments d’habitatge per a ús estable i permanent als quals es refereix l’article 2 de la 

Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans. 

27. La constitució, la dissolució i les modificacions consistents en augments i disminucions dels fons 

de pensions regulats en el text refós de la Llei de regulació dels plans i fons de pensions, aprovat pel Reial 

decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre. 

28. Les escriptures de formalització de les novacions contractuals de préstecs i crèdits hipotecaris 

que es produïsquen a l’empara del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 

extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, quedaran exemptes de la quota 

gradual de documents notarials de la modalitat d’actes jurídics documentats d’aquest impost, sempre que 

es fonamenten en els supòsits regulats en els articles 7 a 16 de l’esmentat reial decret llei, referents a la 

moratòria de deute hipotecari per a l’adquisició d’habitatge habitual. 

29. Les escriptures de formalització de les moratòries previstes en article 13.3 del Reial decret llei 

8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del 

COVID-19, així com en l’article 24.2 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures 

urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, i de les moratòries 

convencionals concedides a l’empara d’acords marc sectorials adoptats a conseqüència de la crisi sanitària 

ocasionada pel COVID-19 previstes en l’article 7 del Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig. 

30. Les escriptures de formalització de les moratòries de préstecs i crèdits hipotecaris i 

d’arrendaments, préstecs, lísing i rènting sense garantia hipotecària que es produïsquen en aplicació de la 

moratòria hipotecària per al sector turístic, regulada en els articles 3 a 9 del Reial decret llei 25/2020, de 3 
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de juliol, de mesures urgents per a donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació, i de la moratòria 

per al sector del transport públic de mercaderies i discrecional de viatgers amb autobús, regulada en els 

articles 18 al 23 del Reial decret llei 26/2020 de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per a fer 

front a l’impacte del COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge. 

             
C) Amb independència de les exempcions a què fan referència els apartats A) i B) anteriors, s'apli-

caran en els seus propis termes i amb els requisits i condicions en cada cas exigits, els beneficis fiscals que 

per a aquest impost estableixen les disposicions següents: 

1. La Llei orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de llibertat religiosa. 

2. El Reial decret llei 12/1980, de 26 de setembre, sobre actuacions de l'Estat en matèria d'habitatges 

de protecció oficial. 

3. La Llei 55/1980, d'11 de novembre, de forests veïnals de mancomú. 

4. La Llei 82/1980, de 30 de desembre, sobre conservació de l'energia. 

5. La Llei 2/1981, de 25 de març, de regulació del mercat hipotecari. 

6. La Llei 49/1981, de 24 de desembre, de l'estatut de l'explotació familiar agrària i dels agricultors 

joves. 

7. La Llei 45/1984, de 17 de desembre, de reordenació del sector petrolier, amb les especificacions 

introduïdes per la Llei 15/1992, de 5 de juny, sobre mesures urgents per a la progressiva adaptació del 

sector petrolier al marc comunitari. 

8. Derogat. 

9. La Llei 49/1984, de 26 de desembre5, sobre explotació unificada del sistema elèctric nacional, 

quant a la cancel·lació de garanties constituïdes a l'empara de l'apartat 2 de l’article 6. 

10. La Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim general electoral. 

11. Les operacions de constitució i augment de capital de les entitats de capital de risc en els termes 

establits en la Llei reguladora de les entitats de capital de risc i de les seues societats gestores. 

12. La Llei 15/1986, de 26 d'abril, de societats anònimes laborals6, amb la modificació introduïda 

per la disposició addicional quarta de la Llei 29/1991, de 16 de desembre. 

13. La Llei 8/1987, de 8 de juny, de plans i fons de pensions7. 

14. La Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'esport. 

15. La Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives. 

16. La Llei 12/1991, de 29 d'abril, d'agrupacions d'interés econòmic. 

17. La Llei 19/1992, de 7 de juliol, sobre règim de societats i fons d'inversió immobiliària i sobre fons 

de titulació hipotecària. 

18. La Llei 24/1992, de 10 de novembre, per la qual s'aprova l'acord de cooperació de l'Estat amb la 

Federació d'Entitats Religioses Evangèliques d'Espanya. 

19. La Llei 25/1992, de 10 de novembre, per la qual s'aprova l'Acord de cooperació de l'Estat amb 

la Federació de Comunitats Israelites d'Espanya. 

 
5La Llei 49/1984, de 26 de desembre, ha sigut derogada per la Llei 40/1994, de 30 de desembre, d'ordenació del 

sistema elèctric nacional. 
6La Llei 15/1986, de 26 d'abril, ha sigut derogada per la Llei 4/1997, de 24 de març, de societats laborals. 
7La Llei 8/1987, de 8 de juny, ha sigut derogada pel Reial decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, pel qual 

s'aprova el text refós de la Llei de regulació dels plans i fons de pensions, sense perjudici, segons el que estableix la 
disposició derogatòria, del que preveu la disposició transitòria primera del text refós que s'aprova. 
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20. La Llei 26/1992, de 10 de novembre, per la qual s'aprova l'Acord de cooperació amb la Comissió 

Islàmica d'Espanya. 

21. La Llei 31/1992, de 26 de novembre, d'incentius fiscals aplicables a la realització del Projecte 

Cartoixa 93. 

22. La Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'impostos especials, per a la constitució i ampliacions de 

capital de les societats que creen les administracions i ens públics per a dur a terme l'alienació d'accions 

representatives de la seua participació en el capital social de societats mercantils. 

23a. Els fons de garantia de depòsits en establiments bancaris, en caixes d'estalvi i en cooperatives 

de crèdit continuaran gaudint, en l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, 

de l'exempció establida en el Reial decret llei 4/1980, de 28 de març, i en el Reial decret llei 18/1982, de 24 

de setembre, per raó de la seua constitució, del seu funcionament i dels actes i operacions que realitzen en 

el compliment de les seues finalitats. 

24a. La Llei 2/1994, de 30 de març, sobre subrogació i modificació de préstecs hipotecaris. 

 

II. Els beneficis fiscals no s'aplicaran, en cap cas, a les lletres de canvi, als documents que suplisquen 

aquestes o realitzen funció de gir, ni a escriptures, actes o testimoniatges notarials gravats per l'article 31, 

apartat primer”. 

Els beneficis fiscals i exempcions subjectives concedits per aquesta o altres lleis en la modalitat de 

quota variable de documents notarials de l'Impost sobre Actes Jurídics Documentats no seran aplicables en 

les operacions en les quals el subjecte passiu es determine en funció del paràgraf segon de l'article 29 del 

text refós, llevat que es disposara expressament una altra cosa. 

 

Així mateix, en l'article 37 de la Llei 4/2012, de 6 de juliol, reguladora dels contractes d'aprofitament 

per torn de béns d'ús turístic, d'adquisició de productes vacacionals de llarga duració, de revenda i d'inter-

canvi i normes tributàries, s'estableix un tipus específic del 4 % per a les transmissions entre particulars no 

subjectes a l'Impost sobre el Valor Afegit o a l'Impost General Indirecte Canari. 

 

La Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització d'explotacions agràries prioritàries regula els bene-

ficis següents: 

Article 9. Transmissió de l'explotació: reducció base imposable 

“1. La transmissió o adquisició per qualsevol títol, onerós o lucratiu, entre vius o per causa de mort, 

del ple domini o de l'usdefruit vitalici d'una explotació agrària en la seua integritat, a favor o per la persona 

titular d'una altra explotació que siga prioritària o que tinga aquesta consideració com a conseqüència de 

l'adquisició, gaudirà d'una reducció del 90 % de la base imposable de l'impost que grave la transmissió o 

adquisició de l'explotació o dels seus elements integrants, sempre que, com a conseqüència d'aquesta 

transmissió, no s'altere la condició de prioritària de l'explotació de la persona adquirent. La transmissió 

haurà de realitzar-se en escriptura pública. La reducció s’elevarà al 100 % en cas de continuació de 

l’explotació pel cònjuge supervivent”. 
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Article 10. Explotació sota una sola llinda 

La transmissió o l'adquisició per qualsevol títol onerós o lucratiu, entre vius o per causa de mort, de 

terrenys que es realitze per a completar sota una sola llinda la superfície suficient per a construir una ex-

plotació prioritària, estarà exempta de l'impost que grave la transmissió o l'adquisició sempre que en el 

document públic d'adquisició es faça constar la indivisibilitat de la finca resultant durant el termini de cinc 

anys excepte casos de força major. 

Quan la transmissió o adquisició dels terrenys siga realitzada per les persones titulars d'explotacions 

agràries amb la pretensió de completar sota una sola llinda el 50 % almenys de la superfície d'una explotació  

la renda unitària de treball de la qual estiga dins dels límits establits en aquesta llei, a l'efecte de concessió 

de beneficis fiscals per a les explotacions prioritàries, s'aplicarà una reducció del 50 % de la base imposable 

de l'impost que grave la transmissió o adquisició. L'aplicació de la reducció estarà subjecta a les mateixes 

exigències d’indivisibilitat i document públic d'adquisició indicats en l'apartat anterior. 

 

Article 11. Transmissió parcial d'explotacions i finques rústiques 

"En la transmissió o l'adquisició per qualsevol títol onerós o lucratiu entre vius o per causa de mort, 

del ple domini o de l'usdefruit vitalici d'una finca rústica o de part d'una explotació agrària a favor d'una 

persona titular d'explotació prioritària que no perda o que tinga aquesta condició com a conseqüència de 

l'adquisició, s'aplicarà una reducció del 75 per 100 en la base imposable dels impostos que graven la trans-

missió o l'adquisició. Per a l'aplicació del benefici s’haurà de realitzar la transmissió en escriptura pública i 

serà aplicable el que estableix l'apartat 2 de l'article 9”. 

 

Article 12. Permutes de finques rústiques 

“Estaran exemptes en la modalitat de «transmissions patrimonials oneroses» de l'Impost sobre 

Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats o en l'Impost sobre el Valor Afegit les permutes 

voluntàries de finques rústiques autoritzades pel Ministeri d'Agricultura Pesca i Alimentació o pels organismes 

corresponents de les comunitats autònomes amb competències en aquesta matèria sempre que, almenys, 

una de les permutants siga titular d'una explotació agrària prioritària i la permuta, que haurà de realitzar-

se en escriptura pública, tinga alguna de les següents finalitats: 

a) Eliminar parcel·les enclavades entenent-se per tals les així considerades en la legislació general de 

reforma i desenvolupament agrari. 

b) Suprimir servituds de pas. 

c) Reestructurar les explotacions agràries incloent en aquest supòsit les permutes múltiples que es 

produïsquen per a realitzar una concentració parcel·lària de caràcter privat”. 

 

Article 13. Inscripció registral 

“Els expedients de domini, actes de notorietat i qualsevol altre procediment per a immatricular o per 

a reprendre el tracte registral interromput en el Registre de la Propietat de finques integrades en una 

explotació prioritària o de les que amb la seua integració permeten constituir-la, gaudiran d'una reducció 

del 90 per 100 en la base imposable de la modalitat de «transmissions patrimonials oneroses» de l'Impost 

sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.” 

                                                                                

Article 20. Beneficis fiscals especials 
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“1. La transmissió o adquisició per qualsevol títol onerós o lucratiu entre vius o per causa de mort 

del ple domini o de l'usdefruit vitalici d'una explotació agrària o de part d'aquesta o d'una finca rústica en 

favor d'un agricultor jove o un assalariat agrari per a la seua primera instal·lació en una explotació prioritària, 

estarà exempta de l'impost que grave la transmissió o adquisició de què es tracte. 

2. Les reduccions en la base imposable establides en els articles 9 i 11 s'incrementaran en deu punts 

percentuals en cada cas, si l'adquirent és a més un agricultor jove o un assalariat agrari i la transmissió o 

adquisició es realitza durant els cinc anys següents a la seua primera instal·lació. 

3. En els supòsits contemplats en els apartats 1 i 2 d'aquest article serà aplicable el que es disposa 

en l'apartat 2 de l'article 9. 

4. Quedaran exemptes del gravamen d'Actes Jurídics Documentats les primeres còpies d'escriptures 

públiques que documenten la constitució modificació o cancel·lació de préstecs hipotecaris subjectes a 

l'Impost sobre el Valor Afegit, quan aquests es concedisquen a agricultors joves o assalariats agraris per a 

facilitar la seua primera instal·lació d'una explotació prioritària.” 

  
Quant als beneficis fiscals autonòmics en l'àmbit de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes 

Jurídics Documentats, l'article 49, apartat 1, de la Llei 22/2009, estableix que, en l'àmbit d’aquest impost, 

les comunitats autònomes poden assumir competències normatives sobre: 

 

“a) Tipus de gravamen: en relació amb la modalitat de transmissions patrimonials oneroses, les 

comunitats autònomes podran regular el tipus de gravamen en: 

Concessions administratives. 

Transmissió de béns mobles i immobles. 

Constitució i cessió de drets reals que recaiguen sobre mobles i immobles, excepte els drets reals de garan-

tia. 

Arrendament de béns mobles i immobles. Els models de contracte per a l'arrendament d'immobles podran 

ser elaborats per la comunitat autònoma. 

En relació amb la modalitat d’actes jurídics documentats, les comunitats autònomes podran regular el tipus 

de gravamen dels documents notarials. 

 

b) Deduccions i bonificacions de la quota: Les deduccions i bonificacions aprovades per les comunitats 

autònomes només podran afectar els actes i els documents sobre els quals les comunitats autònomes poden 

exercir capacitat normativa en matèria de tipus de gravamen, de conformitat amb el que es disposa en la 

lletra anterior. 

En tot cas, seran compatibles amb les deduccions i bonificacions establides en la normativa estatal 

reguladora de l'impost sense que puguen comportar una modificació d’aquestes. Aquestes deduccions i bo-

nificacions autonòmiques s'aplicaran amb posterioritat a les regulades per la normativa de l'Estat”. 

 

Respecte a l'exercici d'aquestes competències normatives i d'altres establides per la normativa an-

teriorment vigent sobre cessió de tributs de l'Estat a les comunitats autònomes, s'ha dut a terme mitjançant 

la Llei 13/1997, de 23 de desembre, del tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 

i la resta de tributs cedits. La seua redacció vigent estableix els tipus de gravamen que s'indiquen a conti-

nuació. 

 



62 

“Article tretze. Transmissions patrimonials oneroses 

De conformitat amb el que es disposa en l'article 49.1.a) de la Llei 22/2009, els tipus de gravamen 

de la modalitat de Transmissions Patrimonials Oneroses de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes 

Jurídics Documentats seran els següents: 

 

U. El 10 per 100 en les adquisicions d'immobles, així com en la constitució o cessió de drets reals 

que recaiguen sobre aquests, llevat dels drets reals de garantia, excepte que siga aplicable algun dels tipus 

previstos en els apartats següents. 

 

Dos. El 8 per 100 en els casos següents: 

1) En l'adquisició d'habitatges de protecció pública de règim general, així com en la constitució o 

cessió de drets reals que recaiguen sobre els esmentats habitatges, excepte els drets reals de garantia, 

sempre que aquests habitatges constituïsquen o hagen de constituir el primer habitatge habitual de l'adqui-

rent o cessionari. 

2) En l'adquisició d'habitatges que hagen de constituir el primer habitatge habitual de joves menors 

de 35 anys, per la part que aquests adquirisquen, sempre que la suma de la base liquidable general i de la 

base liquidable de l'estalvi de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques del subjecte passiu corres-

ponent al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut a la data de la 

meritació, no excedisca els límits als quals fa referència el paràgraf primer de l'apartat quatre de l'article 

quart de la present llei. 

3) En l'adquisició de béns immobles inclosos en la transmissió de la totalitat d'un patrimoni empre-

sarial o professional o d'un conjunt d'elements corporals i, si és el cas, incorporals que, formant part del 

patrimoni empresarial o professional del transmetent, constituïsquen una unitat econòmica autònoma capaç 

de desenvolupar una activitat empresarial o professional pels seus propis mitjans, en els termes als quals 

fa referència l'article 7, apartat 1, de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, 

i l'article 7, apartat 5, del text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics 

Documentats, aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, sempre que concórreguen les 

circumstàncies següents: 

a) Que el transmetent exercisca l'activitat empresarial o professional a la Comunitat Valenciana. 

b) Que els immobles es destinen a l'activitat empresarial o professional de l'adquirent, com a seu del domicili 

fiscal o centre de treball de l'empresa o negoci. 

c) Que l'adquirent mantinga l'exercici de l'activitat empresarial o professional i el seu domicili fiscal a la 

Comunitat Valenciana durant un període, almenys, de 3 anys, llevat que, en el cas d'adquirent persona 

física, aquest muira dins del termini mencionat. 

d) Que l'adquirent mantinga la plantilla mitjana de treballadors respecte de l'any anterior a la transmissió, 

en els termes de persones per any que regula la normativa laboral, durant un període, almenys, de 3 anys. 

A aquest efecte, es computaran en la plantilla mitjana les persones empleades, en els termes que dispose 

la legislació laboral, tenint en compte la jornada contractada en relació amb la jornada completa. 

e) Que durant el mateix període de 3 anys l'adquirent no realitze qualsevol de les següents operacions: e.1) 

Efectuar actes de disposició o operacions societàries que, directament o indirectament, puguen donar lloc a 

una minoració substancial del valor d'adquisició. e.2) Transmetre els immobles. e.3) Desafectar els immobles 
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de l'activitat empresarial o professional o destinar-los a fins diferents de seu del domicili fiscal o centre de 

treball. 

f) Que l'import net de la xifra de negocis de l'activitat de l'adquirent, en els termes de la Llei de l'Impost de 

Societats, no supere els 10 milions d'euros durant els 3 anys a què fa referència la lletra c) anterior. 

g) Que en el document públic al qual fa referència l'apartat cinc d'aquest article es determine expressament 

la destinació de l'immoble a què fa referència la lletra b). 

 

4) En l'adquisició de béns immobles per joves menors de 35 anys que siguen empresaris o professi-

onals o per societats mercantils participades directament en la seua integritat per joves menors de 35 anys, 

sempre que concórreguen les circumstàncies següents: 

a) Que els immobles es destinen a l'activitat empresarial o professional de l'adquirent, com a seu del domicili 

fiscal o centre de treball de l'empresa o negoci. 

b) Que l'adquirent, o la societat participada, mantinga l'exercici de l'activitat empresarial o professional i el 

seu domicili fiscal a la Comunitat Valenciana durant un període, almenys, de 3 anys, llevat que, en el cas 

d'adquirent persona física, aquest muira dins del termini esmentat, i que, en el cas d'adquisició per societats 

mercantils, a més, es mantinga durant aquest termini una participació majoritària en el capital social dels 

socis existents en el moment de l'adquisició. 

c) Que durant el mateix període de 3 anys l'adquirent no realitze qualsevol de les següents operacions: c.1) 

Efectuar actes de disposició o operacions societàries que, directament o indirectament, puguen donar lloc a 

una minoració substancial del valor d'adquisició. c.2) Transmetre els immobles. c.3) Desafectar els immobles 

de l'activitat empresarial o professional o destinar-los a fins diferents de seu del domicili fiscal o centre de 

treball. 

Que l'import net de la xifra de negocis de l'activitat de l'adquirent, en els termes de la Llei de l'Impost de 

Societats, no supere els 10 milions d'euros durant els 3 anys a què fa referència la lletra b) anterior. 

e) Que en el document públic al qual fa referència l'apartat cinc d'aquest article es determine expressament 

la destinació de l'immoble a què fa referència la lletra a), així com la identitat dels socis, l'edat i la participació 

en el capital. 

 
Tres. El 6 per 100 en l'adquisició de béns mobles i semovents, en la constitució i cessió de drets reals 

sobre aquells, excepte els drets reals de garantia, i en la constitució de concessions administratives, amb 

les excepcions següents: 

 

1) L'adquisició d'automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables, vehicles tot terreny, motocicletes i 

ciclomotors, el valor dels quals siga inferior a 20.000 euros i que tinguen una antiguitat superior a 12 anys, 

excloent-ne els que hagen sigut qualificats de vehicles històrics. En aquests casos, s'aplicaran les quotes 

fixes següents: 

a) Motocicletes i ciclomotors amb cilindrada inferior o igual a 250 centímetres cúbics: 10 euros. 

b) Motocicletes amb cilindrada superior a 250 centímetres cúbics i inferior o igual a 550 centímetres 

cúbics: 20 euros. 

c) Motocicletes amb cilindrada superior a 550 centímetres cúbics i inferior o igual a 750 centímetres 

cúbics: 35 euros. 

d) Motocicletes amb cilindrada superior a 750 centímetres cúbics: 55 euros. 
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e) Automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables i vehicles tot terreny amb cilindrada inferior 

o igual a 1.500 centímetres cúbics: 40 euros. 

f) Automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables i vehicles tot terreny, amb cilindrada superior 

a 1.500 centímetres cúbics i inferior o igual a 2.000 centímetres cúbics: 60 euros. 

g) Automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables i vehicles tot terreny, amb cilindrada supe-

rior a 2.000 centímetres cúbics: 140 euros. 

 

2) L'adquisició d'automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables, vehicles tot terreny, motocicletes i 

ciclomotors, el valor dels quals siga inferior a 20.000 euros i que tinguen una antiguitat superior a 5 anys i 

inferior o igual 12 anys, excloent-ne els que hagen sigut qualificats de vehicles històrics. En aquests casos, 

s'aplicaran les quotes fixes següents: 

a) Motocicletes i ciclomotors amb cilindrada inferior o igual a 250 centímetres cúbics: 30 euros. 

b) Motocicletes amb cilindrada superior a 250 centímetres cúbics i inferior o igual a 550 centímetres 

cúbics: 60 euros. 

c) Motocicletes amb cilindrada superior a 550 centímetres cúbics i inferior o igual a 750 centímetres 

cúbics: 90 euros. 

d) Motocicletes amb cilindrada superior a 750 centímetres cúbics: 140 euros. 

e) Automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables i vehicles tot terreny amb cilindrada inferior 

o igual a 1.500 centímetres cúbics: 120 euros. 

f) Automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables i vehicles tot terreny, amb cilindrada superior 

a 1.500 centímetres cúbics i inferior o igual a 2.000 centímetres cúbics: 180 euros. 

g) Automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables i vehicles tot terreny, amb cilindrada supe-

rior a 2.000 centímetres cúbics: 280 euros. 

  

3) Els automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables, vehicles tot terreny, motocicletes i ciclomotors 

amb antiguitat inferior o igual a 5 anys i cilindrada superior a 2.000 centímetres cúbics, o amb valor igual o 

superior a 20.000 euros, les embarcacions de recreació amb més de 8 metres d'eslora o amb valor igual o 

superior a 20.000 euros, i els objectes d'art i les antiguitats segons la definició que es realitza d'aquests en 

la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni, que tributaran al tipus de gravamen del 8 per 

100. 

 

4) Els vehicles i embarcacions de qualsevol classe adquirits al final de la seua vida útil per a valorar-los i 

eliminar-los, en aplicació de la normativa en matèria de residus, que tributaran al tipus de gravamen del 2 

per 100.  

  

5) L'adquisició de valors, que tributarà, en tot cas, conforme al que es disposa en l'apartat 3 de l'article 12 

del text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat 

pel Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre. 
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Quatre. El 4 per 100 en els casos següents: 

 

1) En les adquisicions d'habitatges protegits de règim especial, així com en la constitució o cessió de drets 

reals que recaiguen sobre els esmentats habitatges, excepte els drets reals de garantia, sempre que aquests 

constituïsquen o hagen de constituir l'habitatge habitual de l'adquirent o cessionari. 

 

2) En les adquisicions d'habitatges que constituiran l'habitatge habitual d'una família nombrosa, sempre que 

la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi de l'Impost sobre la Renda de les 

Persones Físiques del subjecte passiu, el seu cònjuge, els descendents i els ascendents dels anteriors que 

convisquen amb ells, així com de les altres persones que habitaran en l'habitatge, corresponental període 

impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut a la data de la meritació, no exce-

disca, en conjunt, de 45.000 euros. 

 

3) En les adquisicions d'habitatges que hagen de constituir l'habitatge habitual d'un discapacitat físic o sen-

sorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, o psíquic, amb un grau de minusvalidesa 

igual o superior al 33 per 100, per la part del bé que aquell adquirisca. 

 

4) En les adquisicions de béns immobles situats en una zona declarada com a àrea industrial avançada, 

sempre que concórreguen les circumstàncies concurrents següents: 

 

a) Que els immobles es destinen a l'activitat empresarial o professional de l'adquirent, com a seu del 

domicili fiscal o centre de treball de l'empresa o negoci. 

b) Que l'adquirent mantinga l'exercici de l'activitat empresarial o professional i el seu domicili fiscal 

a la Comunitat Valenciana durant un període, almenys, de tres anys, llevat que, en el cas d'adquirent 

persona física, aquesta muira dins del termini mencionat. 

c) Que durant el mateix període de tres anys l'adquirent no realitze qualsevol de les operacions 

següents: 

1. Efectuar actes de disposició o operacions societàries que, directament o indirectament, 

puguen donar lloc a una minoració substancial del valor d'adquisició. 

2. Transmetre els immobles. 

3. Desafectar els immobles de l'activitat empresarial o professional o destinar-los a finalitats 

diferents de la seu del domicili fiscal o centre de treball. 

d) Que l'import net de la xifra de negocis de l'activitat de l'adquirent, en els termes de la Llei de 

l'Impost de Societats, no supere els 10 milions d'euros durant els tres anys a què fa referència la 

lletra c) anterior. 

e) Que en el document públic pel qual es formalitze l'adquisició es determine expressament la des-

tinació de l'immoble a què fa referència la lletra a). 

 

Cinc. A l'efecte de l'aplicació dels tipus de gravamen als quals es refereixen els números 1) i 2) de 

l'apartat dos i l'apartat quatre d'aquest article s'ajustarà al concepte d'habitatge habitual de la normativa 

reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. 
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Sis. A l'efecte de l'aplicació dels tipus de gravamen als quals fan referència els apartats dos i quatre 

d'aquest article, serà requisit imprescindible que l'adquisició s'efectue en document públic o que es formalitze 

d'aquesta manera dins del termini de declaració de l'impost. 

 
Article catorze. Actes jurídics documentats 

De conformitat amb el que es disposa en l'article 49.1.a) de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per 

la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb 

estatut d'autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, els tipus de gravamen de la modalitat 

d'actes jurídics documentats de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats se-

ran els següents: 

 

U. El 0,1 per 100 en els casos següents: 

 

a) Les primeres còpies d'escriptures públiques que documenten adquisicions d'habitatge habitual. 

b) Els documents que formalitzen la constitució i la modificació de drets reals de garantia a favor d'una 

societat de garantia recíproca amb domicili social en el territori de la Comunitat Valenciana, de l'Institut 

Valencià de Finances i dels fons sense personalitat jurídica als quals fa referència l'article 2.4 de la Llei 

1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. 

A aquest efecte, s'ajustarà al concepte d'habitatge habitual previst en la normativa estatal reguladora de 

l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. 

 

Dos. El 2 per 100 en les primeres còpies d'escriptures i actes notarials que documenten transmissions 

de béns immobles respecte de les quals s'haja renunciat a l'exempció en l'Impost sobre el Valor Afegit, de 

conformitat amb el que es disposa en l'article 20.dos, de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost 

sobre el Valor Afegit. 

 

Tres. El 2 per 100 en les primeres còpies d'escriptures i actes notarials que formalitzen préstecs o 

crèdits hipotecaris, sempre que el subjecte passiu siga el prestador. 

 

Quatre. En els altres casos, l'1,5 per 100. 

 

En relació amb les bonificacions, s'estableix el següent: 

 
Article Catorze bis. Bonificacions 

“U. S'aplicarà una bonificació del 100 per 100 de la quota tributària de la modalitat gradual d'actes 

jurídics documentats de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en les es-

criptures públiques de novació modificativa de préstecs i crèdits amb garantia hipotecària pactats de comú 

acord entre creditor i deutor, sempre que el creditor siga una de les entitats a les quals fa referència l'article 

1 de la Llei 2/1994, de 30 de març, sobre subrogació i modificació de préstecs hipotecaris, i la modificació 

fa referència a les condicions del tipus d'interés inicialment pactat o vigent, a l'alteració del termini o a les 

dues. 
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Dos. S'aplicarà una bonificació del 100 per 100 de la quota tributària de la modalitat gradual d'actes 

jurídics documentats respecte a aquelles escriptures públiques de novació modificativa, pactades de comú 

acord entre el creditor i el deutor, que canvien el mètode d'amortització i qualssevol altres condicions finan-

ceres d'aquells préstecs i crèdits amb garantia hipotecària que complisquen els requisits següents: 

– Que el préstec s'haja concertat amb la finalitat de l'adquisició d'un habitatge. 

– Que aquest habitatge constituïsca l'habitatge habitual del deutor i/o hipotecant en el moment de la nova-

ció. 

– Que el creditor siga una de les entitats previstes en l'article 1 de la Llei 2/1994, de 30 de març, sobre 

subrogació i modificació de préstecs hipotecaris. 

 

Dins del concepte de modificació del mètode o sistema d'amortització i de qualssevol altres condici-

ons financeres del préstec no es consideraran compreses l'ampliació o reducció de capital; l'alteració 

del termini o de les condicions del tipus d'interés inicialment pactat o vigent, ni la prestació o modi-

ficació de les garanties personals. 

 

Tres. La transmissió de la totalitat o part d'un o més habitatges i els seus annexos a una persona 

física o jurídica a l'activitat de la qual li siguen aplicables les normes d'adaptació del Pla general de compta-

bilitat del sector immobiliari es beneficiarà d'una bonificació de la quota de l'impost en la modalitat de 

transmissions patrimonials oneroses, sempre que complisca els requisits següents: 

 

a) Que l'adquisició es realitze com a pagament total o parcial pel lliurament d'un habitatge al transmitent. 

b) Que l'habitatge entregat al transmitent haja de constituir el seu habitatge habitual. 

c) Que el lliurament de l'habitatge al transmitent estiga subjecte i no exempt de l'Impost sobre el Valor 

Afegit. 

d) Que l'activitat principal de l'adquirent siga la construcció d'edificis, la promoció immobiliària o la compra-

venda o arrendament de béns immobles pel seu compte. 

e) Que els béns adquirits s'incorporen a l'actiu circulant de l'adquirent amb la finalitat de vendre'ls o llogar-

los. 

f) Que en el termini de tres anys, els béns adquirits es transmeten a una persona física per al seu ús com a 

habitatge o es destinen a l'arrendament d'habitatge, d'acord amb el que es disposa en la Llei 29/1994, de 

24 de novembre, d'arrendaments urbans. 

Tant la transmissió com la formalització de l'arrendament haurà de formalitzar-se en document públic. 

g) Que l'empresa adquirent estiga al corrent amb les obligacions tributàries amb la Generalitat. 

 

2. La bonificació sobre la quota de l'impost tindrà les modalitats següents: 

Concepte percentatge de bonificació 

Si en l'habitatge adquirit es realitzen obres tendents a conservar o millorar el rendiment energètic, 

la salubritat o l'accessibilitat en l'habitatge, així com a suprimir barreres arquitectòniques. 50 % 

Si l'habitatge adquirit es destina a l'arrendament d'habitatge, de conformitat amb el que es disposa 

en la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, sempre que reunisca condicions d'habita-

bilitat. 50 % 
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Si l'habitatge adquirit es destina a l'arrendament d'habitatge, de conformitat amb el que es disposa 

en la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, després de la realització d'obres tendents 

a conservar o millorar el rendiment energètic, la salubritat o l'accessibilitat en l'habitatge, així com a suprimir 

barreres arquitectòniques. 70 % 

 

3. L'aplicació d'aquesta bonificació és provisional, per la qual cosa solament cal fer constar en l'es-

criptura pública que l'adquisició de l'habitatge i, si és el cas, annexos s'efectua amb la finalitat de vendre'ls 

o arrendar-los a un particular per al seu ús com a habitatge. Per a l'elevació a definitiva, el subjecte passiu 

ha d'acreditar la transmissió o arrendament posterior de la totalitat dels béns adquirits. 

 

4. Davant de l'incompliment de qualsevol dels requisits, condicionants o terminis per a l'aplicació de 

la bonificació prevista en aquest article, el subjecte passiu haurà de presentar, dins del termini reglamentari 

de presentació, comptat des de l’endemà de l'incompliment, una autoliquidació complementària sense bo-

nificació i amb deducció de la quota ingressada, amb aplicació dels corresponents interessos de demora. 

 

5. A l'efecte de l'aplicació de la bonificació, cal tindre en compte les regles especials següents: 

a) Quan es transmeten habitatges que formen part d'una edificació sencera en règim de propietat vertical, 

la bonificació només serà aplicable en relació amb la superfície que s'assigne com a habitatge en la divisió 

en propietat horitzontal posterior, i quedarà exclosa la superfície dedicada a locals comercials. 

b) La bonificació serà aplicable a l'habitatge i el terreny en el qual es troba enclavada sempre que formen 

una mateixa finca registral i la venda posterior del termini dels tres anys comprenga la totalitat d'aquesta. 

c) En el cas d'adquisició de parts indivises, el dia inicial del termini de tres anys a què es refereix la lletra f) 

de l'apartat 1 serà la data d'adquisició de la primera part indivisa. 

d) Queden expressament excloses de l'aplicació d'aquesta bonificació: 

– Les adjudicacions d'immobles en subhasta pública. 

– Les transmissions de valors que incórreguen en els supòsits a què es refereix l'article 17.2 del text refós 

de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat pel Reial decret 

legislatiu 1/1993, de 24 de setembre. 

 

6. Mitjançant l’ordre de la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda, s'esta-

bliran els supòsits, condicions i mitjans de justificació de les obres tendents a conservar o millorar el rendi-

ment energètic de l'habitatge que donen lloc a l'aplicació de la bonificació regulada en aquest article. 

 

 Quatre. S'aplicarà una bonificació del 30 % de la quota gradual de documents notarials de la moda-

litat actes jurídics documentats de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, 

en les escriptures públiques per les quals es formalitzen les adquisicions de béns immobles situats en una 

zona declarada com a àrea industrial avançada.” 
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La Llei 5/2019, de 28 de febrer, d'estructures agràries de la Comunitat Valenciana, va introduir els 

beneficis fiscals següents: 

Article 32. Bonificacions de transmissions o cessions 

“1. Les transmissions de propietat o les cessions de terrenys realitzades per mediació d'oficines 

gestores de la Xarxa de Terres, a través dels mecanismes previstos en aquesta llei, gaudiran d'una bonifi-

cació de la quota tributària del 99 % en l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. 

2. L'aplicació dels anteriors beneficis fiscals quedarà condicionada al manteniment, durant un període 

mínim de cinc anys, de la destinació agrària del terreny, llevat que dins del citat termini la persona adquirent 

muira o excepte en els supòsits d'expropiació per a la construcció d'infraestructures públiques o per a 

l'edificació d'instal·lacions o construccions associades a l'explotació agrària.” 

 

Article 71. 5 Bonificacions de les transmissions i cessions per permutes pel procediment 

especial de reestructuració parcel·lària a través de permutes voluntàries 

“5. Les permutes autoritzades per aquest procediment no necessitaran permisos ni llicències de 

segregació o agregació, i es beneficiaran en la modalitat de transmissions patrimonials oneroses d'una bo-

nificació del 99 % en l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, excepte si a 

conseqüència de l'aplicació de la legislació sectorial de l'Estat s'obté una bonificació major“. 

 

Article 75. Bonificació en transmissions, altres actes i contractes i permutes voluntàries 

que es desenvolupen durant els processos de reestructuració parcel·lària pública i privada 

“1. Totes les transmissions, altres actes i contractes i permutes voluntàries que es desenvolupen 

durant els processos de reestructuració parcel·lària pública i privada previstos en aquesta llei, es beneficiaran 

d'una bonificació del 99 % de la quota de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics docu-

mentats, sempre que la legislació sectorial no produïsca una bonificació o exempció més favorable. 

2. Totes les adquisicions per successió o donació de finques rústiques autoritzades en els processos 

de reestructuració parcel·lària pública i privada previstos en aquesta llei es beneficiaran d'una bonificació 

del 99 % de la quota de l'Impost sobre Successions i Donacions, sempre que  la legislació sectorial no  

produïsca una bonificació o exempció més favorable. 

3. En el cas de reestructuracions parcel·làries públiques, les transmissions de finques estipulades en 

els apartats 1 i 2 d'aquest article hauran de ser autoritzades prèviament per l'òrgan competent en matèria 

de reestructuració parcel·lària, i hauran de sol·licitar-se una vegada aprovades les bases provisionals i 

prèviament a la fermesa administrativa de l'acord de reordenació. 

4. En el cas de reestructuracions parcel·làries privades, les transmissions de finques estipulades en 

els apartats 1 i 2 d'aquest article hauran de ser autoritzades prèviament per l'òrgan competent en matèria 

de reestructuració parcel·lària, i hauran de sol·licitar-se una vegada aprovada la resolució d'autorització 

d'execució del procés de reestructuració privada i prèviament a l'aprovació de l'acord de reordenació.” 
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Article 82. Transmissions de terres 

“1. S'estableix una deducció en la quota del 99 % en la modalitat de transmissions patrimonials 

oneroses entre vius i arrendaments de finques rústiques situades a la Comunitat Valenciana de l'Impost 

sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, sempre que les persones adquirents o ces-

sionàries siguen persona agricultora professional quant a la dedicació de treball i procedència de rendes i 

siguen: 

– bé persones titulars d'una explotació agrària a la qual queden afectes els elements que es 

transmeten o cedeixen, 

– o bé persones sòcies d'una societat agrària de transformació, cooperativa, societat civil o agrupació 

registrada com a IGC que siga titular d'una explotació agrària a la qual queden afectes els elements 

que es transmeten o cedeixen. 

La transmissió o cessió podrà realitzar-se també directament a la IGC o a la Xarxa de Terres. 

2. En el cas que sobre el sòl rústic hi haja una construcció, la deducció s'estendrà a la part de la 

quota que es corresponga amb el valor en la base liquidable d'aquesta construcció i del sòl sobre el qual 

s'assenta, sempre que la construcció siga part essencial de l'explotació agropecuària, com poden ser naus 

ramaderes, naus de magatzematge de maquinària, sitges o qualsevol altra construcció vinculada a les 

activitats de producció, transformació o comercialització que clarament indiquen que la transmissió es 

refereix al conjunt de l'explotació agropecuària. 

3. L'aplicació dels anteriors beneficis fiscals quedarà condicionada al manteniment, durant un període 

mínim de cinc anys, de la destinació agrària del terreny, llevat que dins del citat termini la persona adquirent 

muira, en cas d'expropiació forçosa o concórreguen circumstàncies excepcionals degudament acreditades 

que impossibiliten l'exercici d'una activitat agrària o complementària.” 

 

Article 83. Agrupacions de parcel·les que continguen sòl rústic 

“A les agrupacions de parcel·les que continguen sòl rústic se'ls aplicarà una deducció del 99 % en la 

quota que corresponga en l'Impost sobre Actes Jurídics Documentats, documents notarials, que recaiga 

sobre aquest sòl. En el cas que sobre el sòl rústic hi haja una construcció no afecta  l'activitat agrària de 

l'explotació, la deducció no s'estendrà a la part de la quota que es corresponga amb el valor en la base 

liquidable d'aquesta construcció i del sòl sobre el qual s'assenta”. 

 

Disposició addicional segona. Beneficis fiscals 

“Addicionalment als beneficis fiscals contemplats en aquesta llei, quan a la base imposable d'una 

transmissió onerosa li siga aplicable alguna de les reduccions previstes en la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de 

modernització de les explotacions agràries, se li aplicarà una deducció en la quota per l'import necessari 

perquè aquest benefici fiscal arribe al 99 % del valor del bé objecte de reducció“. 
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A partir de l'exercici 2021 s'introdueixen les novetats següents en el règim de beneficis fiscals auto-

nòmics: 

 

1. S'assimila les famílies nombroses a les monoparentals, i totes dues gaudeixen dels mateixos bene-

ficis fiscals. 

2. S'inclou en la tributació al tipus impositiu del 4 % l'adquisició d'habitatge habitual per dones víctimes 

de violència de gènere sempre que complisquen amb els requisits exigits. 

3. Es modifica la Llei 5/2019, de 28 de febrer, d'estructures agràries de la Comunitat Valenciana, en 

els mateixos termes indicats en aquesta memòria per a l'Impost sobre Successions I Donacions. 

 

1.3.5. TRIBUTS SOBRE EL JOC 

 

En l'àmbit dels tributs sobre el joc, de conformitat amb el que es disposa en l'article 34 de la Llei 

22/2009 estableix respecte a l'abast de la cessió i punts de connexió, el següent: 

 

1. Se cedeix a la Comunitat Autònoma el rendiment dels tributs sobre el joc produït en el seu territori. 

2. Es considera produït en el territori de cada comunitat autònoma el rendiment de la taxa estatal 

sobre els jocs de sort, envit o atzar quan el fet imposable es realitze en aquest territori. 

3. En la Taxa Estatal sobre Rifes, Tómboles, Apostes i Combinacions Aleatòries, s'entén produït el 

rendiment en el territori de cada comunitat autònoma: 

a) En el cas de les rifes, tómboles i apostes, quan l'Administració d'aquesta comunitat autònoma autoritze 

la celebració o haguera sigut la competent per a autoritzar-la, en els supòsits en què s'organitzen o celebren 

sense sol·licitar aquesta autorització. 

b) En el cas de les combinacions aleatòries, quan l'àmbit d'aplicació o desenvolupament d'aquestes no 

excedisca dels límits territorials de l'esmentada comunitat autònoma. 

 Quant als beneficis fiscals autonòmics en l'àmbit dels tributs sobre el joc, l'article 50, apartat 1, de 

la Llei 22/2009 estableix el següent: 

 

1. En l'Impost sobre el Patrimoni, les comunitats autònomes podran assumir competències normati-

ves sobre: 

a) Exempcions. 

b) Base imposable. 

c) Tipus de gravamen i quotes fixes. 

d) Bonificacions. 

e) Meritació. 

 

Per tant es tenen en compte en aquesta memòria la totalitat dels beneficis fiscals estatals que afecten 

aquest impost. 
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 El Reial decret llei 16/1977, de 25 de febrer, pel qual es regulen els aspectes penals, administratius 

i fiscals dels jocs de sort, envit o atzar i apostes no inclou cap benefici fiscal. 

 

 Per la seua banda, el Decret 3059/1966, d'1 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de taxes 

fiscals, estableix, en l'article 39, les exempcions aplicables a taxes sobre rifes, tómboles, apostes i combi-

nacions aleatòries: 

 
“Article 39. Exempcions 

Estan exempts del pagament d'aquestes taxes: 

1. La celebració d'apostes mútues esportives, quan l'organització i desenvolupament d'aquestes es-

tiga a càrrec del Patronat d'Apostes Mútues Esportivobenèfiques, creat per Decret llei de 12 d'abril 

de 1946. 

2. Els sortejos organitzats per l'Organització Nacional de Cecs. 

3. Els sortejos d'amortització i capitalització que estiguen legalment autoritzats. 

4. La celebració de les tómboles diocesanes de caritat, en les condicions que reglamentàriament es 

determine. 

5. La celebració de sortejos, tómboles i rifes que organitze la Creu Roja Espanyola, en les condicions 

que reglamentàriament es determinen”. 

 

La Generalitat ha exercitat competències normatives en relació amb els tipus de gravamen, però, 

tenint en compte que, o bé, en determinats casos, es tracta de tipus superiors als corresponents estatals 

(per exemple, els tipus de gravamen de màquines recreatives amb premi o de màquines d'atzar; el tipus 

general de la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar, en la modalitat de gravamen sobre establiments 

diferents de casinos de joc; o el tipus de gravamen sobre el bingo electrònic), o que, en altres casos, es 

tracta d'escales de tarifes progressives (per exemple, en bingo no electrònic o en el joc en casinos) aquests 

tipus de gravamen no tenen la consideració de tipus reduïts per a la seua inclusió, com a beneficis fiscals, 

en aquesta memòria. 

 

En matèria d'exempcions, és ressenyable la modificació normativa de la Llei 21/2017, de 28 de 

desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, que va 

introduir l'apartat 4 de l'article 15 de la Llei 13/1997 amb el tenor següent: 

 

Quatre. En el tribut que grava les rifes, tómboles, o combinacions aleatòries, s'exigeix d'acord amb 

les regles següents: 

“1. Estan exemptes: 

a) Les organitzades per l'Organització Nacional de Cecs Espanyols. 

b) Les organitzades per la Creu Roja Espanyola. 

c) Per a un mateix organitzador, sempre que la seua activitat habitual o principal no siga 

l'organització o celebració de jocs, en qualsevol de les seues modalitats, i en relació amb un mateix 

any natural: les dues primeres rifes o tómboles, sempre que el valor total dels premis oferits, en 

cadascun dels dos jocs, no excedisca de 600 euros. 
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d) Les rifes o tómboles organitzades per entitats amb finalitats benèfiques, religioses, culturals, 

turístiques, esportives o ambientals legalment autoritzades i inscrites en el registre corresponent, 

sempre que es justifique la destinació dels fons a les finalitats citades. 

e) Les rifes o tómboles declarades d'utilitat pública o benèfiques.” 

 

En l'àmbit dels tributs sobre el joc, entre les principals novetats, destaca la publicació de la Llei 

1/2020, d'11 de juny, de la Generalitat, de regulació del joc i de prevenció de la ludopatia en la Comunitat 

Valenciana que integra en un sol text els aspectes juridicoadministratius de l'ordenació del joc i l'àmbit 

tributari de la citada activitat. 

Com a novetats pot destacar-se que en l'àmbit de les rifes, tómboles o combinacions aleatòries 

s'introdueix una nova exempció que afecta les que es realitzen en ocasió d'esdeveniments d'arrelament 

popular o que corresponguen amb usos socials de caràcter tradicional, com ara les rifes de cistelles de Nadal 

organitzades per comerços o establiments d'hostaleria. 

 

Puntualitzar que a causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 han sigut promogudes per 

la Generalitat Valenciana múltiples mesures al llarg de l'exercici 2020. Entre aquestes, en aquest context, 

cal esmentar que l'article 10 del Decret llei 1/2020, de 27 de març, del Consell, de mesures urgents de 

suport econòmic i financer per a les persones treballadores autònomes, de caràcter tributari i de simplificació 

administrativa per a fer front a l'impacte de la COVID-19, conté una bonificació del 100 %  de la quota 

íntegra del tribut sobre els jocs de sort, envit o atzar, en la modalitat d'explotació de màquines i aparells 

automàtics en la part que corresponga proporcionalment durant la vigència de l'estat d'alarma. 

 

En el segon paràgraf d'aquest precepte s'estableix que serà requisit mantindre en explotació la mà-

quina durant els dos trimestres naturals posteriors. En el Projecte de llei de mesures fiscals, de gestió ad-

ministrativa i financera, i d'organització de la Generalitat 2021, s'afig com a incís que aquest requisit no serà 

aplicable a les màquines de tipus B o recreatives amb premi, destinades a ser instal·lades en locals d'hos-

taleria o similars, l'autorització d'explotació de les quals deixe d'estar vigent durant l'esmentat període. 

 
 

TRIBUTS PROPIS 

 
 Finalment, dins de l'àmbit dels tributs propis, creats en exercici de les facultats atribuïdes a les 

comunitats autònomes pels articles 4.b) i 6 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament 

de les comunitats autònomes (LOFCA), la Generalitat té establits els tributs següents: 

 

 a) El Cànon de Sanejament de les aigües residuals de la Comunitat Valenciana, regulat per la Llei 

2/1992, de 26 de març, de sanejament de les aigües residuals de la Comunitat Valenciana. 

 

 b) L'Impost sobre activitats que incideixen en el medi ambient i l'Impost sobre eliminació de residus 

en abocadors i incineració, coincineració i valorització energètica, regulats pels articles 154 de la Llei 

10/2012, de 21 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la 

Generalitat per a 2013, i l'article 9 de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió 
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administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat modificat per la Llei 17/2018, d'11 de juliol, de 

la Generalitat, de modificació de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió adminis-

trativa i financera i d'organització de la Generalitat, respectivament. 

 
1.4.1 CÀNON DE SANEJAMENT 

 

En relació amb el Cànon de Sanejament, la Llei 2/1992 estableix els beneficis fiscals següents: 

 

“Article 20 bis. Exempcions8  

Estan exempts de pagament del Cànon de Sanejament: 

a) El consum d'aigua per a ús domèstic en municipis la població de dret dels quals unida, si és el cas, a la 

ponderada de concentració estacional, siga inferior a 500 habitants. Així mateix, està exempt l'ús domèstic 

d'aigua en els nuclis de població separada inscrits en el Registre d'Entitats Locals, la població de dret dels 

quals unida, si és el cas, a la ponderada de concentració estacional, siga inferior a 500 habitants. 

b) El consum d'aigua efectuat per a apagar incendis. 

c) El consum d'aigua per al reg de camps esportius, parcs i jardins de titularitat pública, sempre que estiguen 

afectes a un ús o servei públic. 

d) El consum d'aigua per a l'alimentació de fonts de titularitat pública afectes a un ús o servei públic. 

e) El consum d'aigua per al seu posterior proveïment en alta, sense perjudici de les obligacions formals 

previstes reglamentàriament. 

f) Els consums d'aigua produïts en l'àmbit de la gestió de les instal·lacions el finançament de les quals 

assumeix l'entitat de sanejament. 

g) El consum d'aigua realitzat per les explotacions ramaderes. 

h) El consum d'aigua realitzat per les explotacions agrícoles. 

 

Article 25 bis. Bonificacions en la quota 

Els establiments industrials l'activitat dels quals estiga englobada en els epígrafs B, C, D o E del 

CNAE'93 es podran aplicar una bonificació del 45 per 100 de la quota de consum del Cànon de Sanejament 

en la part que grave consums procedents d'aigües tractades en instal·lacions públiques de sanejament i 

depuració, subministrades directament per l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comu-

nitat Valenciana. 

L'aplicació d'aquesta bonificació estarà subjecta al compliment dels requisits següents: 

Sol·licitud expressa del titular de l'activitat industrial, o del representant degudament acreditat a 

aquest efecte, i reconeixement mitjançant resolució dictada per l'òrgan competent de l'Entitat Pública 

de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana. 

Destinació del consum de les aigües tractades, almenys en un 70 per 100, a usos relacionats amb 

l'activitat productiva desenvolupada. 

Compliment pel sol·licitant, en matèria d'autorització o concessió de reutilització d'aigües depurades, 

del que es disposa en la normativa sectorial aplicable. 

 
8Introduït per l’article 38 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, 
i d'organització de la Generalitat Valenciana, i s’incorporen les lletres g) i h) pels articles 68 de la Llei 10/2012 i 136 de la 

Llei 10/2015, respectivament. 
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El procediment per al reconeixement de la bonificació i els requeriments tècnics específics per a 

l'aplicació d'aquesta es regularan reglamentàriament”. 

 

Amb referència al Cànon de Sanejament, si bé no s'ha aprovat cap benefici fiscal addicional, a causa 

de la seua incidència sobre l'estimació en el càlcul d'ingressos previstos per a l'exercici 2021 per aquest 

concepte, cal assenyalar, que durant l'exercici 2020 s'ha publicat el Decret llei 4/2020, de 17 d'abril, del 

Consell, de mesures extraordinàries de gestió economicofinancera, per a fer front a la crisi produïda per la 

COVID-19 que inclou com a mesura tributària, el diferiment i fraccionament del pagament del Cànon de 

Sanejament d'abril, maig i juny de 2020 que serà exigible durant els díhuit mesos posteriors al 30 de juny 

de 2020. 

 
 
1.4.2 IMPOST SOBRE ACTIVITATS QUE INCIDEIXEN EN EL MEDI AMBIENT 

 

 Pel que fa a l'Impost sobre Activitats que Incideixen en el Medi Ambient, l'article 154 de la Llei 

10/2012, de 21 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la 

Generalitat per a 2013, estableix els beneficis fiscals: 

 

Article 154.3. Exempcions 

“Està exempta de l'impost la incidència en el medi ambient ocasionada per: 

1) Les activitats següents: 

a) La producció d'energia elèctrica en instal·lacions que utilitzen com a energia primària l'energia solar o 

eòlica, o en centrals que utilitzen com a combustible principal la biomassa o el biogàs, llevat que alteren de 

manera greu i evident el medi ambient quan així s'establisca en la corresponent declaració d'impacte ambi-

ental. 

b) La producció d'energia elèctrica inclosa en el règim especial regulat en la Llei 54/1997, de 27 de novem-

bre, del sector elèctric, inscrites en el Registre Administratiu d'Instal·lacions de Producció de Règim Especial, 

llevat que alteren de manera greu i evident el medi ambient, quan així s'establisca en la corresponent 

declaració d'impacte ambiental. 

c) La producció d'energia elèctrica per a l'autoconsum, llevat que alteren de manera greu i evident el medi 

ambient quan així s'establisca en la corresponent declaració d'impacte ambiental. 

2) Les activitats a les quals fa referència l'apartat dos.1, quan siguen realitzades per l'Estat, la Ge-

neralitat i les corporacions locals, així com pels seus organismes autònoms. 

3) Les activitats que es duguen a terme mitjançant instal·lacions destinades exclusivament a la po-

tabilització d'aigües”. 

 

Article 154.7. Reducció en la base imposable en el cas d'activitats que emeten a l'atmos-

fera òxids de nitrogen (NO) o diòxid de sofre (SO2) 

“1. En el cas de les activitats a les quals fa referència la lletra c de l'apartat dos.1, la base liquidable 

és el resultat d’efectuar en la base imposable les reduccions següents, sense que, com a conseqüència 

d'això, la base liquidable puga resultar negativa: 

a) 150 tones mètriques de base imposable derivades d'emissions d'òxids de nitrogen. 

b) 150 tones mètriques de base imposable derivades d'emissions de diòxid de sofre. 
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2. En la resta de les activitats descrites en l'apartat dos.1, la base liquidable serà igual a la base 

imposable”. 

 

Article 154.9. Bonificacions en la quota 

“1. En el cas de focus emissors de compostos oxigenats del sofre o del nitrogen subjectes al mètode 

d'estimació directa, s'aplicarà una bonificació del 7 per 100 de la part de la quota íntegra corresponent a 

aquests focus, sempre que el rendiment dels sistemes automàtics de mesura, excloent-ne els períodes de 

calibratge o manteniment, siga igual o superior al 90 per 100. 

Quan el rendiment dels analitzadors automàtics siga igual o superior al 80 per 100 i inferior al 90 

per 100, la bonificació prevista en el número 1 d'aquest apartat serà del 5 per 100 de la quota íntegra. 

2. El rendiment dels sistemes automàtics de mesura s'obtindrà del quocient resultant de dividir el 

nombre de dades vàlides transmeses als centres de control gestionats pels òrgans competents de la Gene-

ralitat en matèria de medi ambient entre el nombre de dades totals del període, excloent-ne els correspo-

nents a calibratges i manteniment dels equips”. 

 
1.4.3. IMPOST SOBRE ELIMINACIÓ DE RESIDUS EN ABOCADORS I INCINERACIÓ, COINCINERA-

CIÓ I VALORITZACIÓ ENERGÈTICA 

 
 Pel que fa a l'Impost sobre Eliminació de Residus en Abocadors  i Incineració, Coincineració i Valorit-

zació Energètica, l'article 9 de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió adminis-

trativa i financera, i d'organització de la Generalitat, estableix els següents supòsits de no subjecció i exemp-

cions: 

 

“Tres. Supòsits de no-subjecció. 

No estaran subjectes a l’impost: 

1. El depòsit de residus inerts adequats, efectuat de conformitat amb el Decret 200/2004, d'1 d'oc-

tubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la utilització de residus inerts adequats en obres de 

restauració, condicionament i rebliment o amb finalitats de construcció. 

2. El depòsit de les matèries a les quals es refereix l'apartat 1 de l'article 2 de la Llei 22/2011, de 28 

de juliol, de residus i sòls contaminats, com a excloses del seu àmbit d'aplicació, i aquelles a les quals es 

refereixen els apartats 2, 3 i 4 de l'article 2 de l’esmentada llei. 

3. La incineració, coincineració sense valorització d'energia o valorització energètica de biomassa i 

de farines càrnies, incloent-hi aquells percentatges d'aquests residus que, estant dins d'altres mixtos, l'em-

presa aconseguisca acreditar davant de l'Administració. 

4. El depòsit en abocador dels residus d'amiant. 

5. Les tecnologies de valorització material. 

6. Les tecnologies degudament reglades de reutilització, reciclatge, o autosuficiència energètica en 

les mateixes instal·lacions de producció, seguint els principis de proximitat i autosuficiència en la gestió.” 

 

“Quatre. Exempcions 

Estaran exempts de l'impost: 

1. El depòsit en abocadors de residus municipals, així com la valorització energètica amb tractament 

previ de rebutjos de residus municipals no perillosos la gestió dels quals siga competència de l'Estat, de la 
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comunitat autònoma o de les entitats locals. No es consideraran inclosos en aquest supòsit els residus simi-

lars als domèstics generats en les indústries. 

2. El depòsit en abocadors de residus generats en el procés de valorització energètica de residus 

urbans (cendres i escòries) o de combustibles substitutius a partir de residus. 

3. El depòsit en abocadors de residus ordenat per autoritats públiques en situacions de força major 

o catàstrofe”. 

D'altra banda cal assenyalar que la Llei 17/2018, d'11 de juliol, de la Generalitat, de modificació de 

la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització 

de la Generalitat incorpora les exempcions següents: : 

4. El depòsit de qualsevol residu no municipal que no siga valoritzable amb una opció de gestió 

jeràrquicament prevalent, segons l'Ordre 3/2013, de 25 de febrer, de la Conselleria d'Infraestructures, Ter-

ritori i Medi Ambient, per la qual es publica la relació de residus susceptibles de valorització a l'efecte de 

l'Impost de Valorització en Abocadors, o la norma que la modifique o substituïsca. Igualment, quedarà 

exempt el depòsit de qualsevol residu inert no municipal, després d'haver format part d'un procés complet 

de gestió en unes instal·lacions de valorització de residus legalment autoritzades i que haja superat el seu 

període d'emmagatzematge de residus i possibles ampliacions de conformitat amb la legislació vigent. 

5. La valorització energètica de residus no perillosos amb tractament previ. 

6. La valorització energètica de qualsevol residu no municipal que no siga valoritzable amb una opció 

de gestió jeràrquicament prevalent, segons un informe de la conselleria competent en matèria de residus, 

o una declaració responsable del productor o gestor intermedi que compte amb la conformitat de la conse-

lleria competent en matèria de medi ambient, o informes estadístics de la Comissió Europea, o la norma 

específica que es cree sobre aquest tema. 

A l'efecte d'aquest apartat, el residu es considerarà no valoritzable si no hi ha un tractament alter-

natiu diferent de la valorització energètica degudament instal·lada i autoritzada a la Comunitat Valenciana.” 

 

En el Projecte de llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la 

Generalitat per a l'any 2021 es preveu la modificació de la Llei 21/2017, de 28 de setembre, de mesures 

fiscals, de gestió administrativa i financera, s'elimina l'exempció en favor dels residus i rebutjos de residus 

domèstics competència de les entitats locals per als serveis d'eliminació, que siguen sotmesos a les opera-

cions d'eliminació en depòsit controlat, ben generats en la Comunitat Valenciana, ben eliminats en la Comu-

nitat Valenciana. 

 
 

ALTRES TRIBUTS CEDITS DE GESTIÓ ESTATAL 

 

Quant als beneficis fiscals en l’IVA, en l’Impost Especial sobre Alcohol i Begudes Derivades i els 

relacionats amb el tipus general de l’Impost Especial sobre Hidrocarburs, atés que la Generalitat Valenciana 

no té competències normatives per a l’establiment de beneficis fiscals autonòmics, els conceptes que origi-

nen aquests beneficis fiscals, com que està pendent d’aprovació el Projecte de llei de pressupostos generals 

de 2020, són els mateixos inclosos en l’apartat IV.4 de la Memòria de beneficis fiscals del Projecte de pres-

supostos generals de l’Estat per a 2018, últim aprovat per les Corts Generals que està disponible, pel que fa 

a l’IVA; i en la lletra A de l’apartat V.2 d’aquesta memòria, quant al tipus general de l’Impost Especial sobre 
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Hidrocarburs; i en la lletra A de l’apartat V.3 de la mateixa memòria, quant a l’Impost sobre l’Alcohol i les 

Begudes Derivades (s’hi adjunten, com a annex, els apartats de la Memòria de beneficis fiscals del Projecte 

de pressupostos generals de l’Estat per a 2018). 

 

No obstant això, en l’àmbit de la competència normativa de la Generalitat cal destacar que a conseqüència 

de l’aprovació de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, a fi de 

garantir la unitat de mercat en l’àmbit dels combustibles i carburants en el vigent marc normatiu comunitari, 

l’article número 82 modifica l’impost sobre Hidrocarburs i introdueix les modificacions següents: 

 

“Segon. Amb efectes des de l’1 de gener de 2019 i vigència indefinida, s’introdueixen les següents 

modificacions en la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos especials. 

U. Es deroguen l’apartat 13 de l’article 7, la lletra f) de l’apartat 2 de l’article 8 i l’article 50 ter. 

Dos. Es modifiquen el primer paràgraf i la tarifa 1a de l’apartat 1 de l’article 50 (…). 

Tres. Es modifiquen els apartats 4 i 6 de l’article 52 bis (…)”. 

 En resum, se suprimeixen totes les referències al tipus autonòmic de l’Impost sobre Hidrocarburs; 

per tant, queda sense contingut l’article 16 de la Llei 13/1997. 
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MEMÒRIA DE BENEFICIS FISCALS DEL PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 

2021 

 
I. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES 

 

I. 1 Metodologia: 

 

Pel fet que la gestió i recaptació de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques la realitza l’AEAT, 

el seu rendiment és transferit per l’Estat a les comunitats a través d’un sistema de liquidació. Regulat en 

l’article 11 de la Llei 22/2009, estableix que, cada any, les comunitats autònomes percebran el finançament 

corresponent a través de lliuraments a compte i, l’any en què es coneguen tots els valors definitius dels 

recursos esmentats, la liquidació definitiva que corresponga, per diferència entre l’import dels valors 

definitius d’aquests i els lliuraments a compte percebuts. En conseqüència, i tenint en compte el criteri de 

caixa emprat per a la imputació de l’efecte dels beneficis fiscals en el pressupost de la Generalitat, en 2021 

s’hauran d’integrar els lliuraments a compte del rendiment derivat de l’exercici fiscal 2020 i el resultat, 

positiu o negatiu, de la liquidació definitiva de l’exercici 2019. 

 

En la data d’elaboració d’aquesta memòria es coneix ja l’import total dels lliuraments a compte de 

l’IRPF corresponents a la comunitat, que haurà d’integrar en el seu pressupost de l’any 2021. D’altra banda, 

l’últim exercici tancat o liquidat pel sistema és el de 2018, que es va imputar al pressupost de l’any 2020. 

 

Els lliuraments a compte de la liquidació definitiva de l’exercici fiscal 2020 que s’han d’imputar l’any 

2021 seran el 98 per cent de la recaptació que es preveu obtindre d’acord amb les xifres de pagaments 

realitzades en concepte de retencions, ingressos a compte i pagaments fraccionats durant el que s’emporta 

de 2020 a compte de la declaració que es realitzarà l’any següent. Pel fet que constitueixen el component 

de major magnitud a l’hora de quantificar la previsió pressupostària i al fet que en la seua quantificació es 

considera l’efecte de l’activitat normativa desplegada per la comunitat autònoma des de l’últim any liquidat 

fins al període impositiu a què es refereixen, en aquest cas l’any 2020, el marc normatiu en què es basa 

aquesta memòria és el vigent l’any 2020. 

 

Les dades utilitzades per al càlcul de la quantia dels beneficis fiscals vigents en 2020 parteixen dels 

existents en l’exercici 2018 perquè es coneixien, en haver sigut un any ja liquidat, tant les dades declarades 

de cadascuna de les deduccions autonòmiques com el desglossament de la part autonòmica de les 

deduccions generals establides per l’Estat. La determinació de l’evolució de l’import de les diferents partides 

entre l’exercici 2018 i 2020 s’ha efectuat aplicant un índex d’actualització basat en la relació existent entre 

els lliuraments a compte calculats en base a les dades de pagaments a compte realitzats en aquests exercicis, 

és a dir, d’acord amb l’evolució dels lliuraments a compte imputats pressupostàriament als anys 2019 i 2021. 

 

No obstant això, per al càlcul de les dades relatives a la deducció per arrendaments d’habitatge 

regulat en la lletra j) de l’article 4.U de la llei 13/1997, creada en virtut de la Llei 27/2018, de 27 de 

desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat  amb 
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efectes des d’1 de gener de 2019, s’han utilitzat les dades declarades provisionals corresponents a l’exercici 

2019 actualitzats per un índex referit als períodes 2019 i 2020. 

 

Com que es considera que les deduccions estatals per doble imposició no responen al criteri de 

benefici fiscal computable a l’efecte d’aquesta memòria (incentiu de política fiscal, econòmica o social), no 

es té en compte en aquesta memòria el 50 per cent d’aquestes imputable a la Generalitat. 

 

II.2. Estimació de resultats: 

 

 
 

 

Deduccions tram autonòmic IRPF Pressupost 2021 Declarants Import

Per naixement o adopció de fills 51.118 9.530.690

Per naixement o adopció múltiples 298 45.171

Per naixement o adopció de fills discapacitats 9 1.217

Per família nombrosa 25.997 6.478.048

Per despeses en guarderia o col·legi de fills menors de 3 anys 24.632 2.577.517

Per conciliació del treball amb la vida familiar 22.578 6.428.379

Per contribuents discapacitats de 65 o més anys d'edat 16.758 2.987.637

Per ascendents majors de 75 anys o de 65 anys que siguen

discapacitats
2.115 356.163

Per la realització per un dels cònjuges de labors no remunerades en la

llar
7.823 1.140.249

Per adquisició del primer habitatge habitual per joves de 35 o menys

anys
5.627 1.211.249

Per adquisició d'habitatge habitual per discapacitats 30 4.463

Per destinar ajudes públiques a l'adquisició o rehabilitació d'habitatge

habitual
336 35.015

Per arrendament de l'habitatge habitual 35.439 15.794.388

Per arrendament d'habitatge per activitats en diferent municipi 1.528 211.092

Per inversions en fonts d'energia renovable en l'habitatge habitual 1.475 179.266

Per donacions amb finalitat ecològica 2.476 208.160

Per donacions de béns del Patrimoni Cultural Valencià 1.707 90.040

Per donatius destinats al Patrimoni Cultural Valencià 166 15.545

Per despeses dels seus titulars en béns del Patrimoni Cultural Valencià 59 18.057

Per donacions destinades al foment de la llengua valenciana 468 17.716

Per contribuents amb dos o més descendents 32.645 1.840.225

Per quantitats procedents d'ajudes públiques de la Generalitat de

protecció a la maternitat
89 24.907

Per adquisició material escolar 8.548 706.890

Per obres de conservació i millora en l'habitatge habitual 1.545 696.418

Per donacions d'imports dineraris relatius a altres finalitats culturals 523 59.279

Per quantitats destinades a abonaments culturals 226 4.884

Per inversions en fonts d'energia renovable en l'habitatge habitual 733 326.849

TOTAL 244.948 50.989.514

DEDUCCIONS ESTATALS
Núm. beneficiaris 

Pressupostos 2021

Import previst 

Pressupostos 2021

DEDUCCIÓ INVERSIONS BÉNS D'INTERES CULTURAL 72 1.231

DEDUCCIÓ DONATIUS 386.466 25.754.878

DEDUCCIÓ INVERSIÓ EN HABITATGE HABITUAL.

APLICACIÓ TRANSITÒRIA
452.548 132.351.594

DEDUCCIÓ INCENTIUS INVERSIÓ EMPRESARIAL 672 328.636

DEDUCCIÓ PER LLOGUER D'HABITATGE 24.690 4.431.876

DEDUCCIÓ APLICABLE A les UNITATS FAMILIARS

FORMADES PER RESIDENTS FISCALS EN EM DE LA UE O

DE L'ESPAI ECONÒMIC EUROPEU

59 30.921

TOTAL DEDUCCIONS ESTATALS 864.507 162.899.137
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II. IMPOST SOBRE EL PATRIMONI 

 

 II. 1. Metodologia: 

 

Conegut el criteri de caixa utilitzat per a la imputació de l’efecte dels beneficis fiscals en el pressupost 

de la Generalitat i la forma de determinació de la liquidació de l’Impost sobre el Patrimoni, s’han de consi-

derar, a l’efecte d’aquesta memòria, els beneficis fiscals vigents en 2020, tenint en compte que més del 95 

per 100 dels ingressos per l’impost en un exercici determinat els obté la Generalitat Valenciana com a con-

seqüència de la liquidació, en els mesos de juliol a setembre d’aquest exercici, de les quantitats netes re-

captades en la campanya de patrimoni del període impositiu tancat durant l’any anterior (en aquest cas, de 

2020). 

 

 Per a elaborar l’estadística de beneficis fiscals de l’Impost sobre el Patrimoni per al 2020 s’ha partit 

dels imports corresponents a les caselles de la declaració de l’impost que suposen beneficis fiscals (exemp-

cions i mínim exempt) incloses en les autoliquidacions de l’Impost sobre el Patrimoni corresponents a l’exer-

cici fiscal 2019 i presentades en la campanya 2020 actualitzades amb el percentatge previst per aquest 

centre directiu d’augment o disminució dels ingressos pressupostats de l’impost per a l’any 2021, en aquest 

exercici el -9,96 %, mantenint-se el mateix nombre de beneficiaris. 

 

En la quantificació dels beneficis fiscals derivats de l’activitat normativa de la Generalitat s’inclou el 

mínim exempt, reduït, amb caràcter general, de 700.000,00 € a 600.000,00 € en virtut del que es preveu 

en l’article 46 de la Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, 

i d’organització de la Generalitat. 

 

Com que s’entén que excedeix l’àmbit conceptual de benefici fiscal a tindre en compte, atés el ca-

ràcter tècnic i no d’incentiu de política fiscal, social o econòmica, no es té en compte en la present memòria 

la bonificació estatal per impostos satisfets en l’estranger (article 32 de la Llei 18/1991, de l’Impost sobre 

el Patrimoni). 

 

 Les dades dels diferents tipus de beneficis fiscals, que afecten, en uns casos, la base imposable 

(exempcions i mínim exempt) i, en uns altres, la quota, obtingudes mitjançant extracció extensiva i no per 

mostreig, s’equiparen a termes homogenis d’efecte en quota, i s’aplica, a aquest efecte, en el cas de les 

exempcions, un tipus mitjà que té en compte la relació existent entre la base imposable agregada de l’impost 

i la quota ingressada menys l’import de les bonificacions. 

 

 III.2. Estimació de resultats: 

  

 En virtut d’això, els imports estimats per als diferents conceptes de benefici (tots aquests derivats 

de l’aplicació de la Llei estatal 19/1991, reguladora de l’impost, excepte l’impacte corresponent al mínim 

exempt autonòmic), són els següents: 
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III. IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS 

 

 III. 1. Metodologia: 

 

 Per a elaborar l’estimació beneficis fiscals de l’Impost sobre Successions i Donacions per al 2021, es 

parteix de les estadístiques de reduccions en la base imposable i bonificacions declarades proporcionades 

per l’aplicació informàtica de gestió tributària TIRANT, corresponents al període gener a setembre de 20209, 

últim període complet a la data d’elaboració d’aquesta memòria anualitzats i actualitzats pel percentatge de 

creixement o disminució dels ingressos de l’impost per al 2021, en aquest cas, el 0,36 %. En aquest exercici 

s’ha optat per retardar la data d’extracció de les dades tenint en compte les particularitats en el ritme i els 

períodes de presentació de la declaració derivades de la pandèmia COVID-19. 

 

 Les dades dels diferents tipus de beneficis fiscals, que afecten en uns casos la base imposable i en 

uns altres la quota, han sigut obtinguts mitjançant extracció extensiva i no per mostreig. S’han equiparat a 

termes homogenis d’efecte en quota aplicant, a aquest efecte, un tipus mitjà que té en compte la relació 

existent entre la base imposable agregada de l’Impost i la quota agregada. 

 

 En el cas de les reduccions en la base imposable de l’Impost establides per normativa autonòmica, i 

que, per aplicació del que es disposa en l’article 48.1.a) de la llei 22/2009, milloren la corresponent reducció 

estatal substituint-la (reducció per parentiu, per discapacitat i per habitatge habitual, en adquisicions per 

causa de mort) només s’imputa de l’import consignat en la casella valor al benefici fiscal autonòmic la part 

proporcional en què aquest, en el seu import legal màxim, millora l’import màxim de l’estatal, i s’imputarà 

a aquest la resta. En relació amb el resultat de les actuacions de comprovació dels beneficis fiscals, única-

ment s’ha afegit el nombre de beneficiaris als quals s’haja reconegut el benefici quan no s’haja presentat 

una autoliquidació prèvia, sempre que s’haja contret la liquidació resultant. En relació amb l’import, s’ha 

afegit al valor inclòs en les autoliquidacions la diferència, positiva o negativa resultant de totes les liquida-

cions contretes. D’altra banda, en considerar-se que la deducció estatal per doble imposició, atés el seu 

 
9S’han depurat les dades extraient aquelles autoliquidacions que desvirtuaven l’estimació, per ser considerades fora de 

rang (imports fora dels intervals possibles) 

IMPOST SOBRE PATRIMONI PRESSUPOSTOS 2021 Impacte en quota Beneficiaris

EXENCIONS 186.756.689      23.420       

Mínim exempt 54.493.959           23.420          

Habitatge habitual exempt 9.002.560             19.538          

Accions i participacions exemptes no negociades 116.460.180         6.292            

Béns i drets exempts afectes a activitat econòmica 3.259.407             1.520            

Accions i participacions exemptes negociades 3.511.192             495               

Altres béns i drets exempts 29.391                  17                 

BONIFICACIONS 15                        1                 

TOTAL        186.756.704         23.420 
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caràcter tècnic, no respon al criteri de benefici fiscal computable a l’efecte d’aquesta memòria (incentiu de 

política fiscal, econòmica o social), no es té en compte a l’efecte d’aquesta memòria. 

 

IV.2. Estimació de resultats: 

 

A) MODALITAT D’ADQUISICIONS PER CAUSA DE MORT 

 
 

 
 
Pel que fa a la distribució per l’origen normatiu dels diferents beneficis fiscals, els resultats són els següents: 
 

 
 
 
 
 
 

CONCEPTE Beneficiaris  
Estimació Repercusió 

en quota (€)

REDUCCIONS EN BASE IMPOSABLE 134.688 409.243.580

GRAU DE PARENTIU ESTATAL 9.803 1.929.138

GRAU DE PARENTIU AUTONOMICA 105.058 178.369.624

Imputació a part estatal de Reducció Grau Parentiu autonòmica 0 28.449.955

Imputació a part autonòmica de Reducció Grau Parentiu

autonòmica
0 149.919.669

MINUSVÀLIDS 2.164 7.020.909

Imputació a part estatal de Reducció Minusvàlids 0 2.106.273

Imputació a part autonòmica de Reducció Minusvàlids 0 4.914.636

CONTRACTES D'ASSEGURANÇA 4.609 714.914

HABITATGE HABITUAL (ESTATAL) 2.846 1.845.365

HABITATGE HABITUAL (autonòmica) 8.630 6.909.251

Imputació a part estatal de Reducció autonòmica Habitatge

habitual
0 5.647.459

Imputació a part autonòmica de Reducció autonòmica Habitatge

Habitual
0 1.261.792

EXPLOTACIONS AGRÀRIES (ESTATAL) 124 120.703

EMPRESA INDIVIDUAL AGRÀRIA (AUTONÓMICA) 238 232.410

EMPRESA INDIVIDUAL O NEGOCI PROFESSIONAL (ESTATAL) 92 1.678.550

EMPRESA INDIVIDUAL O NEGOCI PROFESSIONAL (AUTONÒMICA) 255 1.853.186

PARTICIPACIONS EN ENTITATS (ESTATAL) 215 7.528.595

PARTICIPACIONS EN ENTITATS (AUTONÒMICA) 557 8.697.667

BÉNS PATRIMONI HISTÒRIC (ESTATAL) 48 18.457

BÉNS PATRIMONI HISTÒRIC (AUTONÒMICA) 47 25.027

BONIFICACIONS I DEDUCCIONS EN LA QUOTA

BONIFICACIÓ PER PARENTIU 11.205 131.605.805,00

BONIFICACIÓ PER DISCAPACITAT 59 1.657.025,00

TOTAL 145.952 350.206.626

CONCEPTE Beneficiaris  
Estimació Repercusió 

en quota (€)

ESTABLITS PER NORMATIVA ESTATAL 133.590 50.039.408

ESTABLITS PER NORMATIVA AUTONÒMICA 12.361 300.167.218

TOTAL 145.952 350.206.626
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B) MODALITAT D’ADQUISICIONS ENTRE VIUS: 

 

En aquesta modalitat s’ha afegit als càlculs una estimació de l’impacte de la reducció per donacions 

a dones objecte de violència de gènere destinades a l’adquisició del seu habitatge habitual. 

 
 

 
 
 
Pel que fa a la distribució en funció de l’origen normatiu, és la següent: 
 

 
 
 
IV. IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS 

  

IV.1. Metodologia: 

 

 Per a elaborar l’estimació de beneficis fiscals de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes 

Jurídics Documentats per al 2021 es parteix de les estadístiques d’exempcions i tipus reduïts de l’aplicació 

informàtica de gestió tributària TIRANT corresponents de gener a setembre de 2020, projectades al conjunt 

de l’exercici i actualitzades pel percentatge previst per aquest centre directiu d’augment o disminució dels 

ingressos per a l’any 2021 per aquest impost, en aquest cas el -22,18 %. 

 

 Les dades dels diferents tipus de beneficis fiscals, que afecten, en uns casos, la base imposable, i, 

en uns altres, la quota, obtingudes mitjançant extracció extensiva i no per mostreig, s’equiparen a termes 

homogenis d’efecte en quota, i s’aplica, a aquest efecte, a la respectiva base imposable agregada, en el cas 

CONCEPTE Nº beneficiaris 
Estimació Repercusió en 

quota (€)

REDUCCIONS EN BASE IMPOSABLE 29.746               10.670.036                  

GRAU DE PARENTIU ESTATAL 20.561 8.252.250,00

MINUSVÀLIDS 698 148.732,00

EXPLOTACIÓ AGRÀRIA 55 133.558,00

EMPRESA INDIVIDUAL AGRÀRIA (autonòmica) 15 1.694,00

EMPRESA INDIVIDUAL O NEGOCI PROFESSIONAL ESTATAL 16 0,00

PARTICIPACIONS(ESTATAL) 318 916.118,00

EMPRESA INDIVIDUAL O NEGOCI PROFESSIONAL (AUTONÒMICA) 48 393.497,00

PARTICIPACIONS EN ENTITATS (AUTONÒMICA) 143 706.784,00

PATRIMONI HISTORIC (ESTATAL) 75 16.539,00

DONACIÓ A DONES OBJECTE DE VIOLÉNCIA DE GÈNERE 20 100.865,00

BONIFICACIÓ PER PARENTIU 1.368 13.483.024,00

BONIFICACIÓ PER DISCAPACITAT 78 2.580.027,00

TOTAL 23.394 26.733.087

CONCEPTE Beneficiaris  
Estimació Repercusió en 

quota (€)

ESTABLITS PER NORMATIVA ESTATAL 629 1.446.291

ESTABLITS PER NORMATIVA AUTONÒMICA 31.104 34.816.424

TOTAL 31.733 36.262.716
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de les exempcions, el tipus de gravamen que haja correspost a l’operació en el cas de no existir l’exempció, 

i, en el cas dels tipus reduïts, el tipus restant no aplicat, obtingut per diferències entre el respectiu tipus 

general i el tipus reduït. 

 

 En relació amb els tipus reduïts sobre el tipus general, només es tenen en compte aquells tipus 

reduïts d’import inferior al tipus general respectiu establit per la normativa estatal per a cada tipus de béns 

subjectes a l’impost. Per tant, en el cas de transmissions patrimonials oneroses no es tenen en compte els 

tipus del 8 per 100 aplicables en l’adquisició de béns immobles en determinats casos establits per l’article 

tretze, apartat dos, de la Llei 13/1997. 

 

Les mesures consistents en l’equiparació de les famílies monoparentals i de les dones víctima de violència 

de gènere a altres col·lectius a l’efecte d’aplicar un tipus reduït de TPO a les adquisicions d’habitatge habitual 

previstes en el projecte de Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la 

Generalitat per a l’any 2021 han sigut quantificades d’acord amb la memòria econòmica que les acompanya. 

 
 IV.2 Estimació de resultats: 

 

EXENCIONS Nº beneficiaris Import en quota (€)

Fets imposables TPO subjectes a tipus general en el cas de no estar exempts 16.746 59.189.736

Fets imposables TPO subjectes a tipus reduïts autonòmics inferiors al tipus

general estatal en el cas de no estar exempts
17 20.520

Fets imposables AJD subjectes a tipus general en el cas de no estar exempts 38.420 112.670.775

Fets imposables AJD subjectes a tipus reduïts autonòmics inferiors al tipus

general estatal en el cas de no estar exempts
230 31.908

Fets imposables Operacions Societàries 10.235 32.129.134

TIPUS REDUÏTS TPO Nº beneficiaris Import en quota (€)

Adquisició habitatge habitual discapacitats 321 1.310.058

Adquisició habitatge habitual víctimes violència de gènere 460 389.439

Adquisició d'habitatge VPO de règim especial 149 552.136

Adquisició habitatge habitual famílies nombroses i monoparentals 1.322 5.449.754

Dret d'aprofitament per torn de béns immobles d'ús turístic, transmissions i

drets reals sobre immobles urbans
120 6.158,00

TIPUS REDUÏTS AJD Nº beneficiaris Import en quota (€)

Adquisició d'habitatge habitual 3.043 5.324.535

Préstecs hipotecaris D.A. 38 de la Llei 28/2018 12 31.136

BONIFICACIONS TPO Nº beneficiaris Import en quota (€)

En fets imposables sense aplicació de tipus reduïts 495 4.184.196

En fets imposables amb aplicació de tipus reduïts 0 0

BONIFICACIONS AJD Nº beneficiaris Import en quota (€)

En fets imposables sense aplicació de tipus reduïts 45 149.542

En fets imposables amb aplicació de tipus reduïts 1 8

BONIFICACIONS OPERACIONS SOCIETÀRIES Nº beneficiaris Import en quota (€)

3 67

TRANSMISSIONS PATRIMONIALS DE VEHICLES Nº beneficiaris Import en quota (€)

Exencions 1.457 350.249

Reducció en base imposable 84 251

Tipus reduït 31 2.242
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Segons l’origen normatiu dels diferents beneficis fiscals, la distribució és la següent: 

 

 
 
 
V. TRIBUTS SOBRE EL JOC 

 

 V.1. Metodologia: 

 

 Les dades sobre exempcions en la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar i en la taxa fiscal 

sobre rifes, tómboles, apostes i combinacions aleatòries, úniques tingudes en compte en aquesta memòria, 

s’obtenen directament de les estimacions elaborades per les direccions territorials d’Hisenda i Administració 

Pública. Per al còmput de les exempcions, es té en compte l’“efecte en quota”, i s’aplica, a aquest efecte, a 

la respectiva base imposable agregada, el tipus de gravamen que haja correspost a l’operació en cas que hi 

haja exempció. 

  

 V.2. Estimació de resultats: 

  

 Per al 2020, es preveu, en l’àmbit dels beneficis fiscals en tributs sobre el joc, l’organització d’una 

tómbola amb exempció de l’article 39.2 del Decret 3059/1966, que se celebra anualment, amb una estimació 

de 90.000 bitllets de 0,5 €, la qual cosa, per aplicació del tipus de gravamen aplicable: 20 %, suposa un 

efecte, en quota de reducció d’ingressos, de 9.000 €. Com que es tracta d’una exempció establida per una 

norma estatal, s’imputa aquest únic import de benefici a l’apartat de beneficis fiscals establits per normes 

estatals. 

 

VI. CÀNON DE SANEJAMENT 

 

 VI.1. Metodologia: 

 

 Les dades de l’exempció pel consum d’aigua per a ús domèstic en municipis i entitats locals menors 

la població de dret dels quals unida, si és el cas, a la ponderada de concentració estacional, siga inferior a 

500 habitants, s’obtenen a partir d’estimacions de consum mitjà anual pels abonats en els municipis de 

referència efectuades per l’Entitat de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (2.570.000 

m3 de consum i 35.284 abonats), tenint en compte els tipus mínims de quota de consum i de quota de 

servei per ús domèstic. 

  

Nº beneficiaris Import en quota (€)

ESTABLITS PER NORMATIVA ESTATAL

Transmissions Patrimonials Oneroses 18.340 59.566.662

Actes Jurídics Documentats 38.651 112.702.682

Operacions Societàries 10.235 32.129.134

ESTABLITS PER NORMATIVA AUTONOMICA

Transmissions Patrimonials Oneroses 2.862 11.888.077

Actes Jurídics Documentats 3.101 5.505.222

Operacions Societàries 3 67
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 Quant a la resta d’exempcions previstes en la Llei 2/1992, no es poden estimar imports, tenint en 

compte que les dades de consums exemptes no s’inclouen en les declaracions del Cànon de Sanejament, de 

conformitat amb el que es disposa en l’Ordre de 10 de juny de 2002, de la Conselleria d’Economia, Hisenda 

i Ocupació, per la qual s’aproven els models de declaració tributària del cànon de sanejament de la Genera-

litat Valenciana MD-010 (declaració censal), MD-100 (declaració resum anual), MD-101 (declaració de fac-

turació), MD-102 (autoliquidació i ingrés), MD-202 (declaració inicial de subministraments propis d’aigua), 

MD-203 (declaració trimestral de volums d’aigua), MD-301 (declaració de producció d’aigües residuals) i 

MD-401 (relació de rebuts impagats de cànon de sanejament a presentar per les entitats subministradores 

d’aigua), i no es poden estimar a partir d’altres dades. 

 

 
(1) A partir d’estimacions de consum mitjà pels abonats en els municipis de referència (2.570.000 m³ de consum i 35.284 

abonats), tenint en compte els tipus mínims de quota de consum i quota de servei per ús domèstic. 
(2) Les dades de consums exemptes no s’inclouen en les declaracions del Cànon de Sanejament i no es poden estimar a 

partir d’altres dades. 
 

VII. IMPOST SOBRE ACTIVITATS QUE INCIDEIXEN EN EL MEDI AMBIENT 

 

 VII.1. Metodologia: 

 

 Respecte a la reducció en la base imposable o mínim exempt en les emissions d’òxids de nitrogen i 

diòxid de sofre, i les bonificacions aplicables als focus emissors de compostos oxigenats del sofre o del 

nitrogen subjectes al mètode d’estimació directa, les dades respectives s’obtenen de l’autoliquidació corres-

ponent al resum anual presentat pels contribuents en l’exercici 2019 (Mod. 647 per a l’emissió de gasos), 

actualitzat a 2021 d’acord amb les previsions d’evolució del PIB per a 2020 i 2021. 

 

2021
NÚMERO 

BENEFICIARIS
IMPORT

EXENCIONS

Consum d'aigua per a ús domèstic en municipis i entitats

locals menors la població de dret de les quals, unida, en el

seu cas, a la ponderada de concentració estacional, siga

inferior a 500 habitants (1)

34.996 1.200.000

Consum per a apagar incendis Sin datos (2) Sin datos (2)

Reg de camps esportius, parcs i jardins de titularitat pública,

afectes a un ús o servei públic
Sin datos (2) Sin datos (2)

Alimentació de fonts públiques Sin datos (2) Sin datos (2)

Aigua per a proveïment en alta Sin datos (2) Sin datos (2)

Aigua en instal·lacions finançades per la EPSAR Sin datos (2) Sin datos (2)

Explotacions ramaderes Sin datos (2) Sin datos (2)

BONIFICACIONS

Establiments industrials que consumisquen aigua

d'instal·lacions de sanejament i depuració gestionades per la 

EPSAR

4 41.000

Coeficients correctors del cànon aprovats EPSAR a partir

declaració producció aigües residuals
4 11.800.000

TOTAL 34.640 13.041.000

CÀNON DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS
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Cal tindre en compte, no obstant això, que els contribuents amb bases imposables iguals o inferiors 

als mínims exempts no tenen l’obligació d’autoliquidació, d’acord amb el que es disposa en l’article 9.2 de 

l’Ordre 7/2014, de 24 de març, per la qual s’aproven els models d’autoliquidació i pagaments fraccionats de 

l’Impost sobre Activitats que Incideixen en el Medi Ambient, i no s’imputa o s’estima cap quantitat en aquests 

casos per aquest concepte en la present memòria. 

 

 Quant a les exempcions, no es disposa de dades d’aquestes, ja que, de conformitat amb el que 

disposen els articles 7.2, 8.2 i 9.3 de l’Ordre 7/2014, de 24 de març, no hi ha obligació d’autoliquidar per 

les activitats exemptes en cap de les modalitats de l’impost. 

L’import que indica la casella corresponent al mínim exempt d’emissions NO i SO2 s’obté a partir de la suma 

de les caselles 907 i 908 (reducció màxim 150 tm) multiplicats pel tipus de gravamen mitjà vigent durant 

l’exercici. 

 

L’import corresponent a la casella de bonificacions generat pel rendiment de sistemes automàtics de 

mesura >= 90 % (7 %) és el saldo acumulat de la casella 031 (bonificació) d’aquest model d’autoliquidació. 

 

VII.2. Estimació de resultats: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2021
NÚMERO 

BENEFICIARIS
IMPORT

EXENCIONS

Instal·lacions de energia solar, eòlica, biomassa o biogàs Sin datos (1) Sin datos (1)

Producció d'energia elèctrica en el règim especial Sin datos (1) Sin datos (1)

Producció d'energia elèctrica per a autoconsum Sin datos (1) Sin datos (1)

Activitats de l'Estat, la Generalitat i les CCLL i les seues OOAA Sin datos (1) Sin datos (1)

Instal·lacions de potabilització d'aigües Sin datos (1) Sin datos (1)

REDUCCIONS EN LA BASE IMPOSABLE (2) (2)

Mínim exempt emissions NO i SO2 41 42091,55

BONIFICACIONS

Per focus d'emissió de SO2 i NO en estimació directa

Rendiment sistemes automàtics de mesura =>90%  (7%) 3 4889,07

Rendiment sistemes automàtics de mesura <90%=>80%   

(5%)
0

TOTAL 44 46.981

(1) No existeix obligació d'autoliquidació (art. 6.2, 7.2 i 8.3 Ordre 14/2012, de 26-12)

(2) En base imposables iguals o inferiors als mínims exempts no existeix obligació 

d'autoliquidació (art. 8.2 Ordre 14/2012, de 26-12)
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VIII. IMPOST SOBRE ELIMINACIÓ DE RESIDUS EN ABOCADORS I INCINERACIÓ, COINCINERA-

CIÓ I VALORITZACIÓ ENERGÈTICA 

 

 VIII.1. Metodologia: 

 

Les dades sobre exempcions de l’impost s’obtenen a partir de les dades reflectides en les 

autoliquidacions trimestrals presentades pels subjectes passius durant el primer semestre de l’exercici 2019 

(Model 647 Impost sobre Eliminació de Residus en Abocadors, Incineració, Coincineració i Valorització 

Energètica), actualitzats a 2021 d’acord amb les previsions d’evolució del PIB per a 2020 i 2021 existents 

en l’Escenari macroeconòmic 2020-2021 elaborat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat.  . 

 

En aquest sentit, l’article 1.4, paràgraf segon, de l’Ordre 6/2014, de 24 de març, de la Conselleria 

d’Hisenda i Administració Pública, per la qual aprova el model d’autoliquidació i el document de repercussió 

de l’impost sobre l’eliminació de residus en abocador, preveu que aquesta autoliquidació “comprendrà tots 

els fets imposables realitzats durant el trimestre natural a què fa referència, incloent-hi les operacions 

exemptes, i es presentarà, fins i tot, en cas de no haver-se produït cap fet imposable durant el període”. 

 

Aquest import contempla la suma corresponent al pes o volum de residus exempts multiplicats pel 

seu corresponent tipus de gravamen aplicable segons normativa vigent en l’exercici. 

 

III.2. Estimació de resultats: 

 

 
 
 
IX. IVA I IMPOSTOS ESPECIALS 

 

 IX.1. Metodologia: 

 

L’estimació sobre l’impacte recaptatori dels beneficis fiscals en l’IVA i els esmentats impostos espe-

cials en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana prendrà com a base les últimes dades disponibles, els 

globals de beneficis fiscals continguts en la Memòria de Beneficis Fiscals del Projecte de Pressupostos Gene-

rals de l’Estat de l’exercici 2018, últim aprovat, disponibles en la seu electrònica del Ministeri d’Hisenda i 

Funció Pública i, en particular, els inclosos en l’apartat IV.4, pel que fa a l’IVA; i la lletra B de l’apartat V.2 

d’aquesta memòria, pel que fa al tipus general de l’Impost Especial sobre Hidrocarburs; i en la lletra C de 

2021
NÚMERO 

DOCUMENTS
IMPORT

EXENCIONS

Residus domèstics 21 1.792.299

Residus de processos de valorització energètica de residus urbans

(cendres i escòries) o de residus resultants de la utilització de

combustibles derivats de residus o de combustibles substitutius a

partir de residus

0 0

Depòsit de residus en situacions de força major o catàstrofe 0 0

TOTAL 21 1.792.299
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l’apartat V.3 de la Memòria, quant a l’Impost sobre l’Alcohol i les Begudes Derivades (s’hi adjunten, com a 

annex, les respectives memòries de Beneficis Fiscals del Projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per a 

2019). Aquestes dades són objecte d’actualització fins a l’any 2021 en funció dels índexs de creixement del 

PIB publicats per l’Institut Nacional d’Estadística o existents en l’escenari macroeconòmic 2020-2021 elabo-

rat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat.   

 

Calculades les dades agregades s’aplica, en cada cas, com a índex de repartiment el corresponent 

índex de consum utilitzat per al càlcul dels lliuraments a compte d’IVA i de l’Impost Especial sobre l’Alcohol 

i Begudes Derivades i el percentatge representatiu de la participació en els ingressos procedents de l’Impost 

Especial sobre Hidrocarburs, d’acord amb les dades que conté l’Informe sobre la liquidació definitiva de 

l’últim exercici tancat del sistema de finançament (2018). 

 

IX.2. Estimació de resultats: 

 

 
 
 
 

IMPOST

IMPORT TOTAL 

BENEFICIS FISCALS DE 

L'ESTAT

ÍNDEX DE 

REPARTIMENT

BENEFICIS FISCALS 

EN PBF COMUNITAT 

VALENCIANA

IVA 20.049 0,1150 2.305.540

IMP. ALCOHOL I BEGUDES

DERIVADES *
49 0,1086 5.298

IMPOST ESPECIAL SOBRE

HIDROCARBURS. TIPUS GENERAL *
912 0,1051 95.890
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X. CONCLUSIÓ 

 

 Sobre la base de les consideracions anteriors, els imports i distribució per origen normatiu dels be-

neficis fiscals són els següents: 

 
 

 
 
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTS I JOC 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sobre la Renda de les Persones Físiques (Tram

Autonòmic)
213.888.651 50.989.514 162.899.137

Sobre el Patrimoni 186.756.704 54.493.959 132.262.745

Sobre Successions 350.206.626 300.167.218 50.039.408

Sobre Donacions 26.733.087 25.666.873 1.066.214

Transmissions Patrimonials Oneroses 71.454.739 11.888.077 59.566.662

Operacions Societàries 32.129.201 67 32.129.134

Actes Jurídics Documentats 118.207.904 5.502.222 112.705.682

Tributs sobre el Joc 9.000 9.000

Cànon de Sanejament 13.041.000 13.041.000 0

Impost sobre activitats que incideixen en el medi ambient 46.981 46.981 0

Impost sobre eliminació de residus en abocadors 1.792.299 1.792.299 0

IVA 2.305.540 2.305.540

Impost especial sobre Alcohol i Begudes Derivades 5.298 5.298

Impost especial sobre Hidrocarburs: Tipus general 95.890 95.890

TOTAL BENEFICIS FISCALS 1.016.672.921 463.588.211 553.084.711

DISTRIBUCIÓ DE BENEFICIS FISCALS 2021 QUE AFECTEN INGRESSOS DE LA GENERALITAT EN 

FUNCIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ QUE ELS ESTABLEIX (import en euros)

CONCEPTE TOTAL CAV ESTAT
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