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Els patrimonis protegits, una figura fiscal clau per 
transmetre patrimoni de pares a fills amb discapacitat 

 
La seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya a Barcelona va acollir ahir 
a la tarda la conferència “Fiscalitat de les persones amb discapacitat” en 
què es van repassar els diversos incentius fiscals que es poden aplicar 
les persones amb discapacitat i les seves famílies en els diversos 
impostos, fent especial referència al tractament fiscal dels patrimonis 
protegits, una figura d’interès per a la tributació d’aquestes persones i les 
seves famílies. 
 
Barcelona, 29 d’Abril de 2015.- Emilio Pérez Pombo, membre del Comitè 
Permanent de la Comissió d'Assessors Fiscals del Col·legi d'Economistes de 
Catalunya, va explicar ahir al Col·legi d’Economistes de Catalunya quines 
particularitats es contemplen en el sistema fiscal per a les persones amb 
discapacitat, les seves famílies i entitats directament vinculades. D’entrada va 
comentar que, segons el Real Decret Legislatiu 1/2013 a Espanya, sense 
perjudici de la seva definició tècnica, “es considera persones amb discapacitat 
aquelles a qui se’ls ha reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 
33%”. A continuació va abordar els tractaments tributaris específics per 
persones amb discapacitat, per familiars i altres persones i per entitats 
relacionades amb discapacitat. En relació a l’Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques (IRPF), i sempre tenint en compte la normativa que afecta a 
partir del 2015, va explicar que estan exemptes de tributació, entre altres, les 
prestacions públiques, els rendiments del treball derivats de les aportacions a 
patrimonis protegits així com de sistemes de previsió social. Pel que fa als 
rendiments del treball personal, es contemplen reduccions per discapacitat de 
treballadors actius de 3.500€ per treballadors discapacitats amb un grau igual o 
superior al 33% i inferior al 65% i de 7.750€ per treballadors discapacitats amb 
un grau igual o superior al 65%, així com treballadors amb grau igual o superior 
al 33% que acreditin necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda. 
 
En referència a les reduccions a la base imposable es contemplen les 
aportacions i contribucions a sistemes de previsió social constituïts a favor de 
persones amb discapacitat amb un límit individual màxim de 10.000€. També hi 
ha deduccions de 1.200€ anuals en quota per família nombrosa o persones 
amb discapacitat a càrrec. A Catalunya també hi ha deduccions per lloguer 
d’habitatge habitual d’un 10% de la renda de lloguer fins un màxim de 300/600€ 
anuals subjecte a compliment de determinats requisits.  
 
A continuació, Emilio Pérez Pombo també ha fet referència a l’impost sobre el 
Patrimoni, per al qual algunes comunitats han establert algun benefici fiscal per 
persones amb discapacitat, com és el cas d’Extremadura amb mínims exempts 
ampliats. Per l’impost sobre Societats, la deducció per R+D i innovació 
tecnològica incorpora en la seva definició activitats directament relacionades 
amb el món de la discapacitat, així com una deducció per creació d’ocupació 
per treballadors amb discapacitat de 9.000€ per cada persona/any en el cas de 
discapacitats entre el 33 i el 65%, i de 12.000€/any per discapacitats superiors 



al 65%. També es contemplen deduccions per entitats sense ànim de lucre que 
treballen amb discapacitats com centres especials de treball o centres de servei  
ocupacional. Pel que fa a l’impost sobre successions i donacions, cedit a les 
comunitats autònomes, hi ha reduccions de la base imposable en successions 
incrementades per condició de persona amb discapacitat. I en donacions es 
dobla la qualitat a reduir fins a 250.000€. En el cas de l’IVA es contemplen 
exempcions per entregues de béns o prestacions de serveis a favor de 
persones amb discapacitat en serveis sanitaris, de caràcter social, educatius, 
esportius i culturals. També es contempla un tipus reduït al 10% en productes 
farmacèutics concrets, equips mèdics o aparells i un tipus súper reduït del 4% 
en l’adquisició de vehicles per persones amb discapacitat, cadires de rodes o 
serveis de teleassistència. L’impost sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats només contempla exempció per patrimonis protegits d’una 
persona amb discapacitat. A més, els vehicles per persones amb mobilitat 
reduïda estan exonerats de l’impost de matriculació i les persones amb 
discapacitat poden demanar la exempció pels seus vehicles. En relació a les 
hisendes locals, hi ha exempcions per entitats socials en quant al impost 
d’activitats econòmiques, determinades bonificacions en l’impost de circulació o 
el impost sobre construccions, instal·lacions o obres. 
 
D’altra banda, Pérez Pombo va destacar la utilitat del patrimoni protegit per les 
persones amb discapacitat. En aquest sentit va explicar que la normativa 
estatal contempla que el patrimoni protegit és una part del patrimoni personal 
de la persona amb discapacitat, mentre que el Codi Civil català agafa una 
figura pròpia del Dret anglosaxó com és el “Trust”, que contempla que aquest 
patrimoni protegit no passa a ser de la persona amb discapacitat, sinó que és 
jurídicament independent. Pérez Pombo va afirmar que “el patrimoni protegit 
permet certa planificació fiscal, sempre per a necessitats vitals enteses com la 
manutenció, habitació, assistència mèdica i educació”. També va subratllar que 
la filosofia és que el que s’aporta “s’hauria de mantenir en l’any vigent i els 4 
següents” per evitar regularitzacions per part de la Administració tributària. 
 
Presentada per Sergio Sánchez, membre del Comitè Permanent de la 
Comissió d'Assessors Fiscals del Col·legi d'Economistes de Catalunya, la 
conferència d’aquesta tarda també va comptar amb la intervenció de Sergio 
Rodríguez, coordinador general de Dincat (Discapacitat intel·lectual de 
Catalunya). Rodríguez va afirmar que “el sistema fiscal d’un país hauria de 
servir per afavorir la inclusió de totes les persones, reconèixer i equilibrar 
l’esforç privat que pugui fer cadascuna de les persones en el procés d’inclusió i 
atendre la complexitat diferent de cadascuna de les persones que viuen en la 
societat”. Des de Dincat consideren que “el sistema fiscal que tenim es queda 
bastant curt a l’hora de garantir aquestes 3 premisses”. En aquest sentit va 
comentar que “el sobreesforç econòmic d’una família amb una persona amb 
discapacitat és de 24.000€ anuals”.  
 
El Col·legi d'Economistes de Catalunya compta amb més de 8.000 
col·legiats i més de 2.000 societats i despatxos vinculats dedicats 
professionalment a les diferents vessants de l'economia i l'empresa, està 
considerat com una institució que, a través de l'organització d'activitats i serveis 
molt diversos, es configura com un centre de formació i reciclatge dels 
professionals i com un fòrum d'opinió obert a la societat en general. 
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