
Qüestionem l’herència, redistribuïm
la riquesa!
Per un sistema fiscal verdaderament just i que
redistribueixi la riquesa de forma efectiva
A Espanya, el 10% de persones més riques acumulen un 57% de la riquesa total,
segons l’informe Work Inequality Report. D’afegitó, l’1% més ric concentra
pràcticament un quart de la riquesa existent a l’Estat. Aquestes dades es perpetuen
mitjançant l’actual sistema d’herències, que, segons alguns estudis, explica un 70%
de la desigualtat existent al context espanyol. Tot això, dibuixa una realitat
àmpliament desigual que impossibilita de facto una efectiva distribució dels
recursos; perpetua la concentració de riquesa en les rendes més elevades i
vulnerabilitza les persones amb menys poder adquisitiu

L'herència és l'acte jurídic mitjançant el qual una persona que mor transmet els seus
béns, drets i obligacions a una o més persones. Aquesta institució jurídica, que neix
amb lògica patrilineal i promou decididament les dinàmiques de concentració de
capital i desigualtat, és articulat al nostre ordenament jurídic a través del Codi Civil i
afectat per la legislació corresponent sobre l'impost de successions i donacions.

Des de Joves Ecosocialistes, considerem que l’actual sistema és completament
injust i incompatible amb la satisfacció de les necessitats socials i ambientals
existents. Sense un sistema econòmic i fiscal just que qüestioni l’herència, és
impossible garantir una transició energètica que tingui en compte a la majoria social.

Per aquest motiu, com a formació ecosocialista, defensem que gravar i qüestionar
les herències ha de ser una de les principals prioritats de l’Estat per tal de millorar
les condicions de vida de les classes treballadores. A diferència de les polítiques
proposades per la dreta neoliberal, sigui catalana, espanyola o europea, defensem un
sistema fiscal que permeti redistribuir de forma efectiva la riquesa.

Des de Joves Ecosocialistes considerem les herències com una institució jurídica
caduca i contraria als interessos de la majoria social. Hem d’avançar cap a un model
de societat on la família no sigui un mecanisme de transmissió de les desigualtats ni
de concentració de la riquesa en mans d’uns pocs. Per tant, el darrer objectiu en
aquesta matèria ha de ser l’abolició definitiva de les herències i la distribució dels
béns i capital de manera equitativa entre tota la societat. Un horitzó difícil a causa
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del blindatge constitucional de l’herència a l’article 33 de la Constitució. Tanmateix,
mentre no existeixin les majories parlamentàries necessàries per dur a terme
aquesta reforma, cal emprar les eines fiscals, en l’actualitat en mans de les
Comunitats Autònomes, per tal de gravar al màxim la transmissió intergeneracional
de la riquesa.

Així mateix, fem una ferma crítica a aquelles comunitats que pràcticament no
apliquen l’Impost de Successions i Donacions, com Andalusia, Madrid o Cantabria. En
el cas d’Andalusia, per exemple, es pot heretar un patrimoni d’un milió d’euros sense
haver d’abonar res a l’Estat. Aquest sistema no és només moralment rebutjable, sinó
que nefast en termes de redistribució i eficiència.

No gravar en absolut l’herència, xoca amb l’ideal meritocràtic que la dreta
suposadament tant defensa i implica que la riquesa és una qüestió de familia. Si les
principals lluites de l’inici de l’època contemporània van ser per acabar amb els
títols nobiliaris familiars heredats, una de les principals lluites del context actual ha
de ser acabar amb els títols econòmics familiars heredats.

Per tot això, des de Joves Ecosocialistes instem a:

- Augmentar el tipus impositiu en totes les franges de l’Impost de Successions i
Donacions

- Mantenir les bonificacions només per als casos d’una única residència
habitual, eliminant la resta

- Realitzar estudis en profunditat sobre les implicacions de l’actual sistema de
transmissió patrimonial a totes les CCAA

- Fer un pacte entre totes les CCAA per a harmonitzar l’impost i que no hi hagi
dumping fiscal

- Situar com a horitzó l’abolició del sistema d’herències actual
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