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Fitxa tècnica: I Aspectes jurídics i administratius. Fiscalitat forestal, pel 
que fa al foment de la gestió forestal sostenible de les forests privades 
que disposen d’un instrument d’ordenació forestal (IOF) aprovat.
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Fitxa tècnica de 
camp

El foment a la gestió forestal sostenible de les 
forests privades té entre els seus principals 
pilars la planificació, a través dels instruments 

d’ordenació forestal (IOF) existents, els projectes 
d’ordenació (PO), els plans tècnics de gestió i 
millora forestal (PTGMF) i els plans simples de 
gestió forestal (PSGF), i la millora de la rendibilitat 
econòmica de les forests.

En aquest sentit, actualment hi ha un conjunt de 
mesures fiscals que faciliten la competitivitat del 
sector forestal basades en exempcions, bonificacions o 
reduccions en els diferents impostos a declarar, i que 
tenen la seva base en l’ordenació de les forests.

Els impostos valorats en aquest document són els 
següents:

•	 Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 
(IRPF).

•	 Impost de Societats (IS).
•	 Impost de Successions i Donacions (ISD).
•	 Impost sobre els Béns Immobles (IBI).
•	 Impost sobre el Patrimoni (IP).

1 
Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques (IRPF)1

L’IRPF grava la renda obtinguda pels subjectes 
declarants en el transcurs d’un període impositiu 
concret. Cal entendre com a renda els rendiments 
del treball, del capital i de les activitats econòmiques, 
i també els guanys i pèrdues patrimonials i les 
imputacions de renda que en el seu cas estableixi la 
llei. En queda exempta la renda subjecta per l’Impost 
de Successions i Donacions.

Persones o entitats obligades a declarar
Persones físiques i entitats en règim d’atribució de 
rendes (societats civils, comunitats de béns, herències 
jacents).

1 Hi és d’aplicació la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l ’Impost 
sobre la Renda de les Persones Físiques (BOE 29.11.2006) i el seu 
Reglament (RIRPF), aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de 
març (BOE 31.3.2007).
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Mètodes de càlcul del rendiment
S’estableixen dos mètodes de tributació per calcular els rendiments pels quals s’obté la base imposable de 
l’impost: l’estimació directa i l’estimació objectiva.

•	 Mètode d’estimació directa

En aquest cas, la renda neta real es calcula a partir de la diferència entre els ingressos i les despeses; cal 
entendre com a ingressos aquells que derivin de l’activitat. Aquest mètode no presenta una diferenciació 
positiva pel fet de comptar amb un IOF, i per aquest motiu no s’analiza de forma específica en aquest 
document.

•	 Mètode d’estimació objectiva 2

Segons la normativa de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA)3, l’activitat forestal pot acollir-se al règim 
especial de l’agricultura, la ramaderia i la pesca, però per aquest supòsit cal que l’activitat no superi un 
determinat volum de negoci4:

Els ingressos de cadascuna de les activitats econòmiques, considerades aïlladament, no poden superar els 400.000 €, 
i per al conjunt de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals no poden ser superiors als 300.000 €. En cap cas 
les despeses no poden superar els 300.000 €.

Càlcul del rendiment

La normativa actual estableix un procediment per calcular el rendiment. Els passos a seguir són els 
següents:

1er.- Determinar els ingressos (poden provenir de):

•	 Vendes o prestacions de serveis: es comptabilitzen els ingressos íntegres en diners o en espècies objecte 
de l’activitat i les compensacions per IVA d’aquests.

•	 Autoconsum i cessions gratuïtes: es calculen segons el valor de mercat dels béns o les cessions.

•	 Subvencions: es calculen pel valor concedit i en queden exemptes les concedides a aquells que explotin 
finques forestals gestionades d’acord amb un IOF o pla de repoblació aprovats per l’Administració 
competent, sempre que el període de producció mitjà de l’espècie sigui igual o superior a 20 anys5.

•	 Indemnitzacions: es comptabilitzen els imports percebuts de les entitats asseguradores a causa d’un 
sinistre que hagi afectat productes de l’explotació, en procés o acabats. Es computen dins dels ingressos 
íntegres corresponents al tipus de cultiu o producció de què es tracti.

2on.-Calcular el rendiment net previ

S’aplica sobre els ingressos i s’obté a partir de l’Índex de Rendiment Net (IRN) o Índex de Rendiment 
Net per Elaboració, Transformació o Manufactura (IRNE) que corresponguin segons l’activitat forestal 
assignada6 (taula 1):

2 Ordre HAP/2549/2012, de 28 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l ’any 2013 el mètode d’estimació objectiva de l ’Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l ’Impost sobre el Valor Afegit (BOE de 30.11.2012)(Ordre de Mòduls).

3 Article 43 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l ’Impost sobre el Valor Afegit (BOE de 29.12.1992).
4 D’acord amb el que estableix l ’article 32 de l ’RIRPF, el Reial decret 439/2007, de 30 de març (BOE de 31.03.2007), i l ’article 2 de l ’Ordre de 

Mòduls.
5 Disposició addicional quarta de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l ’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i Ordre de 10 de 

juny de 1997 (DOGC de 26.06.1997), per la qual s’estableix el període mitjà de producció de les principals espècies forestals de Catalunya.
6 Segons l ’Índex de Rendiment establert en annex 1 de l ’Ordre de Mòduls.
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Assignació a l’activitat forestal IRN IRNE
Període mitjà de tallada superior als 30 anys 0,13 0,23
Període mitjà de tallada igual o inferior als 30 anys 0,26 0,36
Altres treballs i serveis realitzats pels titulars de l’activitat forestal 0,56 -

3er.- Determinar el rendiment net minorat

Es calcula a partir de les deduccions sobre el rendiment net previ. En el cas de les activitats forestals, 
però, el valor no canvia atès que, tal i com indica l’Ordre de Mòduls, les amortitzacions de l’immobilitzat 
material i immaterial no es poden deduir.

4rt.- Obtenir el rendiment net de mòduls

S’obté aplicant una sèrie d’índexs correctors sobre el rendiment net minorat o, en el cas de l’activitat 
forestal, sobre el mateix rendiment net previ mateix.

L’únic índex corrector previst a l’Ordre de Mòduls per l’activitat forestal pren el valor de 0,8 sempre que 
la finca forestal disposi d’un IOF o pla de repoblació forestal aprovat per l’Administració competent, i 
que el període mitjà de producció de l’espècie sigui igual o superior a 20 anys.

Supòsit pràctic: Una persona és propietària d’una finca forestal amb IOF aprovat i fa un aprofitament sobre una 
massa forestal amb espècies de creixement lent per valor de venda de 15.000 €.

Càlcul del rendiment net de mòduls:

Rendiment net previ = ingressos (15.000 €) x IRN (0,13) = 1.950 €.
Rendiment net de mòduls = 1.950 € x índex corrector (0,8) = 1.560 €.
En la quota de l ’impost de l ’IRPF es produeix un estalvi de 390 €.

2 
Impost sobre societats (IS)7

L’Impost sobre Societats és un tribut de caràcter directe i de naturalesa personal que grava la renda de les 
societats i altres entitats jurídiques d’acord amb la normativa pròpia; s’aplica a tot el territori espanyol.

Persones o entitats obligades a declarar
Entitats amb personalitat jurídica pròpia i residència a l’Estat espanyol, excepte les societats civils.

Tributació de les subvencions
Quant al tractament fiscal de les subvencions forestals, segons la normativa d’aplicació actual8, les 
subvencions resten exemptes de tributació quan són rebudes en favor de finques amb IOF aprovat.

Aquest fet reconeix als subjectes passius de l’impost un benefici de què ja disposaven les persones físiques i 
que pretén potenciar la planificació forestal de la finca i no al subjecte passiu gestor.

7 Rial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l ’Impost sobre Societats (BOE de 11.3.2004).
8 Article 17.6 del RD Legislatiu 4/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l ’Impost de Societats.
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3
Impost de Successions i Donacions (ISD)9

L’Impost sobre Successions i Donacions grava les adquisicions efectuades per persones físiques derivades de 
qualsevol dels diferents títols successoris reconeguts a la normativa sobre successions (transmissions mortis 
causa) i les adquisicions per persones físiques derivades de qualsevol negoci jurídic realitzat entre persones 
vives a títol gratuït (donacions).

Donacions
•	 Persones o entitats obligades a declarar

Les persones donatàries o aquelles que han estat afavorides per l’operació.

Quan aquestes operacions les realitza una persona jurídica, tributen per l’Impost sobre Societats.

•	 Base imposable i reduccions

En les adquisicions lucratives entre vius, la base liquidable s’obté d’aplicar a la base imposable un conjunt 
de reduccions.

En el cas de la transmissió del ple domini/nua propietat de les finques forestals, les reduccions a aplicar 
són diferents segons els casos:

a) Quan la superfície de la finca està inclosa en un pla de protecció per raons d’interès natural, la 
reducció és del 90%.

b) Quan la superfície disposa d’un IOF aprovat, la reducció és del 75%.

c) Per a la resta de superfícies rústiques, la reducció és del 50% si la transmissió no comporta alteració 
del caràcter forestal i no es torna a transmetre durant els cinc anys següents al de l’adquisició.

d) Quan la superfície forestal supera el 80% de la superfície total de la finca, la reducció és del 100%, 
incloses les edificacions.

Transmissions mortis causa
•	 Persones o entitats obligades a declarar

Les persones que han rebut algun bé o dret en l’herència per qualsevol dels títols successoris regulats a 
la normativa.

Quan aquesta adquisició la realiza una persona jurídica, l’operació tributa per l’Impost sobre Societats.

•	 Base imposable i reduccions

Com en les donacions, en les adquisicions per causa de mort la base liquidable s’obté d’aplicar a la base 
imposable les reduccions que estableix la normativa. En aquest cas, però, les bonificacions estatals (LMEA) 
s’amplien per la normativa autonòmica.

En aquest darrer sentit, la base imposable per la transmissió del ple domini/nua propietat de finques 
forestals amb un IOF aprovat pot obtenir una reducció del 95%, aplicable quan els hereus o legataris 

9 Impost regulat per la Llei 19/2010, de 7 de juny, de regulació de l ’Impost de Successions i Donacions, i la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de 
modernització de les explotacions agràries (LMEA).
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siguin: el cònjuge i els descendents/adoptats del causant, o bé, si no n’hi ha, els ascendents, els adoptats i els 
col·laterals fins al tercer grau.

Supòsit pràctic de l’Impost de Successions:

El cabal hereditari del senyor Jaume en morir està constituït per l ’habitatge habitual, valorat en 150.000 €, 
per diferents béns patrimonials valorats en un import de 275.000 € i, a més, per la plena propietat d’una finca 
forestal situada a Catalunya valorada en 100.000 €. El seu hereu és un fill, que ha de liquidar l ’Impost sobre 
Successions corresponent d’acord amb les disposicions testamentàries: hereu únic.

Càlcul de la quota tributària:

Base imposable = 525.000 €.

Exempció per parentiu (1) (fills i adoptats) = 275.000 € (sense aplicació d’altres bonificacions).
Base liquidable (1) = base imposable - exempció per parentiu (1) = 250.000 €. 
Quota tributària a ingressar (1) = base liquidable (1) x taula aplicable* (segons la taula 1) = 31.500 €.

Exempció per parentiu (2) (fills i adoptats) = 137.500 € (en el cas d’aplicar altres bonificacions com l ’adquisició 
de l ’habitatge habitual i l ’adquisició de finques rústiques de dedicació forestal amb IOF aprovat).

Bonificació per habitatge habitual = 95% del valor = 142.500 €.
Bonificació per finca amb IOF = 95% del valor = 95.000 €.

Base liquidable (2) = base imposable - exempció per parentiu (2) - bonificacions = 150.000 €.
Quota tributària a ingressar (2) = base liquidable (2) x taula aplicable* (segons la taula 1) = 14.500 €.
* La tarifa aplicable és del 7% per als primers 50.000 €, de l ’11% de 50.001 € fins a 150.000 € i del 17% de 150.001 € fins a 400.000 €..

Taula 1. Tarifa i coeficients multiplicadors de l’ISD. Herències i assegurances sobre la vida
Base liquidable

(fins a euros)
Quota íntegra

(euros)
Resta base liquidable

(fins a euros)
Tipus

%
0 0 50.000 7

50.000 3.500 150.000 11
150.000 14.500 400.000 17
400.000 57.000 800.000 24
800.000 153.000 en endavant 32

Si la finca no disposa d’un IOF aprovat, la base liquidable només tindria en compte la bonificació per adquisició 
de l ’habitatge habitual.

Base liquidable (3) = base imposable - exempció per parentiu (2) - bonificació = 245.000 €.
Quota tributària a ingressar (3) = base liquidable (3) x tarifa aplicable = 30.650 €.

Comparant la base liquidable (1) i (2), podem apreciar com es produeix un estalvi envers al supòsit en què 
apliquem la bonificació de l ’IOF, de 17.000 €.

Comparant la base liquidable (2) i (3) podem observar, igualment, que el fet de tenir IOF comporta un estalvi 
de 16.150 €.
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4
Impost sobre Béns Immobles (IBI)10 
L’Impost sobre Béns Immobles és un tribut directe de caràcter real que grava el valor dels béns immobles.

Constitueix el fet imposable de l’impost la titularitat dels drets següents sobre els béns immobles rústics i 
urbans i sobre els immobles de característiques especials:

a) una concessió administrativa sobre els immobles o sobre els serveis públics a què estiguin afectes.

b) un dret real de superfície.

c) un dret real d’usdrefruit.

d) el dret de propietat.

Als efectes d’aquest impost, tenen la consideració de béns immobles rústics, de béns immobles urbans i de 
béns immobles de característiques especials els que defineixen d’aquesta manera les normes reguladores del 
Cadastre immobiliari.

Persones o entitats obligades a declarar
Les persones naturals i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària, que tinguin la titularitat del dret que, en cada cas, sigui constitutiu del fet 
imposable d’aquest impost.

Exempcions en els béns rústics forestals
La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles, sens perjudici de les exempcions 
que preveu la normativa pròpia. En aquest sentit i pel que fa als béns de caràcter forestal, estan exempts de 
tributació els següents:

•	 Els béns (forests) comunals11.

•	 La superfície de les forests, públiques o privades, poblada amb espècies de creixement lent determinades 
per reglament que tinguin com a aprofitament principal la fusta o el suro i sempre que la densitat de 
l’arbrat sigui la pròpia o normal de l’espècie de què es tracti12. L’exempció en aquests casos és de caràcter 
indefinit, total i automàtic.

•	 La superfície de les forests en què es duguin a terme repoblacions forestals o regeneració de masses 
arbrades subjectes a IOF aprovats per l’Administració forestal. Aquesta exempció té una durada de 15 
anys, comptats a partir del període impositiu següent a aquell en què se’n faci la sol·licitud13.

•	 Cal entendre, d’acord amb la consensuada doctrina tècnica, que en les forests que disposen d’un IOF 
aprovat es garanteix la regeneració de les masses forestals independentment del tractament silvícola 
aplicat.

10 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) (BOE 59, 
de 9.3.2004 i BOE 63, de 13.03.2004).

11 Art. 62.1.b del TRLRHL.
12 Art. 62.1 f del TRLRHL.
13 Art. 62.2.c del TRLRHL.
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5
Impost sobre el Patrimoni (IP)14

L’Impost sobre el Patrimoni és un tribut directe i de naturalesa personal que grava el patrimoni de les 
persones físiques en els termes previstos a la llei corresponent.

Constitueix el patrimoni net d’una persona física el conjunt de béns i drets de contingut econòmic de què 
sigui titular, amb deducció de les càrregues i els gravàmens que en disminueixin el seu valor, i també els 
deutes i  les obligacions personals de què hagi de respondre.

Persones o entitats obligades a declarar
Les persones físiques amb un patrimoni superior als 500.000 euros.

Base imposable i bonificacions15 
Constitueix la base imposable d’aquest impost el valor del patrimoni net del subjecte passiu. En cas que les 
forests disposin d’un IOF aprovat per l’Administració forestal competent, el contribuent pot aplicar una 
bonificació del 95% en la part de la quota que correspongui proporcionalment a les propietats forestals.

14  Llei 19/1991, de 6 de juny, de l ’Impost sobre el Patrimoni. Reial decret-llei 13/2011, de 16 de setembre, por el que se restablece el Impuesto 
sobre el Patrimonio, con caràcter temporal. Decret Llei 7/2012, de 27 de desembre, de mesures urgents en matèria fiscal que afecten l ’Impost 
sobre el Patrimoni. Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l ’Impost sobre les Estades en 
Establiments Turístics.

15 Article 60 de la Llei 5/2012.




