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DICTAMEN 13/2014 sobre el Projecte de decret pel qual es
modifica el Decret 244/1995, d’1 d’agost, sobre creació de
la Junta Distribuïdora d’Herències i regulació de les
actuacions administratives de la successió intestada a
favor de la Generalitat de Catalunya.

Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social
de Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei
7/2005, de 8 de juny, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la
sessió extraordinària del dia 12 de maig de 2014, aprova el següent

DICTAMEN
I. ANTECEDENTS
En data 30 d’abril de 2014 va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic i
Social de Catalunya un escrit tramès pel conseller d’Economia i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya en el qual sol·licitava l’emissió
del dictamen de caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, del Projecte
de decret pel qual es modifica el Decret 244/1995, d’1 d’agost, sobre creació
de la Junta Distribuïdora d’Herències i regulació de les actuacions
administratives de la successió intestada a favor de la Generalitat de
Catalunya.
El Projecte de decret es va acompanyar d’una memòria general i d’una
memòria d’avaluació d’impacte.
La Comissió de Treball d’Economia i Fiscalitat i Unió Europea es va reunir el
dia 8 de maig i va elaborar la Proposta de dictamen.

II. CONTINGUT
El Projecte de decret consta d’un preàmbul, dos articles, una disposició
addicional, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i una
disposició final.
El preàmbul exposa que l’experiència administrativa acumulada d’ençà de
l’aprovació del Decret 244/1995 aconsella modificar-ne determinats
aspectes. Així, en primer lloc, s’amplien els subjectes que per la seva
vinculació amb el causant han de comunicar la defunció intestada de qui
presumiblement no tingui hereus intestats en quart grau en el parentiu de
consanguinitat o d’adopció ni consort supervivent o convivent en parella
estable. D’altra banda, se suprimeix el dret a premi que es reconeixia en cas
de denúncia d’una successió intestada.
L’article 1 modifica els subjectes de la comunicació o denúncia de la
defunció intestada de qui presumiblement no tingui hereus intestats en quart
grau en el parentiu de consanguinitat o d’adopció ni consort supervivent o
convivent en parella estable.
L’article 2 suprimeix els articles del Decret 244/1995 que fan referència al
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dret a premi.
La disposició addicional deixa sense efecte les referències de la normativa
vigent al dret a premi.
La disposició transitòria estableix que els procediments iniciats abans de
l’entrada en vigor es regeixen per la normativa anterior.
La disposició derogatòria deroga les normes d’igual rang o inferior que
s’oposin al Decret.
La disposició final determina l’entrada en vigor.

III. OBSERVACIONS GENERALS
Primera. El CTESC valora l’objectiu d’ampliar el cabal relicte de les
herències intestades -sense hereus intestats en quart grau en el parentiu de
consanguinitat o d’adopció ni consort supervivent o convivent en parella
estable- que es destina a finalitats socials mitjançant la supressió del dret a
premi.
Segona. Atès que aquest Dictamen és preceptiu d’acord amb l’article 2.1 a)
de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya, es considera que seria convenient que en el preàmbul es fes
menció al present Dictamen.

IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT
1. El CTESC considera que el Projecte de decret genera confusió en
relació amb l’obligatorietat o voluntarietat de comunicar a l’Administració
una successió intestada. En aquest sentit, d’una banda, recomana que
al preàmbul es modifiqui la referència a l’ampliació dels subjectes que,
per la seva vinculació amb el causant, han de comunicar els possibles
casos de defuncions intestades. D’altra banda, recomana que s’elimini
l’incís “ho haurien de fer” a l’article 1, que modifica l’article 2 del Decret
244/1995.
2. El CTESC proposa que a l’article 1, en la modificació que fa de l’article
2.1.c) del Decret 244/1995, s’aclareixi l’incís “en el temps de la seva
defunció”.
3. El CTESC considera que la disposició addicional és redundant amb la
disposició derogatòria i, per tant, proposa suprimir-la.
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V. CONCLUSIONS
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte
de decret pel qual es modifica el Decret 244/1995, d’1 d’agost, sobre creació
de la Junta Distribuïdora d’Herències i regulació de les actuacions
administratives de la successió intestada a favor de la Generalitat de
Catalunya i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions
formulades en el present Dictamen.

Barcelona, 12 de maig de 2014

El president
Josep Maria Rañé i Blasco

La secretària executiva
Teresita Itoiz i Cruells
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DECRET
/2014, de
de
, pel qual es modifica el Decret 244/1995, d’1 d’agost, sobre
creació de la Junta Distribuïdora d’Herències i regulació de les actuacions
administratives de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya.

El dret a succeir de la Generalitat de Catalunya ha estat regulat des de l'any 1984 per
la Llei 13/1984, de 20 de març, sobre la compilació del dret civil de Catalunya, la Llei
9/1987, de 25 de maig, de successió intestada, la Llei 40/1991, de 30 de desembre,
del codi de successions per causa de mort en el dret civil de Catalunya, i la Llei
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les
successions.
La Generalitat de Catalunya, en compliment d’aquesta normativa, succeeix les
persones amb veïnatge civil català que moren sense hereus testamentaris i legals, i
actua com a hereva intestada amb l’objectiu d’exercir una funció social important, com
és la de destinar el cabal relicte a entitats i institucions beneficiàries de caràcter
assistencial i cultural, a habitatge social, així com a finançar el sistema públic de
serveis socials.
Aquestes normes es limiten a proclamar que la Generalitat de Catalunya és hereva,
com a resultat de l'última de les crides, en l'ordre en la successió intestada, però no en
regulen l’actuació administrativa.
L’experiència administrativa acumulada durant el temps d’aplicació d’aquest Decret, ha
permès detectar algun punt que s’ha de millorar per poder exercir amb plenitud la
funció social que té encomanada legalment la Generalitat. En aquest sentit el
reconeixement del dret a premi que s’establia en la redacció inicial i que permetia a
través de la col·laboració dels ciutadans conèixer, d’una banda, el decés d’una
persona presumiblement sense hereus i, d’altra banda, el patrimoni d’aquesta, ha
esdevingut també innecessari en la tramitació dels procediments abintestats a favor de
la Generalitat, atesa la incorporació de nous mitjans tecnològics i la implantació d’un
sistema basat en la interoperabilitat administrativa, que permet obtenir un coneixement
exhaustiu dels béns que pertanyien al causant. Això, juntament amb el fet que
s’amplien els subjectes que, per la seva vinculació amb el causant, han de comunicar
davant l’Administració els possibles casos de defuncions intestades, comporta
l’eliminació del reconeixement del dret a premi i, per tant, que la recompensa que
s’atribuïa al denunciant es destini també a les entitats i institucions beneficiàries
satisfent plenament la funció social atribuïda a la Generalitat de Catalunya.

Per tant, a proposta del conseller d'Economia i Coneixement, d'acord/vist amb el
dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,
Decreto
Article 1
Es modifica l’article 2 del Decret 244/1995, d’1 d’agost, que queda redactat de la
manera següent:
“Article 2
Comunicació i denúncia
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“2.1 Qualsevol persona pot comunicar davant el departament competent en matèria de
patrimoni la defunció intestada de qui presumiblement no tingui hereus intestats en
quart grau en el parentiu de consanguinitat o d’adopció ni consort supervivent o
convivent en parella estable i, particularment, per raó de la seva especial vinculació
amb el causant ho haurien de fer les persones següents:
a) Els propietaris de l’immoble en què ha viscut el causant.
b) Els arrendataris o ocupants de les finques propietat del causant.
c) Qualsevol persona que hagi conviscut amb el causant, en el temps de la seva
defunció.
d) L’administrador, apoderat o representant legal del causant o qualsevol persona que,
per la tasca professional que desenvolupa, tingui accés a dades personals,
patrimonials o econòmiques del causant.
e) els responsables de l’establiment o centre on era atès o residia el causant.
f) el representant de la comunitat de propietaris de l’immoble on residia el causant en
el moment de la defunció.
“2.2 Qui per raó del seu càrrec o feina pública tingui coneixement de la mort intestada
d'alguna persona que no tingui hereus intestats està obligat, per raó de la seva
condició, a denunciar-ho davant el departament competent en matèria de patrimoni.
“2.3 En tots els casos, en l’escrit de comunicació o denúncia s’ha de manifestar que no
es té coneixement de l'existència d'hereus intestats, s’hi ha d’indicar la data i el lloc de
defunció del causant i, en el cas que se’n tingui coneixement, s’hi ha d’adjuntar una
relació dels seus béns i drets, amb la indicació de l’emplaçament, a més de la
informació de què es disposi sobre les persones que, si és el cas, en gaudeixen o els
administren.”

Article 2
Se suprimeixen els articles 3, 4, 19b) i 22 del Decret 244/1995, d’1 d’agost.

Disposició addicional
Totes les referències que la normativa vigent en matèria d’herències intestades faci al
dret a premi, resten sense efecte a l’entrada en vigor d’aquest Decret.

Disposició transitòria
Els procediments iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret, no els és
d’aplicació i es regeixen per la normativa anterior.
Disposició derogatòria
Queden derogades, quan entri en vigor aquest Decret, totes les disposicions d'igual o
inferior rang que s'hi oposin.

Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, de 2014
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Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament
d’Economia i Coneixement la Generalitat de Catalunya.
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