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29684 REIAL DECRET LLEI 6/1988, de 29 de desem-
bre, pel qual s’adopten mesures urgents sobre 
tributació de la família en l’impost sobre la 
renda de les persones físiques i en l’impost 
extraordinari sobre el patrimoni de les perso-
nes físiques. («BOE» 314, de 31-12-1988.)

La reforma tributària dels anys 1977 i 1978 va articu-
lar la imposició sobre les persones físiques entorn de 
dos impostos personals i progressius, l’impost sobre la 
renda de les persones físiques i l’impost extraordinari 
sobre el patrimoni, amb l’aplicació dels quals es pretenia 
dotar el sistema tributari espanyol dels components de 
generalitat, justícia i redistribució que fins aleshores no 
tenia.

Per als dos impostos el legislador va elegir la unitat 
familiar com a centre de referència per a la integració 
de rendes i patrimonis, perquè va considerar que s’hi 
manifestava de manera més precisa, en funció de les 
seves economies d’escala, la capacitat econòmica 
necessària per poder aplicar un tribut. Alhora es facili-
tava el compliment de les obligacions tributàries, ja que 
es possibilitava la presentació de declaracions úniques 
a unitats econòmiques complexes i amb règims econò-
mics dispars en la seva regulació interna que, en cas 
d’haver hagut de declarar separadament, haurien vist 
augmentats els seus costos de compliment. L’Adminis-
tració economitzava també en els seus costos de ges-
tió, ja que disminuïa el nombre de declaracions a rebre, 
tractar informàticament, arxivar i comprovar ulterior-
ment.

Aquest punt de partida no va ser incompatible amb la 
consideració per part del legislador de la situació particu-
lar de les unitats familiars en què hi hagués diversos per-
ceptors de rendiments, primer del treball personal, i, a 
partir de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 
1988, també d’activitats empresarials, professionals i 
artístiques, les quals, a través de la deducció general, la 
deducció per rendiment del treball i la deducció variable, 
han pogut compensar les despeses necessàries per obte-
nir aquests rendiments i les quotes impositives addicio-
nals resultants de l’acumulació d’aquests.

En particular, la deducció variable ha beneficiat fins 
ara més de 850.000 unitats familiars, i ha permès deduir 
quotes per un import de 32.672 milions de pessetes en la 
declaració de 1985, i de 42.506 milions de pessetes en la 
corresponent a 1986.

La Sentència del Tribunal Constitucional del passat 10 
de novembre ha decidit sotmetre al Ple d’aquest una 
qüestió d’inconstitucionalitat sobre els articles 4.2, 5.1 
(regla primera), 7.3, 23 (en relació amb l’article 24.7), 31.2 i 
34.3 i 6 de la Llei 44/1978, de 8 de setembre, de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques, tenint en compte 
la reforma que hi ha efectuat la Llei 48/1985, amb referèn-
cia als articles 14, 18, 31 i 39 de la Constitució, per la pos-
sible discriminació de què poden ser objecte, com a con-
seqüència de la seva obligació de declarar conjuntament 
els membres de la unitat familiar respecte als subjectes 
passius no integrats en cap.

Per això, el Govern, sense perjudici de l’acatament de 
la Sentència que dicti al seu moment el Tribunal Constitu-
cional, i que en aquell moment s’impulsin les reformes 
que siguin necessàries, tant en l’impost sobre la renda de 
les persones físiques com en l’impost extraordinari sobre 
el patrimoni, considera necessari modificar amb urgèn-
cia, ja que aviat es tancaran els períodes impositius dels 
dos impostos corresponents a 1988, els seus elements 
quantitatius, per aconseguir la màxima igualtat possible 
en la seva aplicació, d’acord no solament amb la capacitat 
econòmica de les diferents unitats de convivència que es 
configuren en la realitat social, sinó també amb els princi-

pis de justícia i progressivitat que han d’intervenir en la 
configuració del sistema tributari.

En virtut d’això, en ús de l’autorització que conté l’arti-
cle 86 de la Constitució espanyola, i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 29 de 
desembre de 1988,

DISPOSO:

Article 1r Impost sobre la renda de les persones físi-
ques.- L’apartat A) de l’article 29 de la Llei 44/1978, de 8 de 
setembre, tal com el va redactar l’article 91 de la Llei 
33/1987, de 23 de desembre, de pressupostos generals de 
l’Estat per a 1988, queda modificat en els termes 
següents:

«A) Deducció variable.

Les unitats familiars amb més d’un perceptor de ren-
diments positius del treball personal dependent o d’acti-
vitats professionals, artístiques o empresarials realitzades 
amb separació de la resta de membres de la unitat fami-
liar poden practicar la deducció que resulti de les quanties 
fixes o de l’aplicació sobre la seva base imposable total 
del percentatge de la taula aprovada com a annex del 
Reial decret llei 6/1988, de 29 de desembre, que els corres-
ponguin en funció de la proporció que el segon rendiment 
net positiu en ordre d’importància procedent del conjunt 
de les fonts assenyalades representi en la base imposable 
conjunta de la unitat familiar.

Quan la proporció a què es refereix el paràgraf ante-
rior sigui superior al 50 per 100, s’ha de reduir a la diferèn-
cia entre 100 i el seu valor inicial per a la determinació del 
percentatge aplicable.

El ministre d’Economia i Hisenda ha d’aprovar mitjan-
çant una ordre les instruccions per a la utilització de la 
taula a què es refereix el paràgraf anterior.

Reglamentàriament es poden determinar els requisits 
i circumstàncies necessaris perquè l’exercici de les activi-
tats professionals, artístiques o empresarials es pugui 
considerar separat als efectes de l’aplicació d’aquesta 
deducció.»

Art. 2n Impost extraordinari sobre el patrimoni de 
les persones físiques.- Queden modificats, amb efectes 
per a l’impost que es meriti en els períodes impositius 
que es tanquin després de l’entrada en vigor d’aquest 
Reial decret llei, els articles de la Llei 50/1977, de 14 de 
novembre, sobre mesures urgents de reforma fiscal, regu-
ladores de l’impost extraordinari sobre el patrimoni de les 
persones físiques, que es detallen a continuació:

1. Art. 7è Es fa una nova redacció d’aquest article en 
els termes següents:

«U. En el supòsit d’obligació personal, la base impo-
sable es redueix, en concepte de mínim exempt, en 
9.000.000 de pessetes.

En cas de matrimoni, sempre que no hi hagi una sen-
tència de dissolució o separació judicial, aquest mínim 
exempt és de 18.000.000 de pessetes.

Dos. Per cada fill menor de vint-i-cinc anys, amb dret a 
deducció de la quota en l’impost sobre la renda de les 
persones físiques, es redueixen de la base imposable 
1.500.000 pessetes.

Per cada fill invident, mutilat o invàlid, físics o psíquics, 
congènits o sobrevinguts, amb dret a deducció de la quota 
en l’impost sobre la renda de les persones físiques, es 
redueix la base imposable en 3.000.000 de pessetes.

Les reduccions que estableix aquest apartat són 
incompatibles.»

2. Art. 11. Es fa una nova redacció d’aquest article en 
els termes següents:



Suplement núm. 10 Any 1988 329

«Estan obligats a presentar declaració, a practicar 
autoliquidació, i, si s’escau, a ingressar l’impost:

a) Les persones físiques la base imposable de les 
quals, determinada d’acord amb les normes anteriors, 
sigui superior a 9.000.000 de pessetes.

b) Les persones físiques sotmeses a obligació real 
de contribuir, i

c) Els que siguin requerits per a això per l’Adminis-
tració.»

DISPOSICIó fInAL

Aquest Reial decret llei entra en vigor el dia 31 de 
desembre de 1988.

Madrid, 29 de desembre de 1988.

JUAn CARLOS R.
   El president del Govern, 

fELIPE GOnZÁLEZ MÁRQUEZ
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