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Barcelona, a 10 de març de 2016 

 

 

Distingit client: 

 

El dia 20 de març acaba el termini de presentació en període voluntari de l’autoliquidació del nou 

Impost sobre els habitatges buits. Es tracta d’un nou tribut aplicable en l’àmbit territorial de 

Catalunya, de naturalesa directa, que neix amb l’objectiu de reduir l’estoc d’habitatges buits i 

augmentar la disposició del lloguer social.  

A continuació, analitzarem els punts fonamentals d’aquesta Llei i el Reglament de 

desenvolupament. 

 

 Llei 14/2015, del 21 de juliol, per la que es regula l’Impost sobre els habitatges buits, i de 

modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012. (de la que vàrem informar en la 

Circular 12/2015) 

 Decret 183/2016, de 16 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre els 

habitatges buits. 

FET IMPOSABLE 
 

El fet imposable d’aquest nou Impost consisteix en la desocupació permanent d’un habitatge 
durant més de dos anys sense causa justificada.   
Per poder acreditar l’ocupació de l’habitatge, el propietari ha de disposar d’un títol, com el 

d’arrendament o qualsevol altre anàleg, que habiliti l’ocupació i es justifiqui documentalment per 

qualsevol mitjà de prova.  

El còmput de dos anys s’inicia a partir de la data en què l’habitatge estigui a disposició del propietari 

per esser ocupat o cedir-ne l’ús a un tercer, sense que hi hagi causa que en justifiqui la 

desocupació. En el cas dels habitatges de nova construcció, s’entén que hi ha disponibilitat per a 

l’ocupació de l’immoble a partir dels tres mesos següents a la data del certificat final d’obra. 

Serà causa d’interrupció d’aquest termini de dos anys l’ocupació de l’habitatge durant un període 

de, com a mínim, sis mesos continuats. 
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CAUSES JUSTIFICADES DE DESOCUPACIÓ: 
 

 Que l’habitatge sigui objecte de litigi judicial pendent de resolució pel que fa a la seva 

propietat.  

 Que l’habitatge s’hagi de rehabilitar, d’acord amb la definició de l’article 3.g de la Llei 

18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge. En aquest cas, les obres s’han de 

justificar amb un informe emès per un tècnic amb titulació acadèmica i professional que 

l’habiliti com a projectista, director d’obra o director de l’execució de l’obra en edificació 

residencial d’habitatges, que ha d’indicar que les obres són necessàries perquè l’habitatge 

pugui tenir les condicions mínimes d’habitabilitat que exigeix la normativa vigent. Només es 

pot al·legar aquesta causa en un únic període impositiu, i es pot ampliar a un segon exercici 

sempre que s’acrediti que les obres es van iniciar durant el primer. 

 Que l’habitatge, prèviament a l’aprovació de la Llei, estigui hipotecat amb clàusules 

contractuals que impossibilitin o facin inviable destinar-lo a un ús diferent al previst 

inicialment, quan es va atorgar el finançament, sempre que el subjecte passiu i el creditor 

hipotecari no formin part del mateix grup empresarial.  

 Que l’habitatge estigui ocupat il·legalment i el propietari ho tingui documentalment 

acreditat.  

 Que l’habitatge formi part d’un edifici adquirit íntegrament pel subjecte passiu en els 

darrers cinc anys, per tal de rehabilitar-lo, i sempre que tingui una antiguitat de més de 

quaranta-cinc anys i contingui habitatges ocupats que facin inviable tècnicament iniciar les 

obres de rehabilitació. 

EXEMPCIONS 
 

1. Entitats del tercer sector de la xarxa d’habitatges d’inserció que regula el Pla per al 

dret de l’habitatge i les entitats inscrites al Registre d’entitats i establiments de serveis 

socials de Catalunya. 

2. Els habitatges següents: 

a. Els habitatges protegits amb qualificació oficial vigent, si llur desocupació implica 

l’aplicació dels mecanismes sancionadors regulats per la Llei 18/2007. 

b. Els habitatges situats en zones d’escassa demanda acreditada, d’acord amb el 

que estableix el Pla territorial sectorial d’habitatge. 
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c. Els habitatges posats a disposició de programes socials d’habitatge, 

convinguts amb les administracions públiques, per a destinar-los a programes de 

lloguer social d’habitatge. 

d. Els habitatges destinats a usos regulats per la legislació turística o a altres 
activitats econòmiques no residencials, sempre que llurs titulars puguin acreditar 

que han desenvolupat l’activitat dins els últims dos anys, s’han satisfet els tributs 

corresponents a l’activitat desenvolupada i s’han declarat els ingressos obtinguts 

per aquesta activitat. En el cas d’habitatges d’ús turístic cal, a més, que estiguin 

inscrits en el registre que gestiona el departament competent en matèria de 

turisme. 

Podeu consultar el llistat dels municipis amb habitatges no exempts, per considerar-se àrees de 

demanda residencial forta i acreditada, en la següent direcció web: 

http://etributs.gencat.cat/web/sites/etributs/.content/documents/02_doc_tributs/habitatges/municipis-

habitatges-no-exempts.pdf 

SUBJECTES PASSIUS 
 

Seran contribuents d’aquest nou impost, les persones jurídiques propietàries d’habitatges buits 
sense una causa justificada durant més de dos anys. També en són subjectes passius les 

persones jurídiques titulars d’un dret d’usdefruit, d’un dret de superfície o de qualsevol altre 
dret real que atorgui la facultat d’explotació econòmica de l’habitatge.  

Els grups fiscals o grups de societats poden optar per tributar en règim de consolidació en 

aquest impost. La societat dominant té la representació del grup i està subjecta al compliment de les 

obligacions tributàries materials i formals que derivin del règim de consolidació fiscal. 

BASE IMPOSABLE, QUOTA ÍNTEGRA I BONIFICACIONS 
 

La base imposable ve determinada pel nombre total de metres quadrats dels habitatges subjectes 

a l’impost de què és titular el subjecte passiu en la data de meritació.  

 

La quota íntegra s’obtindrà d’aplicar sobre la base imposable l’escala següent: 
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Base imposable fins a 
(nombre de m2) 

Quota íntegra 
(euros) 

Resta base imposable fins a 
(nombre de m2) 

Tipus aplicable 
(euros/m2) 

0 0 5.000 10 

5.000 50.000 20.000 15 

20.000 275.000 40.000 20 

40.000 675.000 En endavant 30 

 

Bonificacions 
Els subjectes passius que destinin part del seu parc d’habitatges al lloguer assequible, podran 

aplicar una bonificació en la quota, en els percentatges que s’indiquen a continuació, segons el 

ràtio d’habitatges destinats a aquesta finalitat en municipis de Catalunya de demanda forta i 

acreditada, sobre el total d’habitatges buits subjectes a l’impost. 

 

Percentatge d’habitatges destinats a lloguer assequible Bonificació (%) 

Del 5% al 10% 10 

Més del 10% i fins al 25% 30 

Més del 25% i fins al 40% 50 

Més del 40% 75 

Més del 67% 100 

 

S’entén per habitatge de lloguer assequible, aquell del qual l’arrendatari satisfà una renda inferior a 

la que fixa per a aquesta finalitat l’ordre del conseller competent en matèria d’habitatge que 

estableix els preus màxims dels habitatges amb protecció oficial i altres disposicions relatives al Pla 

per al dret a l’habitatge, respecte de cadascun dels municipis de demanda forta i acreditada 

d’habitatge. La renda fixada per la dita ordre ha d’ésser, en qualsevol cas, un 25% inferior a la de 
mercat. El termini del contracte de lloguer assequible ha d’ésser de tres anys com a mínim. 

A l’efecte de la bonificació també computen els habitatges en què, tot i que la renda pactada sigui 

superior a l’anterior, els arrendataris satisfan efectivament una quantitat inferior o equivalent a un 

lloguer assequible, com a conseqüència que una part del preu està subvencionada pel subjecte 

passiu o per una entitat del grup al qual pertany. 

Perquè la bonificació sigui aplicable, els habitatges han d’haver estat validats com a habitatges 

assequibles per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i s’ha de garantir que els arrendataris 
tinguin uns ingressos inferiors als establerts per a accedir a un habitatge amb protecció 
oficial. 
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La disposició transitòria primera estableix que les Rendes Màximes del lloguer assequible, 

mencionades anteriorment, a falta de regulació seran les següents:  

 Si l’habitatge es troba en un municipi de demanda forta i acreditada de la zona geogràfica A 

d’acord amb el Decret 75/2014, serà de 400 euros mensuals.  

 Si l’habitatge és en un municipi de demanda forta i acreditada de la zona geogràfica B 

d’acord amb el Decret 75/2014, serà de 300 euros mensuals. 

MERITACIÓ I AUTOLIQUIDACIÓ 
 

L’impost es merita el 31 de desembre de cada any i afecta a tots els habitatges dels que és titular el 

subjecte passiu en aquesta data. 

El Reglament de desenvolupament de l’Impost estableix que la presentació i ingrés de 
l’autoliquidació de l’Impost s’ha d’efectuar entre els dies 1 i 20 del mes de març següent a la 

data de meritació, telemàticament. 
En el supòsit que es vulgui sol·licitar un ajornament o fraccionament del deute tributari, cal fer-ho de 

manera presencial a les delegacions de l'Agència Tributària de Catalunya, juntament amb 

l'autoliquidació corresponent. 

MODEL DE PRESENTACIÓ 
 

L'Ordre VEH/35/2016, de 19 de febrer, aprova el model d'autoliquidació 510, de l'impost sobre els 

habitatges buits. Dit model s’ha de presentar telemàticament amb certificat digital, adjuntant l’annex 

amb la relació d’habitatges declarats. 

Per a més informació sobre la presentació telemàtica accedeixi al següent enllaç:  
http://etributs.gencat.cat/ca/programes_d_ajuda_models_i_formularis/models/impost-habitatges-buits/ 

 

A més dels professionals que habitualment col·laboren amb la seva empresa, Lorena Marquina, 

Monica Mirabet, Xavier Latorre o Javier Aquilué estan a la seva disposició per a qualsevol 

aclariment o ampliació al contingut de la present circular. 

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 

 

La present circular te amb única i exclusiva pretensió la de facilitar als seus destinataris una selecció de 
continguts d'informació general sobre novetats o qüestions de caràcter laboral, tributari o jurídic, sense que 
això pugui constituir assessorament professional de cap tipus ni pugui ser suficient per a la presa de decisions 
personals o empresarials. 
© 2016 Audiconsultores Advocats i Economistes SLP. Tots els drets reservats. 


