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RESUM 

 

El mes d’octubre es va iniciar el període d’autoliquidació del nou impost que grava la tinença 

de béns no productius per part de les persones jurídiques sempre i quan estiguin situats a 

Catalunya. En aquesta publicació expliquem l’objecte de l’impost, quins són els béns afectats, 

les exempcions i els terminis i mètode d’autoliquidació. 

 

 

ANTECEDENTS 

El passat 26 de març es va publicar la sentència 28/2019, de 28 de febrer, del Ple del Tribunal 

Constitucional (TC) en què es desestima el recurs d'inconstitucionalitat interposat pel 

President del Govern contra l’Impost sobre els actius no productius de les persones 

jurídiques.  

El TC considera que aquest impost no vulnera la prohibició de doble imposició dels apartats 2 i 

3 de l’article 6 de la Llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes (LOFCA) atès 

que presenta diferències substancials amb l’impost sobre el patrimoni, amb l’impost sobre béns 

immobles i amb l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica.  

 

OBJECTE DEL NOU IMPOST 

 

L’impost sobre els actius no productius té per objecte gravar (establir un impost sobre) els 

béns no productius (immobles, vehicles, embarcacions de lleure, joies, etc.) i determinats 

drets que recauen sobre aquests béns que formen part de l’actiu del subjecte passiu, és a dir, 

aquells béns que siguin propietat de l’entitat. 
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L’impost recau sobre els subjectes passius, tant persones jurídiques com les entitats que, 

sense tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat 

susceptible d’imposició. En tots els casos el subjecte passiu ha de tenir activitat econòmica als 

efectes del Art. 5 de la Llei de l’Impost sobre Societats. Aquest impost pretén que les entitats 

amb objecte mercantil destinin els seus béns i drets a l’activitat econòmica.  

 

ACTIUS SUBJECTES A IMPOSICIÓ 

 

Constitueixen el fet imposable de l’impost sobre els actius no productius, la tinença dels actius 

següents, sempre que no siguin productius i estiguin situats a Catalunya:  

 Béns immobles. 

 Vehicles de motor amb una potència igual o superior a dos-cents cavalls. 

 Embarcacions de lleure. 

 Aeronaus.  

 Objectes d’art i antiguitats amb un valor superior al que s’estableix la Llei del patrimoni 

històric. 

 Joies. 

Es considera que un bé no és productiu quan: 

 Es cedeix de manera gratuïta als propietaris, socis o partícips del subjecte passiu, o a 

persones vinculades a aquests, directament o per mitjà d’entitats participades, i que es 

destina total o parcialment a l’ús propi o a l’aprofitament privat, tret que utilitzar-lo 

constitueixi rendiment en espècie, d’acord amb el que disposa la normativa d’IRPF. 

 Es cedeix l’ús, mitjançant preu, als propietaris, socis o partícips del subjecte passiu o 

a persones físiques vinculades a aquests, o a entitats participades per qualsevol d’ells, 

per ser destinat totalment o parcialment a ús o aprofitament privat, llevat que els 

propietaris, socis, partícips o persones vinculades satisfacin per la cessió del bé el preu 

de mercat, treballin de manera efectiva a la societat i percebin per això una retribució 

d’import superior al preu de cessió.  

 No estigui afecte a cap activitat econòmica. Són actius afectes a una activitat 

econòmica els que, com a factor o mitjà de producció, s’utilitzen en l’explotació de 

l’activitat econòmica del subjecte passiu. 
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La base imposable de l’impost sobre els actius no productius està constituïda per la suma dels 

valors corresponents a tots els actius no productius.  

 Immobles: El dret real de superfície, el dret real d’usdefruit, el dret real d’ús i el dret de 

propietat sobre béns immobles, pel valor cadastral del bé immoble actualitzat en la Llei 

de pressupostos corresponent. 

 Vehicles de motor, embarcacions i les aeronaus: Pel valor de mercat.  

 Objectes d’art, antiguitats i joies: Pel valor de mercat.  

La quota íntegra es determina per aplicació a la base liquidable l’escala següent:  

Base imposable fins a 
(euros) 

Quota íntegra 
(euros) 

Resta base imposable fins 
a (euros) 

Tipus aplicable 
(%) 

0  0  167.129,45 0,21  

167.129,45 350,97  167.129,43 0,315  

334.252,88  877,41  334.246,87  0,525  

668.499,75 2.632,21  668.500  0,945 

1.336.999,75 8.949,54 1.336.999,26 1,365 

2.673.999,01 27.199,58 2.673.999,02 1,785 

5.347.998,03 74.930,46 5.347.998,03 2,205 

10.695.996,06 192.853,82 En endavant 2,750 

 

 

EXEMPCIONS 

 

Quedaran exempts de l’impost sobre el actius no productius:  

 Les administracions públiques i els organismes i entitats de dret públic.  

 Les representacions diplomàtiques, les oficines consulars i els organismes 

internacionals amb seu a Catalunya. 

 Els béns immobles propietat de les fundacions, de les organitzacions no 

governamentals i, en general, de les entitats sense ànim de lucre, sempre que es 

destinin a les seves finalitats pròpies no lucratives.  
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TERMINIS I MÈTODE D’AUTOLIQUIDACIÓ 

 

L’impost sobre els actius no productius es merita l’1 de gener de cada any.  El termini, la forma 

de presentació i ingrés de l’autoliquidació de l’impost és el següent: 

 Els contribuents estan obligats a presentar l’autoliquidació de l’impost sobre actius no 

productius i a efectuar-ne l’ingrés corresponent entre els dies 1 i 30 del mes de juny 

següent a la data de meritació. Excepcionalment, l’autoliquidació corresponent als 

anys 2017, 2018 i 2019 s’ha de presentar i ingressar entre l’1 d’octubre i el 30 de 

novembre de 2019.  

 

 La presentació de l’autoliquidació s’ha de realitzar per via telemàtica, a la seu 

electrònica de l’Agència Tributaria de Catalunya.  

 

 L’ordre VEH/123/2019, de 20 de juny, aprova el model d’autoliquidació 540 de l’impost 

sobre els actius no productius de les persones jurídiques.  

 

Els especialistes en tributació de les empreses de l'Àrea Fiscal, estan a la seva disposició per a 

qualsevol aclariment o ampliació del contingut de la present circular. Contacta amb nosaltres a 

través del telèfon 934 677 414. 

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 

ÀREA FISCAL 
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