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Barcelona, a 7 de març de 2019 

 

 

 

Distingit Client, 

 

El passat 14 de febrer es va publicar la sentència 4/2019, de 17 de gener, del Ple del Tribunal 

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

Espanyol contra l’impost sobre els habitatges buits. El TC considera que l’impost no vulnera la 

prohibició de doble imposició de l’article 6.3 de la Llei orgànica de finançament de les comunitats 

autònomes (LOFCA) i, descarta l’extralimitació competencial per part del Parlament de Catalunya. 

La conseqüència immediata d’aquesta sentència és la plena vigència de l’Impost sobre els 

habitatges buits i propera presentació i ingrés de l'autoliquidació de l’impost corresponent a 

l’exercici 2018, que s'haurà d'efectuar per via telemàtica entre els dies 1 i 20 de març de 2019 

mitjançant el model 510. 

Aquest tribut és aplicable en l’àmbit territorial de Catalunya i únicament afecta a les persones 

jurídiques propietàries d’habitatges buits sense causa justificada durant més de dos anys.  

 

Constitueix la base imposable de l’impost el nombre total de metres quadrats de la superfície útil 

dels habitatges subjectes a l’impost de què és titular el subjecte passiu en la data de meritació de 

l’impost (31 de desembre), reduïda en 150 metres quadrats en concepte de mínim exempt.  

 

Es important destacar que quedaran exempts de l’impost els habitatges situats en zones 

d’escassa demanda acreditada, d’acord amb el que estableix el Pla territorial sectorial d’habitatge. 

Es consideraran zones d’escassa demanda acreditada, totes les poblacions no incloses a la llista 

de municipis definits com a àrees de demanda residencial forta i acreditada, inclosa a l’annex de la 

Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en 

risc d'exclusió residencial (DOGC núm. 7276, de 29.12.2016) . 

 

Al següent enllaç poden accedir al llistat de municipis amb habitatges no exempts de l’impost: 

https://atc.gencat.cat/web/.content/documents/02_doc_tributs/habitatges/municipis-habitatges-no-

exempts.pdf  

 

 

https://atc.gencat.cat/web/.content/documents/02_doc_tributs/habitatges/municipis-habitatges-no-exempts.pdf
https://atc.gencat.cat/web/.content/documents/02_doc_tributs/habitatges/municipis-habitatges-no-exempts.pdf
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A aquesta base imposable caldrà aplicar un tipus impositiu progressiu en funció de la taula 

següent: 

 

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  10,0  

5.000  50.000  20.000  15,0  

20.000  275.000  40.000  20,0  

40.000  675.000  en endavant  30,0 
 

 

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

per mitjà de les Administracions o d’entitats del tercer sector, podran aplicar una bonificació en la 

quota segons la ràtio d’habitatges destinats a lloguer assequible.  

 

Com sempre, els professionals que habitualment col·laboren amb la seva empresa estan a la seva 

disposició per a qualsevol aclariment o ampliació del contingut de la present circular. 

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La present Circular té com a única i exclusiva pretensió la de facilitar als seus destinataris una selecció de continguts 

d'informació de 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. 
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