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IMPOST SOBRE ACTIUS NO PRODUCTIUS DE LES PERSONES JURÍDIQUES 

RESUM 

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat el decret llei de modificació de l'Impost sobre Actius no 

Productius de les Persones Jurídiques. L'impost grava determinats béns de les persones jurídiques situats a Catalunya i 

que s'utilitzen per a fins particulars dels seus socis i particulars, entre ells béns immobles, vehicles d'alta gamma, 

embarcacions d'esbarjo, joies o obres d'art. El decret llei pretén reactivar l'aplicació de l'impost després d'un pronunciament 

recent del Tribunal Constitucional. 

El 16 de maig de 2019 es va publicar al DOGC el Decret Llei 8/2019, de 14 de maig, de modificació de la Llei 6/2017, de 9 de 

maig, de l'Impost sobre Actius no Productius de les Persones Jurídiques. 

En aquest sentit, el decret llei pretén reactivar l'aplicació de l'anomenat Impost sobre Actius no Productius, en vigor des del 13 

de maig de 2017, una vegada que el Tribunal Constitucional ha resolt l'adequació del tribut al marc constitucional vigent 

(Sentència 28/2019, de 28 de febrer). 

La principal novetat és que el nou decret regula el termini de presentació de l'autoliquidació de l'impost, que s'estableix de l'1 al 

30 de juny de cada any. De forma excepcional, les autoliquidacions corresponents als exercicis 2017, 2018 i 2019 s'han de 

presentar entre l'1 d'octubre i el 30 de novembre de 2019. 

Cal recordar que aquest impost grava la titularitat per les persones jurídiques de determinats béns situats a Catalunya que 

s'utilitzen per a fins particulars dels seus socis i familiars, com poden ser actius immobiliaris, vehicles de més de 200 cavalls, 

embarcacions d'esbarjo, joies i obres d'art. 

TÉ ALGUNA CONSULTA? CONTACTE: 

Des de l'Àrea de Dret Fiscal treballem per poder resoldre els dubtes que aquesta 

novetat pugui plantejar. Si té alguna consulta, no dubti en posar-se en contacte 

amb nosaltres. 
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