IMPOST SOBRE ELS HABITATGES BUITS
(Llei 14/2015, de 21 de juliol, Decret 183/2016, de 16 de febrer,
Ordre GAH/16/2017, de 31 de gener i Ordre VEH/17/2018, de 21 de febrer)

OBJECTIU

•

Reduir l’estoc dels habitatges buits i potenciar el lloguer social.

SUBJECTE PASSIU

•

Persona jurídica propietària de l’habitatge buit o titular d’un dret real que faculti
l’explotació econòmica (dret d’usdefruit, de superfície, ...).

FET IMPOSABLE

•

La desocupació d’un habitatge durant més de 2 anys sense causa
justificada. L’ocupació durant un període mínim de 6 mesos continuats
interromp el còmput dels 2 anys.
La norma preveu causes justificades de desocupació, tals com que la propietat
sigui objecte d’un litigi judicial, l’ocupació il·legal del mateix, que estigui hipotecat
amb clàusules que impedeixin el seu lloguer, que hagi de ser rehabilitat, ...

•

EXEMPCIONS

•

Subjectives: entitats del tercer sector de la xarxa d’habitatges d’inserció.

•

Objectives:





Habitatges situats en zones d’escassa demanda acreditada determinades pel
Pla territorial sectorial d’habitatge. Mentre no s’aprovi aquest Pla, aquest
impost s’aplicarà als 234 municipis relacionats en l’annex adjunt.
Habitatges protegits amb qualificació oficial vigent.
Habitatges cedits a administracions públiques per a programes socials.
Habitatges d’ús turístic.

BASE IMPOSABLE

•

Nº total de metres quadrats útils dels habitatges subjectes a l’impost, reduïts
en 150 m2 (mínim exempt).

TIPUS IMPOSITIU

•

Progressiu, essent el tipus mínim de 10 euros/m2 fins a 5.000 m2 de superfície i
el màxim de 30 euros/m2 a partir dels 40.000 m2.

BONIFICACIONS

•

Es preveuen bonificacions entre el 10% i el 100% a mesura que el titular vagi
destinant els habitatges al lloguer assequible.

MERITACIÓ

•

El 31 de desembre de cada any i afecta al parc d’habitatges de què és titular el
subjecte passiu en aquesta data.

SITUACIÓ JURÍDICA

•

L’impost està vigent en l’actualitat, tot i que el Govern Espanyol va presentar un
recurs davant el Tribunal Constitucional, que està pendent de sentència.

LIQUIDACIÓ

•

MODEL 510 d’autoliquidació, sempre que resulti quota a ingressar i acompanyat
de l’annex amb la relació d’habitatges declarats.

TERMINI

•

Entre l’1 i el 20 de març del 2018.

Restem a la seva disposició per a la tramitació de la declaració o qualsevol consulta al respecte.
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