
 

COMUNICAT FISCAL 
© ADDVERA PARTNERS, S.L.P. 

Aquesta comunicació té una finalitat exclusivament informativa. 
Estem a la vostra disposició per aclarir-vos qualsevol dubte. 

Qualsevol actuació ha de consultar-se amb els nostres especialistes 

      
 

IMPOST SOBRE ELS ACTIUS NO PRODUCTIUS (IANP) 
Aquest impost, de caràcter autonòmic, va ser establert per la Llei 6/2017, de 9 de maig, del Parlament de Catalunya 
i suspesa la seva aplicació per haver estat recorreguda davant el Tribunal Constitucional que, en Sentència 
publicada el passat 26 de març, va declarar la seva plena constitucionalitat. 
Aquesta declaració d'adequació de l'impost al marc constitucional, ha fet que es reclami ara, amb caràcter retroactiu 
des de l'exercici 2017, sent el proper dia 30 de novembre la data límit per a la presentació de l'impost 
corresponent als exercicis 2017 a 2019, ambdós inclosos. 
Amb caràcter general, i tret d’alguna excepció, l'impost grava la tinença de determinats actius de les persones 
jurídiques, sempre que estiguin situats a Catalunya (immobles) o pertanyin a entitats domiciliades a Catalunya. 
Són susceptibles de considerar-se com a actius no productius els immobles, els automòbils de potència igual o 
superior als 200 cavalls, les embarcacions, les aeronaus, determinats objectes d'art i antiguitats i les joies. 
D'acord amb la norma, en general, tenen la consideració "d’actius no productius" qualssevol dels següents: 

a)    Els que se cedeixin de manera gratuïta i per a fins particulars als propietaris, socis o partícips de l'entitat 
o altres persones físiques vinculades a aquests, llevat que constitueixin rendiments en espècie, a l'efecte 
de l'IRPF, per al beneficiari. 

b)    Els que se cedeixin mitjançant preu i per a fins particulars als propietaris, socis o partícips de l'entitat o 
altres persones físiques vinculades a aquests, llevat que (i s'han de complir els tres requisits): 
i) el preu de la cessió sigui de mercat, 
ii) el cessionari treballi efectivament en l'entitat, i 
iii) percebi per això una retribució que sigui superior a l'import fixat per la cessió. 

c)     Els que no estiguin afectes a cap activitat econòmica o de servei públic. 
La base imposable estaria constituïda per la suma dels valors dels actius no productius, tenint en compte que els 
immobles es valoraran pel valor cadastral i els restants béns, amb caràcter general, pel valor de mercat a la data 
de meritació de l'impost. 
L'impost es merita el dia 1 de gener de cada any. 
Són subjectes passius de l'IANP les persones jurídiques i les entitats que, no tenint personalitat jurídica, 
constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d'imposició i amb objecte mercantil, 
propietàries dels béns no productius o que disposin d'ells en virtut de contractes d'arrendament financer o 
similars. 
La quota a ingressar resulta de l'aplicació d'una taula progressiva, sent el tipus mínim del 0,210% i el màxim del 
2,750%, per a bases imposables superiors a 10.695.996,06 euros. 
Si us plau, no dubteu a contactar-nos si teniu qualsevol dubte o necessiteu de la nostra col·laboració. 
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Aquest comunicat procedeix d’ADDVERA PARTNERS, S.L.P. 
Bruc, 72-74 3ª Planta 08009 Barcelona 

Tel. +34 934 882 745 – Fax. +34 934 882 864 
. 

Per conèixer la nostra política de privacitat i tractament de dades personals premi, si us plau, l’enllaç 
http://addvera.eu/ca/arees/avisos-legals/ 

En qualsevol moment, pot manifestar la seva voluntat de no rebre més comunicats de novetats de la nostra Firma per mitjans electrònics 

Per a això, envieu un correu a 
addvera@addvera.eu 
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