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El ple del Tribunal Constitucional (TC) 
ha aixecat la suspensió cautelar que 
pesava sobre la Llei 14/2015, de 21 
de juliol, reguladora de l’impost sobre 
els habitatges buits.

Sobre qui o què s’aplica 
l’impost de pisos buits?
PERSONES JURÍDIQUES. L’impost s’aplica 
sobre les persones jurídiques propietà-
ries d’habitatges buits desocupats per-
manentment sense causa justificada. 
HABITATGES BUITS DURANT MÉS DE DOS 
ANYS. L’habitatge ha d’estar buit i 
desocupat sense causa justificada du-
rant més de dos anys. 
L’IMPOST. La quota íntegra de l’impost 
sobre els habitatges buits s’obté apli-
cant a la base imposable els tipus de 
gravamen d’una escala.
Cal que, durant aquests dos anys, el 
subjecte passiu hagi estat titular de 

l’habitatge de manera continuada. 
Així, esdevé causa 

Causes justificades   
de desocupació
LITIGIS JUDICIALS. Que l’habitatge sigui 
objecte d’un litigi judicial pendent de 
resolució pel que fa a la seva propietat.
REHABILITACIÓ. Que l’habitatge s’hagi 
de rehabilitar. 
CLÀUSULES DE LA HIPOTECA. Que 
l’habitatge, prèviament a l’aprovació 
d’aquesta llei, estigui hipotecat amb 
clàusules contractuals que impossibi-
litin o facin inviable destinar-lo a un 
ús diferent del que s’havia previst ini-
cialment, quan es va atorgar el finan-
çament, sempre que el subjecte passiu 
i el creditor hipotecari no formin part 
del mateix grup empresarial.
OCUPACIÓ IL·LEGAL. Que l’habitatge 
estigui ocupat de manera il·legal i el 

propietari ho tingui acreditat docu-
mentalment.
PART D’UN EDIFICI PENDENT DE REHA-
BILITACIÓ AMB MÉS HABITATGES OCU-
PATS. Que l’habitatge formi part d’un 
edifici adquirit íntegrament pel subjec-
te passiu en els darrers cinc anys, per 
tal de rehabilitar-lo, i sempre que tin-
gui una antiguitat de més de quaranta-
cinc anys i contingui habitatges ocu-
pats que facin inviable tècnicament 
iniciar les obres de rehabilitació.

Altres causes exemptes 
de pagar l’impost
PROGRAMES SOCIALS. Estaran exempts 
de l’impost, entre altres supòsits, els 
habitatges que s’hagin posat a dispo-
sició de programes socials d’habitatge, 
convinguts amb les administracions 
públiques, per destinar-los al lloguer 
social.                   

TORNA A SER 
VIGENT LA LLEI 
SOBRE L’IMPOST 
DELS HABITATGES 
BUITS


