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CONV 4381 
Benvolguts/des companys/es, 
 
 
Com sabeu, recentment el Tribunal Constitucional va dictar un sentència declarant 
constitucional l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques desprès de 
valorar, entre d’altres qüestions, si existia o no doble imposició.  
 
Aquest impost suposa una nova càrrega fiscal que hauran de suportar les persones 
jurídiques residents a Catalunya, que siguin titulars dels considerats com a béns no 
productius (no associats a l’activitat econòmica) i alguns drets que recauen sobre aquests 
béns, en tant s’utilitzin realment per a activitats particulars, com ara béns immobles; vehicles 
amb potència de més de 200 cavalls, embarcacions de lleure, aeronaus  i objectes d’art, 
antiguitats i joies. 
 
La actual obligació es va publicar finalment al Decret llei 8/2019, de 14 de maig, de modificació 
de la Llei 6/2017, del 9 de maig (DOGC núm. 7876, de 16.05.2019) i suposa que caldrà 
presentar i liquidar declaracions tributaries per aquest impost, pels anys ja meritats (2017, 
2018 i 2019), de manera extraordinària, entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre d’enguany.   
 
Abans però de afrontar aquesta obligació amb els nostres clients, ens cal ser coneixedors 
d’algunes importants modificacions legals que poden produir-se, que es troben ja en curs i 
que afectaran a la configuració final d’aquest impost. 
 
Per això, hem cregut molt important programar una sessió temàtica per tractar d’aquest 
impost i de les modificacions previstes i finalment, ens plau anunciar-vos que podrem comptar 
com a ponents en aquesta sessió amb la Directora General de Tributs i Joc, de la Generalitat 
de Catalunya, Sra. Natàlia Caba i amb el nostre company, Antoni Duran-Sindreu.  
 
La data prevista per aquesta sessió extraordinària, deixant passar el sempre complicat mes de 
juny, serà el dimecres 10 de juliol del 2019 de 18.00h a 20.00h, a la Seu de la Delegació 
Catalana de Barcelona (c/ Provença, 281, baixos). 
 
Recordeu que aquesta sessió és gratuïta i NOMÉS per associats prèvia inscripció. Data límit 

d’inscripció: 5 de juliol de 2019. Recordar-vos que les places són limitades. 

IN SITU A BARCELONA  https://www.aedaf.cat/activitats/2019/7/10 

Us informem que aquestes sessions també es faran via streaming (només per visionar) a les 

diferents Delegacions de Girona, Lleida i Tarragona. Si us voleu inscriure-hi, podeu fer-ho 

mitjançant els enllaços següents: 

  

http://www.aedaf.cat/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7876/1743627.pdf
https://www.aedaf.cat/activitats/2019/7/10
https://www.aedaf.cat/activitats/2019/7/10
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GIRONA STREAMING https://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-girona-sessio-sobre-

impost-sobre-actius-no-productius 

LLEIDA STREAMING  https://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-lleida-sessio-sobre-

impost-sobre-actius-no-productius 

TARRAGONA STREAMING   https://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-tarragona-sessio-

sobre-impost-sobre-actius-no-productius 

En cas de que hi hagi documentació aquesta serà enviada per e-mail com a molt tard el mateix 

dia abans de les 13.30h 

Rep una forta abraçada, 

 
Jordi Baqués i Artó 
Delegat de Catalunya  
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