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Impacte econòmic dels canvis de 
domicili social i fiscal de les 

empreses catalanes 



Glossari 

• AEAT: Agencia Estatal de Administración Tributaria  

• ATC: Agència Tributària de Catalunya 

• CA: Comunitat/s autònoma/es 

• IRPF: impost sobre la renda de les persones físiques 

• IE: impostos especials (tabac, alcohol, hidrocarburs, etc.) 

• IS: impost de societats 

• IVA: impost sobre el valor afegit 

• LGT: Llei general tributària 

• LOFCA: Llei orgànica de finançament de les CA 

• LRHL: Llei reguladora de les hisendes locals 

 

 



Conceptes 

• Domicili social: lloc des del que s’administra 
una societat, entitat, associació, etc. i que pot 
tractar-se d’un petit despatx. 

 

• Domicili fiscal: lloc on rau la direcció 
efectiva de la societat, entitat, associació, 
etc. i des d’on es relaciona amb 
l’administració tributària (art. 48 LGT). 

 

• Centre productiu: unitat productiva o centre 
de treball des d’on l’empresa produeix, 
distribueix i ven productes i serveis. 



Impostos estatals i cedits 

• L’impost de societats es liquida totalment a l’AEAT, 
independentment d’on es localitzi el domicili social o 
fiscal de la societat . 

• L’IRPF es cedeix en un 50 % a la CA on resideixi la 
persona física (LOFCA). 

• L’IVA es cedeix en un 50 % a la CA on es lliurin els 
productes o es prestin els serveis, com a regla general 
(LOFCA). 

• Els IE es cedeixen en un 58 % a la CA on es produeixin o 
es consumeixin els productes o serveis, com a regla 
general (LOFCA). 

• L’impost de transmissions patrimonials es cedeix en 
un 100 % a la CA on es produeix la transmissió del bé 
immoble o bé a la que resideixi l’adquirent del bé moble, 
com a regla general (LOFCA). 
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Tributs locals 

Tributs locals: IBI (contribució), IIVTNU (plusvàlua 
municipal), IAE (activitats econòmiques), ICIO 
(construccions, instal·lacions i obres), IVTM (circulació de 
vehicles), RR (recollida de residus o escombraries), etc. 

 

Entitats locals 

(Ajuntaments, 

etc.) 

Els tributs locals són recaptats i 

liquidats en un 100 % per les entitats 

locals (ajuntaments, diputacions, etc.) on 

es troben els edificis o centres productius, 

o es matriculen els vehicles (LRHL). 



Resum liquidatiu d’impostos 

• IS 
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• IIEE 
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• IVTM 
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Ingressos per impostos 
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AEAT: ingressos tributaris líquids 2016 

I. Societats 

I.R.P.F. 

I.R. No Residents 

IVA 

II. Especials 

Resta 

• Impostos cedits: IRPF + IVA + IIEE ≈ 85% ingressos. 

• El rendiment cedit (entre 50-58%) roman al territori on s’ha produït. 



Centre productiu i domicili social a Catalunya 

A E A T 

• IRPF i IVA: 50 % a ATC; impostos especials: 58 % a ATC. 

• Tributs locals: 100 % a ajuntaments; impost societats: 100 % a AEAT. 



Centre productiu a Cat i domicili social a Espanya 

A E A T 

• IRPF i IVA: 50 % a ATC; impostos especials: 58 % a ATC. 

• Tributs locals: 100 % a ajuntaments; i. societats: 100 % a AEAT. 



Canvi de domicili social a Espanya (I) 

Catalunya 

Espanya 

100 % 

100 % 

A E A T 

El 100 % de l’impost de societats es paga a la Hisenda 

espanyola, independentment d’on estigui el domicili social o 

fiscal. No hi ha pràcticament pèrdua d’ingressos tributaris a 

Catalunya. 
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Canvi de domicili social a Espanya (II) 

Catalunya 

Espanya 

50 % 

50 % A E A T 

El canvi de domicili social o fiscal a una altra CA no comporta a 

Catalunya pèrdua d’ingressos tributaris per IVA i IRPF. 

IVA i IRPF 
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Canvi de domicili social a Espanya (III) 

Catalunya 

Espanya 

42 % 

42 % A E A T 

El canvi de domicili social o fiscal a una altra CA no comporta 

a Catalunya pèrdua d’ingressos tributaris per impostos 

especials. 

Impostos especials 
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Inversió estrangera a Catalunya 

Quan una empresa com FedEx (EUA i Brusel·les a UE) o Amazon 

(Luxembourg a UE) inverteix en un centre productiu i contracta personal a 

CAT, la bona notícia surt a tots els mitjans i tothom està molt content. 

Per què ens alegrem encara que les seus socials i fiscals continuïn on eren 

abans? Perquè  la riquesa per al territori la genera el centre productiu, 

no la seu social o fiscal. 



Establiment permanent  

• Si l’empresa inversora té domicili social i fiscal a Espanya, com es el cas 

d’AMAZON o FedEx, l’impost de societats es liquida directament a la Hisenda 

espanyola pel 100 %, sense cap cessió a la CA on es produeix la inversió. 

• Si l’empresa inversora no té domicili social ni fiscal a Espanya, es considerarà 

«establiment permanent», i els rendiments de la societat tributaran a la Hisenda 

espanyola segons el conveni de doble imposició entre l’estat tercer i l’Estat 

espanyol. Normalment, això significa que tributarà per l’Impost de renda de no 

residents directament a la Hisenda espanyola pel 100 %, sense cap cessió a la 

CA on es produeix la inversió. 

 

 

 

 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/

Fiscalidad_Internacional/Convenios_de_doble_imposicion_firmados_por_Espana/Co

nvenios_de_doble_imposicion_firmados_por_Espana.shtm 

 

Per tant, el fet que l’empresa inversora a Catalunya tingui o no domicili 

social o fiscal a Espanya o a Catalunya, no afecta la riquesa aportada al 

territori. 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Fiscalidad_Internacional/Convenios_de_doble_imposicion_firmados_por_Espana/Convenios_de_doble_imposicion_firmados_por_Espana.shtm
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Fiscalidad_Internacional/Convenios_de_doble_imposicion_firmados_por_Espana/Convenios_de_doble_imposicion_firmados_por_Espana.shtm
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Fiscalidad_Internacional/Convenios_de_doble_imposicion_firmados_por_Espana/Convenios_de_doble_imposicion_firmados_por_Espana.shtm
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Fiscalidad_Internacional/Convenios_de_doble_imposicion_firmados_por_Espana/Convenios_de_doble_imposicion_firmados_por_Espana.shtm
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Fiscalidad_Internacional/Convenios_de_doble_imposicion_firmados_por_Espana/Convenios_de_doble_imposicion_firmados_por_Espana.shtm


Conclusions 

• L’impacte fiscal del trasllat de domicilis socials o fiscals des de Catalunya a altres 

CA és pràcticament nul, ja que l’impost de societats es liquida en un 100 % a 

la Hisenda espanyola sense retorn directe, independentment d’on estigui el 

domicili social o fiscal. 

• Els tributs que tenen més pes en la recaptació tributària dels territoris són l’IRPF, 

l’IVA, els impostos especials i en darrer terme els tributs locals. Els ingressos 

produïts per aquests tributs reverteixen directament al territori on es 

produeixen en un percentatge fixat per la llei (LOFCA, LRHL), 

independentment d’on estigui el domicili social o fiscal. 

• Així, doncs, la riquesa generada en un territori reverteix majorment en el 

propi territori, i aquest és el motiu pel qual una inversió de l’exterior que generi 

instal·lacions (impostos locals), treballadors (IRPF) i consum (IVA, IE) és molt ben 

rebuda, mentre que el simple canvi d’un domicili social o fiscal a una altra 

CA, quan no hi ha deslocalització –com és el cas dels recents canvis a 

Catalunya–, no suposa cap pèrdua significativa d’ingressos tributaris ni ha 

de ser en cap cas motiu de preocupació. 

 



Segueix-nos a 

http://www.economistes.assemblea.cat 

 

http://www.facebook.com/pages/ANC_Economistes-per-la-
Independència/230977203659720 

 

http://twitter.com/ANC_Economistes 
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