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NOTA D’INTERÈS  Nº  36/2020                                                               18-09-2020 

 

  

 Compra d'habitatge per a reformar i tornar a vendre 
 

Quan una empresa compra un habitatge usat per reformar-lo i posteriorment vendre’l, 

amb caràcter general suportarà els següents impostos: 

 

- IVA del 21% en les obres de reforma. No aplica l'IVA reduït del 10% en obres 

contractades per persones físiques per a reformar el seu habitatge particular. 

 

- ITP d’entre el 6% i el 11% segons cada comunitat autònoma per la compra de 

l'habitatge. 

 

La compra d'un habitatge usat està exempta d'IVA i en conseqüència subjecta a ITP. 

Quan el venedor i comprador són subjectes passius d’IVA, hi ha la possibilitat de la 

renúncia a l'exempció, i per tant, l'operació tributa per IVA. L'adquirent ha de justificar 

mitjançant una declaració subscrita per ell, la seva condició de subjecte passiu, amb 

dret a deduir-se total o parcialment l'IVA suportat per les adquisicions dels 

corresponents béns immobles o, d’altra banda, que la destinació previsible per la qual 

s’utilitzaran els béns adquirits l'habilita per a l'exercici del dret a la deducció de l'IVA, 

total o parcialment. 

 
En general, la posterior venda de l'habitatge reformat també estarà exempta d'IVA, i 

per tant subjecta a ITP. Doncs, com que no es merita IVA en la venda, no serà possible 

la deducció de l'IVA suportat en les reformes, la qual cosa suposarà un major cost per a 

l'empresa. 

 

No obstant això, la situació canvia quan aquestes obres de reforma són qualificades 

com de rehabilitació. Perquè rebin tal qualificatiu és necessari que: 

 

a) Més del 50% del cost total del projecte de rehabilitació es correspongui amb 

obres de consolidació o tractament d'elements estructurals, façanes o cobertes o 

amb obres anàlogues o connexes a les de rehabilitació. 

 

b) El cost total de les obres a què es refereixi el projecte excedeixi del 25% del preu 

d'adquisició de l'edificació si s'hagués adquirit durant els dos anys 

immediatament anteriors a l'inici de les obres de rehabilitació o, en cas contrari, 

del valor de mercat que tingués l'immoble (sense comptar en ambdós casos el 

valor del terreny). 
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En aquest cas la tributació serà diferent en funció de qui sigui el venedor de l'habitatge 

adquirit amb la finalitat de rehabilitar-lo: 

 

- Venedor particular: amb la posterior venda de l'habitatge rehabilitat l'empresa 

haurà de repercutir un IVA del 10% i conseqüentment, l'IVA suportat en la 

reforma serà deduïble. 

 

- Venedor empresari: l'empresa també podrà deduir l'IVA suportat en la 

reforma, però a més a més, si l'empresa fa constar en l'escriptura de compra que 

adquireix l'habitatge per rehabilitar-lo, l'empresa venedora li haurà de 

repercutir IVA, el qual podrà deduir, i no haurà de suportar el cost de l'ITP. 

Únicament haurà de suportar el cost de l'AJD que, segons cada comunitat 

autònoma, serà entre l'1% i l'1,5%. 

 

En conclusió, si la seva empresa vol comprar habitatges per reformar-los i 

posteriorment vendre’ls, pot resultar avantatjós comprar aquells que requereixin 

invertir en problemes estructurals, ja que la seva reforma pot ser qualificada de 

rehabilitació i conseqüentment, com la futura venda de l'habitatge rehabilitat quedarà 

subjecta i no exempta d'IVA, també es pot deduir tant l'IVA de les reformes com l'IVA 

de la compra de l'habitatge. 
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