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NOTA JURÍDICA 

 
 

Assumpte: Moció del Grup municipal del Partit Popular sobre no liquidació de 

l’Impost municipal de Plusvàlua en cas inexistència increment de valor.  

 

I.- QÜESTIONS PRINCIPALS PLANTEJADES PER LA MOCIÓ I PRECEDENT DE 

MOCIÓ PRESENTADA L’ANY 2012 PEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 

 

La moció proposa l’adopció d’acords per part municipal en ordre a que no siguin 

girades liquidacions de l’Impost municipal sobre Increment de valor de Terrenys de 

Naturalesa Urbana (Impost Plusvàlua), en aquelles transmissions de terrenys o 

finques (adjudicacions en procediments hipotecaris i altres transmissions ja siguin 

“inter vivos” o “mortis causa”), en que no s’hagi produït un increment de valor des 

de que les finques foren adquirides fins que es produeix l’actual transmissió, 

circumstància que llevat de determinades zones molt concretes en determinats 

municipis, es dóna en la pràctica totalitat de municipis, des de l’inici de la crisi 

econòmica a finals de 2007 principis de 2008. 

 

La moció  planteja per una banda no girar liquidacions “pro futuro” en els casos de 

manca d’increment de  valor i d’altra part, que siguin revisades- amb caràcter sols 

informatiu-, “todas las transmisiones de inmuebles del municipio realizadas entre 

los años 2008 y 2014, estableciendo los mecanismos que sean necesarios para 

identificar las transmisiones que han sido realizadas en las circunstancias de 

pérdidas económicas antedichas”, tot semblant necessari d’assenyalar respecte 

les liquidacions ja practicades i que tinguin guanyada fermesa (per no haver estat 

impugnades o per desestimació dels recursos en via administrativa i/o 

jurisdiccional) tant si han estat totalment ingressades com si han estat objecte de 

fraccionament o ajornament, que tenen la naturalesa d’actes administratius, 

consentits, ferms i definitius, i per tant, en principi no revisables  i, en el improbable 

supòsit de que alguna transmissió produïda durant els anys 2008 i 2009 i fins 11 

de juny 2010, no hagués estat liquidada, s’hauria produït,a día d´avui, la 



 

 -2- bf/1502 

prescripció del dret a liquidar en haver transcorregut més de 4 anys, llevat que hi 

hagués hagut algun acte interromptiu de la prescripció. 

 

En el Ple municipal de 16.07.2012 fou tractada, sense aprovació, una moció del 

propi Grup municipal Popular en la que es demanava “LA CREACIÓ D’UNA 

BONIFICACIÓ (O MECANISME EQUIVALENT) DE L’IMPOST SOBRE 

L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 

(PLUSVÀLUA) PER TRANSMISSIÓ INTER VIUS DE L’HABITATGE HABITUAL”, 

que en termes legals no hauria pogut ésser aprovada ja que la creació d’una 

bonificació o subvenció del 95% de la quota a pagar, tal com postulava l’acord únic 

de la moció, resultava inviable d’ésser acordat per part municipal ja que es 

tractaría de determinacions en materia tributaria sotmeses al principi de reserva de 

llei. 

 

La moció ara presentada es recolza en pronunciaments judicials favorables del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.  

 

II.- MARC JURÍDIC APLICABLE: PRONUNCIAMENTS DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA 

 

L’impost municipal de Plusvàlua es troba regulat pels articles 104 a 110 del Reial 

Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

d’hisendes locals (TRLHL) i segons l’article 104.1), la seva justificació o fet 

imposable es concreta en gravar “l’increment de valor” que experimentin els 

terrenys des que foren adquirits fins que es transmeten (per qualsevol causa o títol 

jurídic vàlid), tot establint la llei, un límit màxim de 20 anys que es pot tenir en 

compte encara que el període real de temps transcorregut fos superior. 

 

La pròpia Llei estableix en l’article 107, un sistema de determinació objectiva de la 

base imposable de manera que l’increment de valor es calcula mitjançant 

l’aplicació d’uns percentatges anuals sobre el valor cadastral (IBI) vigent quan es 

produeix la transmissió final del terreny o immoble, tractant-se d’una regla general 
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establerta pel legislador l’any 1988 partint del criteri de que els terrenys tenien un 

continuat increment de valor -criteri real durant dècades- però que ha decrescut en 

els darrers temps, amb davallada des de les darreries de l’any 2007 arran de la 

crisi econòmica profunda i sostinguda. 

 

Davant d’aquesta situació, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala del 

contenciós administratiu (Secció 1ª) ha tingut ocasió de pronunciar-se,  a través de 

les Sentències núms. 305, 310 i 505/2012, de dates respectives 21 i 22 de març i 9 

de maig, tot establint en síntesi els següents criteris principals: 

 

1) La contradicció o discordància entre el mètode legal objectiu de considerar 

un increment de valor dels terrenys continuat i automàtic, i la realitat econòmica 

s’ha de resoldre no a favor del “mètode de càlcul” establert en l’impost municipal 

de plusvalua segon la regulació continguda en el TRLHL, sinó preservant els 

principis propis del sistema tributari com són l’equitat, la justícia i la capacitat 

econòmica (SSTC núms. 134/1996, de 22 de juliol, 193/2004, de 4 de novembre i 

407/2007, de 6 de novembre, entre d’altres), que esdevenen inconciliables amb la 

liquidació d’un impost quan es gravés un increment de valor fictici en tant que irreal 

per desconnectat de la realitat econòmica. 

 

2)  Liquidar un impost municipal per a gravar  un increment de valor que no s’ha 

produït, vulneraria frontalment l’art. 31.1) de la Constitució ja que en la pràctica 

seria confiscatori i no ajustat a Dret en no haver-se realitzat el fet imposable. 

 

3) Davant d’aquesta situació, el TSJC tot partint de la vigència de la regulació 

continguda en la Llei d’hisendes locals, a la que s’han adaptar les Ordenances 

Fiscals municipals, resol el problema d’injustícia tributària plantejat actualment per  

l’impost municipal de Plusvàlua, tot postulant el que s’anomena una “interpretació 

conforme” o, dit altrament, una lectura interpretativa del marc legal d’acord amb la 

Constitució (és a dir “bajo el horizonte hermeneutico de la Constitución” com té 

declarat el TC), tot derivant-ne les següents conseqüències i pautes d’actuació per 

part dels ajuntaments: 
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a) La interpretació conforme a la Constitució de l’article 107 de la Llei 

d’Hisendes Locals, es concreta en considerar que estableix una presumpció “iuris 

tantum” d’increment de valor (desvirtuable mitjançant prova en contra) i per tant, 

provisional, havent de contemplar-se de manera singularitzada cada cas concret 

per a determinar si s’ha produït o no en la realitat econòmica un increment efectiu 

del valor del terreny gravable amb l’impost. 

 

b) L’article 107 de la Llei d’Hisendes Locals, seria inconstitucional només si 

se’n fes una interpretació entenent que estableix de manera absoluta una ficció 

legal que permetés  gravar els supòsits d’inexistència d’increments de valor, però 

no és aquesta la interpretació que procedeix, ja que els Jutjats i Tribunals tenen 

l’obligació, segons l’article 5.3) de a Llei Orgànica del Poder Judicial, d’acomodar la 

interpretació de les normes als mandats constitucionals, i en aquest sentit, la única 

interpretació vàlida possible de l’article 107.2) del TRLRHL és entendre el mètode 

objectiu de càlcul d’increment de valor com a subsidiari del principi establert en 

l’apartat 1 del propi precepte, que es refereix a “increment de valor”, que pot 

concórrer o no, essent obvi que l’increment contemplat per la llei no pot ser altre 

que un increment real segons la situació econòmica, ja que la llei no podria mai 

gravar un increment de valor irreal o fictici. 

 

c) No procedeix de modificar l’Ordenança Fiscal municipal ja que es ajustada a 

dret sempre que estigui adaptada a la llei d’hisendes locals, corresponent al 

legislador bàsic estatal una eventual modificació de la llei d’hisendes locals, que 

fins la data no s’ha produït. 

 

d) Pel mateix motiu, no es pot establir una norma general en l’Ordenança Fiscal 

sobre no liquidació  sinó resoldre cada cas concret comprovant si s’ha produït o no 

increment de valor i en cas negatiu, no liquidar l’impost ja que no hi hauria fet 

imposable.  
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III.- AJUSTAMENT A DRET DE LA MOCIÓ, EN LÍNIA DE PRINCIPI, SENS 

PERJUDICI DE LA PROCEDÈNCIA DE MODULACIONS ADAPTATIVES EN LA 

PROPOSTA D’ACORDS 

 

La posada en connexió dels criteris interpretatius de marc legal, establerts en 

aquesta matèria per part del TSJC, amb la proposta d’acords de la moció, sembla 

autoritzat d’entendre comportaria el següent ordre de consideracions i modulacions 

adaptatives de caire estrictament jurídic: 
 

PROPOSTA D’ACORDS INCORPORADA A LA MOCIÓ (*) 
 
“PRIMERO.- Que sean revisadas todas las transmisiones de inmuebles del municipio 

realizadas entre los años 2008 y 2014, estableciendo los mecanismos que sean necesarios 

para identificar las transmisiones que hayan sido realizadas en las circunstancias de pérdidas 

económicas antedichas. 

SEGUNDO.- Que en la citada revisión se realice un informe en el que se detallen los importes 

pagados por dichas transmisiones en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de 

los Terrenos de Naturaleza Urbana.” 

 

OBSERVACIONS: Per les raons explicitades en l’apartat I, paràgraf 2n de la 

present nota, no sembla, en termes estrictament d’apreciació jurídica que aquesta 

informació pogués tenir cap virtualitat pràctica en termes de projecció aplicativa.  
 

“TERCERO.- En previsión de futuras reclamaciones a razón de las conclusiones expuestas en 

las últimas sentencias del TSJC y otros, y de la doctrina jurisprudencial que de ellas se deriva, 

el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès acuerde no exigir la liquidación del Impuesto sobre el 

Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a los contribuyentes que, como 

consecuencia de la transmisión de un bien inmueble, hayan obtenido una cantidad inferior al 

valor de adquisición de dicha propiedad.” 

 

OBSERVACIONS: De conformitat amb els criteris establerts en aquesta matèria 

pel TSJC, en el sentit de improcedència d’establir determinacions generals i 

correlativa pertinència de resoldre cada cas concret, sembla hauria de reformular-

se  l’acord en els següents termes:  
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“TERCERO.- Disponer que en las transmisiones de terrenos o inmuebles que se produzcan en 

el futuro o que actualmente se hallen pendientes de liquidar, antes de proceder a su práctica, 

se abra un período de prueba por plazo de 30 días, a los fines de que los interesados puedan 

aportar pruebas sobre la ausencia objetiva de incremento de valor y tras su comprobación por 

parte del Servicio municipal de Valoraciones, en caso de quedar acreditada la inexistencia de 

incremento de valor, se dicte resolución por parte municipal en la que se declare la no 

procedencia de ser girada liquidación del Impuesto municipal sobre el  Incremento del Valor de 

los Terrenos de Naturaleza Urbana, como consecuencia de la no realización del hecho 

imponible, todo ello de conformidad a lo dispuesto en los artículos 104.1) y 107, subapartados 

1 y 2, del vigente texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y criterios interpretativos establecidos en esta materia por 

parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala del contencioso 

administrativo(Sección 1ª), entre otras,en Sentencias núms. 305, 310 y 505/2012, de fechas 

respectivas 21 y 22 de marzo y 9 de mayo” 
 
“CUARTO.- Que el Ayuntamiento, paralelamente, solicite a la Diputación de Barcelona que ésta 

estudie dichas medidas con el fin de que pueda transmitir de forma generalizada al resto de 

Ayuntamientos de su ámbito territorial las recomendaciones oportunas al efecto.” 

 

OBSERVACIONS: Sembla autoritzat d’entendre que aquest acord quart s’estaria 

referint no a la Diputació, directament, sinó al seu Organisme de Recaptació i 

Gestió Tributària (ORGT), i  sots una òptica institucional de relacions 

interadministratives  (article 4.1.a) llei estatal 30/1992,de 26 novembre), no 

correspon a l’Ajuntament marcar directrius a un organisme autònom de la 

Diputació ni tampoc en base al principi de l’autonomia municipal ( articles 137 i 140 

CE,en relació amb article 1, llei 7/1985, de 2 abril, de bases de regim local) establir 

recomanacions per part d’aquest Ajuntament respecte als criteris d’actuació 

d’altres municipis vehiculant-ho a través de l’ORGT. 

 
“QUINTO.- Que se comuniquen las medidas adoptadas por el Ayuntamiento al Consell 

Comarcal, a la Federació de Municipis de Catalunya y a la Federación Española de Municipios 

y Provincias.” 

 

(*) Remarca text en blau acords moció i en color verd, la reformulació jurídica  
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SERVEIS JURÍDICS GENERALS 

12.06.2014 

 


