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LA SÍNDICA VALORA POSITIVAMENT QUE L’AJUNTAMENT 

ASSUMEIXI  LA PLUSVÀLUA DELS AFECTATS  PER LA DACIÓ 

DE L’HABITATGE HABITUAL EN PAGAMENT D’UN DEUTE 

HIPOTECARI 
 

Vilà ja va recomanar al juliol al consistori que estudiés la possible exempció de 

l’impost arran de la queixa d’una ciutadana  

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, valora molt positivament la 

decisió de l’Ajuntament de no cobrar les plusvàlues en els casos de dació de l’habitatge 

habitual en pagament d’un deute hipotecari. 

 

Vilà considera que es tracta d’una injustícia notòria a la qual cal posar remei: “Cobrar un 

impost a famílies que ho han perdut tot i que es veuen obligades a deixar el seu habitatge 

no té cap sentit”. 

 

La defensora encoratja el consistori a buscar una fórmula per poder aplicar la mesura i 

demana que s’estudiï que se’n puguin beneficiar totes aquelles persones que, per extrema 

necessitat i en perill d’exclusió social, s’han vist obligades a deixar el seu habitatge 

habitual perquè no podien fer-se càrrec de la hipoteca a partir del moment en què va 

començar la crisi econòmica. 

 

El passat 16 de juliol, la síndica ja va recomanar al consistori que estudiés la possible 

exempció de la plusvàlua arran de la queixa d’una ciutadana que manifestava el seu 

desacord amb l’Institut Municipal d’Hisenda per la reclamació de l’impost d’un habitatge de 

la seva propietat que havia estat adjudicat a una entitat de crèdit mitjançant una subhasta 

judicial. 

  

Tot i que el cas estudiat era una transmissió i no un desnonament, la defensora creu que 

en el context de crisi actual i amb caràcter general, el pagament de l’impost de la 

plusvàlua per la transmissió d’un habitatge hauria de fer reflexionar als poders públics per 

impulsar les modificacions legislatives i reglamentàries corresponents, més enllà de les 

mesures urgents per la protecció dels deutors establertes per l’Estat la passada 
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primavera, amb l’objectiu d’atorgar un tracte més just als més perjudicats i que els 

impostos relatius a la pèrdua forçosa de l’habitatge no hagin de ser assumits per  

persones que ja ho han perdut gairebé tot. 

   


