
 1 

LA SÍNDICA CREU QUE COBRAR LA PLUSVÀLUA A QUI 

HA PERDUT L’HABITATGE PER IMPAGAMENT DE LA 

HIPOTECA POT SER INCONSTITUCIONAL 

Vilà farà arribar a la Defensora del Pueblo el seu informe perquè valori presentar un recurs 

davant del Tribunal Constitucional per saber si el cobrament de l’impost, sense que s’hagi 

produït un increment del valor del terreny, s’ajusta a dret 

La defensora dels barcelonins considera que la decisió municipal de compensar el 

pagament de la plusvàlua en determinats casos s’hauria d’aplicar amb efectes retroactius, 

fins a quatre anys enrere, coincidint amb l’inici de la crisi econòmica per equitat social 

Les persones afectades es veuen abocades a dedicar recursos econòmics que no tenen per 

fer un pagament injust en lloc de destinar-los a satisfer les seves necessitats més bàsiques  

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, creu que el fet de cobrar la plusvàlua a 

les persones que han perdut l’habitatge habitual per impagament del deute hipotecari o per dació 

en pagament podria ser inconstitucional. La plusvàlua és un impost regulat per la Llei estatal 

d’hisendes locals, per la qual cosa Vilà farà arribar l’informe que ha elaborat a la Defensora del 

Pueblo, Soledad Becerril, perquè valori presentar davant del Tribunal Constitucional un possible 

recurs d’inconstitucionalitat. L’article 31 de la Constitució diu que tothom ha de contribuir a les 

despeses publiques d’acord amb la seva capacitat econòmica, i l’automatisme en l’aplicació i el 

càlcul de l’impost, sense que s’hagi produït un increment del valor dels terrenys o per haver perdut 

l’habitatge pel fet de no poder pagar la hipoteca, poden ser contraris als principis inspiradors del 

sistema tributari que preveu la Constitució.  

En els darrers mesos, la defensora ha estudiat diferents queixes i consultes en relació amb el 

pagament de la plusvàlua. Una de les situacions supervisades és la d’una dona a qui l’Ajuntament 

de Barcelona reclama 3.100 euros per la transmissió del seu habitatge habitual al banc, ja que no 

pot fer-se càrrec del seu préstec hipotecari. La veïna s’havia quedat sense feina i només cobrava la 

prestació d’atur, per la qual cosa va oferir el pis a l’entitat creditora com a dació en pagament, cosa 

que li van acceptar. L’Institut Municipal d’Hisenda, l’òrgan encarregat de cobrar les plusvàlues a la 

capital catalana, va oferir a la reclamant com a única solució pagar l’impost a terminis, a raó de 

quotes mensuals de 80 euros i una primera de 200 euros, i li va denegar la sol·licitud de poder 

acollir-se a les exempcions aprovades pel Govern central, i previstes en el Reial decret llei 6/2012 

en casos de dació en pagament perquè el preu d’adquisició del seu habitatge va superar en 15.000 

euros el màxim establert per a municipis amb més de dos milions d’habitants. 
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L’impost sobre l’increment del valor dels terrenys és un impost regulat en la Llei estatal d’hisendes 

locals. Per tant, és competència de l’Estat la determinació dels supòsits de no-subjecció i 

exempció. L’impost de plusvàlua és un tribut directe que grava l’increment del valor dels terrenys 

urbans a conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol, també per subhasta o 

dació en pagament. El que succeeix és que el càlcul del valor del terreny es fa de forma 

automàtica, sense tenir en compte les oscil·lacions reals del mercat. Els ajuntaments incrementen 

el valor cadastral aplicant un percentatge determinat que no pot excedir dels límits que fixa la llei, 

segons una escala per trams de cinc anys fins a un màxim de vint anys. 

En opinió de Vilà, i després d’estudiar algunes sentències existents, aquest automatisme en 

l’aplicació i el càlcul de l’impost de plusvàlua pot resultar contrari als principis inspiradors del 

sistema tributari que preveu la Constitució espanyola, al qual es demana que sigui just i ajustat a la 

capacitat econòmica del contribuent, igualitari i progressiu, en aquells casos que, com el descrit, 

mostren situacions clarament injustes, en les quals els afectats no solament perden el seu 

habitatge sinó que a més han de pagar la plusvàlua. De fet, és possible que, en alguns casos, no 

es constati cap increment real del valor del terreny dins el període de temps que determina la llei i 

que, per tant, no s’hagi de cobrar l’impost.   

Sentències del TSJC 

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ja s’ha manifestat sobre aquesta qüestió en 

dues sentències amb l’Ajuntament de Barcelona com a part demandada. En una de les sentències, 

el Tribunal diu que “el continuat increment del valor dels terrenys s’ha trencat dramàticament els 

darrers anys”, i afegeix que “l’increment de valor experimentat pels terrenys de naturalesa urbana 

constitueix el primer element del fet impositiu, de tal manera que en la hipòtesi que no existeixi un 

increment, no es generarà cap tribut (...) ja que com que falta un element essencial del fet 

impositiu, no hi pot haver una obligació tributària”. La sentència conclou que cal tractar cada cas 

individualment mitjançant proves adequades i suficients que demostrin si s’ha produït o no 

increment real en el valor del terreny. 

La síndica entén que una part important de la liquidació de l’impost de plusvàlua dels habitatges 

transmesos en execució hipotecària o en dació en pagament seria sense cost per als afectats si es 

tingués en compte la variació real del valor dels terrenys en moments de crisi econòmica general i 

atonia del mercat. També creu que, tot i que s’hagi produït un increment del valor dels terrenys 

mentre han estat propietaris, si es tracta de persones que han perdut forçadament l’habitatge, no 

poden fer-se càrrec del pagament de l’impost. Segons Vilà, en tots dos casos, l’exigència de 

l’impost, quan ja s’ha perdut tot, significa una flagrant injustícia contrària al que diu la Constitució. 

Davant de la situació existent, que afecta desenes de persones cada any a Barcelona, la defensora 

dels barcelonins proposa que el càlcul de l’impost de plusvàlua es faci considerant l’increment real 

del valor dels terrenys de naturalesa urbana, atenent la situació comprovada del mercat immobiliari, 

i acceptant, si escau, la inexistència del fet impositiu, amb independència de quina hagi estat la raó 

de la transmissió del bé immoble. 

El 5 de desembre del 2012, l’Ajuntament de Barcelona va acordar no cobrar l’impost de plusvàlua a 

tots aquells que perdin el seu habitatge, ja sigui per dació en pagament o per execució hipotecària, 

i que el consistori es faria càrrec del corresponent import per la via de la compensació. Una de les 

condicions és que els beneficiaris no tinguin altres béns per satisfer el deute. L’Ajuntament, en el 

moment de preparar l’autoliquidació, oferirà als afectats que es puguin acollir a un programa d’ajuts 



 3 

socials, cosa que els permetrà evitar el pagament, i l’Ajuntament es farà càrrec de la totalitat dels 

tràmits. 

La síndica valora positivament les mesures preses per l’Ajuntament de no cobrar l’impost des del 

passat desembre, però les considera insuficients. I ha recomanat al consistori que revisi els 

beneficis acordats, i considera que s’haurien d’aplicar, amb efectes retroactius, fins a quatre anys 

enrere, coincidint amb el termini previst per a la prescripció dels deutes tributaris i amb l’inici de la 

crisi econòmica.  

Satisfer les necessitats bàsiques 

Vilà considera que estem davant de situacions manifestament injustes. Les persones afectades es 

veuen abocades a dedicar uns recursos econòmics que no tenen per fer un pagament injust en lloc 

de destinar-los a satisfer les seves necessitats més bàsiques. En el cas estudiat, la reclamant no 

solament ha perdut el seu habitatge per manca de recursos per poder fer-se càrrec de la hipoteca, 

sinó que haurà de satisfer 2.900 euros en concepte de la plusvàlua, més altres 200 d’interessos, 

perquè la normativa sobre l’impost crea la ficció d’obtenció d’un lucre quan aplica els criteris de 

càlcul de forma automàtica.  

En aquest cas, la síndica ha conclòs que, si bé l’actuació municipal ha estat ajustada a dret pel que 

fa al cobrament de l’impost de plusvàlues, la situació descrita és clarament injusta i ha decidit donar 

la raó a la ciutadana. I reitera que farà arribar a la Defensora del Pueblo perquè valori plantejar un 

recurs d’inconstitucionalitat de la Llei reguladora de les hisendes locals en allò que fa referència a 

la forma de càlcul i l’aplicació de l’impost sobre naturalesa urbana. 

Finalment, Vilà recorda i recomana a l’Ajuntament que no ha de renunciar al cobrament de l’impost 

de plusvàlua en aquells casos en què –que són els d’una major exclusió social–, d’acord amb el 

que diu el Reial decret llei 6/2012, els afectats en resulten exempts i el substitut obligat és l’entitat 

adjudicatària de l’immoble.  

 

 


