
 

 

PROPOSTA PER MODIFICAR L’IMPOST DE LA 

PLUSVÀLUA A NIVELL ESTATAL 

La Defensora del Pueblo planteja canviar el Reial Decret que regula el cobrament 

de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana a 

afectes que només es cobri quan hi hagi una plusvàlua real i que s’incloguin 

supòsits d’exempció per aquells casos en què no s’hagi produït un increment 

del valor del terreny 

Maria Assumpció Vilà va demanar a Soledad Becerril la seva intervenció tot 

proposant-li que el càlcul del tribut es fes considerant l’increment real del valor 

dels terrenys, atenent la situació comprovada del mercat immobiliari i acceptant, 

si s’escau, la inexistència del fet impositiu 

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha plantejat a la Secretaria d’Estat 

d’Hisenda que modifiqui el Reial Decret que regula el cobrament de l’impost sobre 

l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana perquè només es cobri quan hi 

hagi una plusvàlua real. Fa dos anys, la síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, 

va demanar a Becerril la seva intervenció per modificar l’actual normativa sobre 

l’impost, que depèn de l’Estat.   

En una carta signada per l’adjunt primer de la Defensora del Pueblo, Francisco 

Fernández Marugan, s’ha informat recentment a Vilà que la proposta de Becerril és 

que es modifiquin els articles 104 a 110 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per 

acomodar la base imposable i liquidable de l’impost sobre l’increment dels terrenys de 

naturalesa urbana a l’obtenció d’una plusvàlua real. 

La recomanació de la Defensora del Pueblo preveu també que s’incloguin supòsits  

d’exempció per aquells casos en què no s’hagi produït un increment del valor del 

terreny en aplicació del principi de capacitat contributiva i de la inexistència del fet 

imposable. 



En un informe tancat el desembre de 2012, sobre una dona a qui l’Ajuntament de 

Barcelona reclamava 3.100 euros de plusvàlua per la transmissió del seu habitatge 

habitual al banc en no poder fer front a la hipoteca, Vilà va proposar que el càlcul de 

l’impost de la plusvàlua es fes considerant l’increment real del valor dels terrenys de 

naturalesa urbana, atenent la situació comprovada del mercat immobiliari i acceptant, 

si s’escau, la inexistència del fet impositiu, amb independència de quina hagués estat 

la raó de la transmissió del bé immoble. 

El febrer de 2013, la síndica va adreçar una carta a la Defensora del Pueblo on li 

proposava modificar l’actual normativa de l’impost sobre l’increment del valor dels 

terrenys de naturalesa urbana “d’acord amb la figura impositiva, de la societat i del 

mercat immobiliari, de manera que beneficiï al conjunt de la societat i no solament als 

afectats per la pèrdua forçosa de l’habitatge habitual, corregint de forma legalment 

idònia una situació insuportable d’injustícia notòria”. 

L’impost sobre l’increment del valor dels terrenys és un tribut regulat en la Llei estatal 

d’hisendes locals. Així, és competència de l’Estat la determinació dels supòsits de no-

subjecció o exempció. La plusvàlua és un impost 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. 

Increments automàtics 

Ara mateix 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, és a dir que s’ha 

de pagar hi hagi o no plusvàlua real en la venda. Els ajuntaments incrementen el valor 

cadastral aplicant un percentatge determinat que no pot excedir dels límits que fixa la 

Llei. 

Vilà va concloure que l’aplicació d’aquest automatisme en l’aplicació i el càlcul de 

l’impost de plusvàlua podia resultar contrari als principis inspiradors del sistema 

tributari que preveu la Constitució, que ha de ser just i adequat a la capacitat 

econòmica del contribuent, igualitari i progressiu. 

La síndica recorda que l’article 31 de la Constitució diu que tothom ha de contribuir a 

les despeses públiques 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 l’hipoteca poden ser 

contraris als principis inspiradors del sistema tributari que preveu la Constitució. 

El passat estiu, el Govern central ja va aprovar un Reial Decret que preveia l’exempció 

de pagar l’impost de la plusvàlua a les persones afectades per la pèrdua del seu 

habitatge habitual que s’haguessin acollit a la dació en pagament. L’exempció és  

d’obligat compliment des de l’1 de gener de 2014 i té efectes retroactius per als 

impostos no prescrits (quatre anys), és a dir, que les plusvàlues que s’haguessin 

cobrat i que complissin les condicions del Reial Decret llei s’haurien de retornar. 

  


