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ELS AFECTATS PER LA DACIÓ EN PAGAMENT DE 

L’HABITATGE HABITUAL NO HAURAN D’ABONAR LA 

PLUSVÀLUA 

El Govern central ha aprovat recentment un Reial decret llei que obliga els 

Ajuntaments a aplicar aquesta mesura des de 1 de gener de 2014 i amb efectes 

retroactius de quatre anys    

La proposta coincideix amb una recomanació feta fa un any i mig per la síndica de 

greuges al consistori barceloní   

Les persones afectades per la pèrdua del seu habitatge habitual i que s’hagin acollit a la 

dació en pagament no hauran d’abonar la plusvàlua. Recentment, el Govern central ha 

aprovat un Reial decret llei que preveu l’exempció de pagar aquest impost des de l’1 de 

gener de 2014 i amb efectes retroactius per als impostos no prescrits, és a dir de quatre 

anys. La mesura coincideix amb una recomanació que la síndica de greuges de 

Barcelona, Maria Assumpció Vilà, va fer al consistori barceloní fa un any i mig. 

El passat 5 de juliol, el Butlletí Oficial de l’Estat va publicar el Reial decret llei, que declara 

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

transmissions realitzades amb ocasió de la dació en pagament de l’habitatge habitual. 

Segons el govern central, l’exempció serà d’obligat compliment des de l’1 de gener de 

2014 i amb efectes retroactius per als impostos no prescrits, és a dir que les plusvàlues 

que s’hagin cobrat els últims quatre anys i que compleixen les condicions del Reial decret 

llei s’hauran de retornar, opina Vilà. 

La mesura presa pel govern central coincideix amb la recomanació que la síndica de 

greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, va comunicar el 10 de gener de 2013 a 

l’Ajuntament de Barcelona. El consistori havia aprovat el 5 de desembre de 2012 

condonar la plusvàlua a totes aquelles persones que haguessin perdut l’habitatge, ja sigui 

per dació en pagament o per execució hipotecària, fent-se’n càrrec el mateix Ajuntament 

per la via de la compensació. I la defensora va proposar que aquest ajut s’apliqués amb 

efectes retroactius, fins a quatre anys enrere, coincidint amb el termini previst per la 

prescripció dels deutes tributaris. 
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Recentment, la síndica ha fet arribar una carta a l’alcalde Xavier Trias, en què li recorda 

que el Reial decret llei aprovat pel govern central preveu els mateixos efectes retroactius 

que ella li va plantejar en la seva recomanació, i a la qual encara no ha tingut resposta. És 

a dir que si l’Ajuntament hagués acceptat la proposta de Vilà, s’hauria  avançat, en 

benefici dels barcelonins afectats per la pèrdua de l’habitatge habitual, a una norma que 

ara ja és d’obligat compliment.    

Reclamació de més de 3.000 euros de plusvàlua 

En el mateix informe de gener de 2013, que la síndica va elaborar arran de la queixa 

d’una ciutadana a qui se li reclamava 3.100 euros de plusvàlua (interessos inclosos) 

després que s’acollís a la dació en pagament, Vilà va fer constar que creia que el fet de 

cobrar el citat impost a les persones que havien perdut l’habitatge habitual per 

impagament del deute hipotecari o per dació en pagament podria ser inconstitucional en 

no complir-se el principi de contribució a la hisenda pública en funció de la capacitat 

econòmica.  

Vilà va fer arribar la proposta a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, perquè valorés 

la possibilitat de 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. Ara, amb el Reial decret llei aprovat pel govern central, molts 

ciutadans podran beneficiar-se de no haver de pagar la plusvàlua.  

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 calculen l’import 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 podia 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. 


