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Barcelona, 10 de juliol de 2018 

 
 
 
 
Distingit client: 

 

La sentència 1163/2018 del Tribunal Suprem dictada ahir, 9 de juliol, ha aclarit com s’ha 

d’interpretar la sentència 59/2017 del Tribunal Constitucional respecte a l’impost sobre 

l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, la coneguda “plusvàlua municipal”, 

ateses les diferents (i sovint contradictòries) interpretacions que estaven fent les pròpies 

administracions locals, els jutjats i els propis Tribunals Superiors de Justícia. 

 

La recent sentència del Tribunal Suprem, dictada en cassació, interpreta que: 

 

 Sobre els art. 107.1, 107.2 a) de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, relatius a la 

determinació de la base imposable de l’Impost, el Tribunal Constitucional dictamina una 

inconstitucionalitat parcial, de forma que tan sols son inconstitucionals en la mesura 
que gravin situacions en les que no es produeixi un increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana, però és constitucional la seva aplicació en els supòsits 

en que es produeixi aquest increment. 

 

 Sobre l’art.110.4 del mateix text, relatiu a la gestió de l’impost, es declara la 

inconstitucionalitat total, de forma que s’obre la possibilitat de que l’obligat tributari 
pugui provar la inexistència d’increment de valor com a conseqüència de la seva 
transmissió. 
 

Aquest criteri haurà de ser seguit pels tribunals de justícia, de forma que les diferents 

interpretacions dels efectes de la STC 59/2017 efectuades per Administració i Tribunals s’haurà 

d’ajustar al criteri establert en la sentència del Tribunal Suprem dictada ahir. Per aquest motiu, el 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya haurà de deixar de considerar nul·les totes les 

liquidacions d’aquest impost efectuades amb posterioritat a la STC 59/2017 al considerar 

(equivocadament segons el T. Suprem) que la inconstitucionalitat d’aquests articles provocava 

un buit normatiu que impedia la liquidació de l’impost. 
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A efectes pràctics, aquesta sentència significa que l’impost sobre l’increment de valor dels 

terrenys de naturalesa urbana, la plusvàlua municipal, continua essent un impost vigent, que 

continuarà essent objecte de liquidació o autoliquidació, tret que l’obligat tributari acrediti per 

qualsevol mitjà acceptat en dret (valor en escriptures, proves pericials, etc...) que no s’ha produït 

l’increment que es vol gravar. 

 

Aquesta interpretació obre la porta a poder reclamar la devolució de l’import de les liquidacions 

d’aquest impost no prescrites per transmissions que hagin provocat pèrdues, i que ha estat 

freqüents en els darrers anys. 

 

No se soluciona l’altre situació que es pot donar, quan es grava excessivament un petit increment 

de valor com a resultat de l’aplicació del sistema de liquidació de l’impost, cosa que el Tribunal 

Suprem reconeix que queda pendent al no haver estat plantejada i tampoc haver estat resolta 

pel Tribunal Constitucional. 

 

Quedem a la seva disposició per ampliar o comentar qualsevol qüestió relacionada amb la 

informació aquí continguda. A més dels professionals que habitualment col·laboren amb la seva 

empresa, Mateu Lázaro, Javier Aquilué i Luis Gil estan a seva disposició per a qualsevol 

aclariment o ampliació del contingut de la present Circular i valorar, si s’escau, la possibilitat de 

presentar una reclamació per ingressos indeguts per aquests conceptes. 

 

Atentament,  

AUDICONSULTORES 

 

 

 

 

 

 

La present Circular té com única i exclusiva pretensió la de facilitar als seus destinataris una selecció de continguts 

d’informació general sobre novetats o qüestions de caràcter laboral, tributari o jurídic, sense que això pugui constituir 

assessorament professional de cap tipus ni pugui ser suficient per a la pressa de decisions personals o empresarials. 
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