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Barcelona, 26 d’octubre de 2018  

 
 
 
Distingit client, 
 
 
Segurament a través dels mitjans de comunicació hauran tingut notícia de la sentència del 

Tribunal Suprem dictada el 16 d’octubre de 2018 en relació amb els impostos a pagar en el 

moment que es signa una hipoteca. 

 

Durant les dos últimes dècades el Tribunal Suprem ha vingut mantenint que l’obligat al 

pagament de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats 

(ITPAJD), en la seva modalitat d’Actes Jurídics Documentats (AJD), era el prestatari, és a dir, 

aquell que havia sol·licitat el préstec, normalment, a una entitat financera. L’única excepció 

d’aquesta jurisprudència la constituïa una altra sentència dictada el 23 de desembre de 2015 

per la Sala de lo Civil (Sala 1ª)1.  

 

Doncs bé, el demandant al qual el TS va donar la raó en la seva recent sentència del passat 16 

d’octubre apel·lava precisament als arguments del TS en la mencionada sentència dictada el 

23 de desembre de 2015. Molt resumidament, en aquesta ocasió el TS, i en concret, la Sala 3ª 

(la que coneix pròpiament els assumptes tributaris), resol dient que en els préstecs amb 
garantia hipotecaria l’obligat al pagament de l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats 
(a Catalunya l’1,5%) és l’entitat financera, no el prestatari, com fins ara es venia 
acceptant de forma generalitzada, i en coherència amb aquesta interpretació del Text Refós 

de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD), 

declara la nul·litat del segon paràgraf de l’art. 68 del Reglament del ITPAJD per resultar 
contrari a la Llei que deu desenvolupar. Aquest paràgraf establia el següent: 

“Quan es tracti d’escriptures de constitució de préstec amb garantia es considerarà 
adquirent el prestatari”. 
 

                                                        
1 No obstant, aquesta STS va ser dictada per la Sala de lo Civil (Sala 1ª) en el marc d’una demanda 
relativa a totes les despeses inherents al préstec hipotecari que contractualment les entitats financeres 
traslladaven als seus clients. En ella el TS considerava que l’Impost tenia que pagar-lo l’entitat financera, 
si bé aquesta mateixa Sala 1ª, reunida en ple el 15 de març de 2018, va rectificar posteriorment el seu 
criteri mitjançant les sentències 147/2018 i 148/2018. 
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Cal incidir en la transcendència que aquest gir jurisprudencial pot suposar en diferents àmbits 

(sector financer, administracions tributàries autonòmiques, etc.), fins a tal punt que de manera 

extraordinària el President de la Sala 3ª del TS ha acordat paralitzar els restants recursos 

pendents sobre assumptes similars i avocar al Ple de la Sala compost pel President i 31 

magistrats algun d’aquests recursos pendents amb la finalitat de confirmar o rectificar el 

mencionat gir jurisprudencial. 

 

Donat que la data inicialment prevista per a la celebració del citat ple de la Sala 3ª és el dilluns 

5 de novembre de 2018, la nostra recomanació és esperar fins a conèixer quin és el resultat del 

mateix, excepte en el cas d’aquelles persones, físiques o jurídiques, que faci ara quasi 4 anys 

que van liquidar l’impost (ITPAJD), les quals deurien instar la rectificació de la seva 

autoliquidació, sol·licitant a l’administració tributària autonòmica la devolució de la quota 

satisfeta, així com els interessos de demora reportats des d’aleshores, en altres paraules, sols 

aquelles liquidacions de l’ITPAJD que entre la data de lectura d’aquesta nota i el 5 de 

novembre vagin a assolir els 4 anys, i per tant, deurien immediatament iniciar el procediment de 

devolució d’ingressos indeguts. 

  

Tot això sense perjudici de que, en funció del que decideixi el TS el pròxim 5 de novembre, és 

possible que fins i tot les liquidacions ingressades fa més de 4 anys puguin ser reclamades, ja 

sigui per la via de la responsabilitat patrimonial de l’Estat o mitjançant la demanda civil a 

l’entitat financera que es va ocupar de gestionar el pagament de l’impost, en qualsevol cas, vies 

molt més complicades i costoses que la de la reclamació d’ingressos indeguts. 

 

Els professionals que habitualment col·laboren amb la seva empresa estan a la seva disposició 

per qualsevol aclariment o ampliació del contingut de la present circular.  

 

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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