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Resum 
 

Aquest treball té la intenció d’analitzar la inconstitucionalitat parcial de l’Impost de 

l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, recentment declarat 

inconstitucional i nul en els casos que s’ha produït un decrement del valor d’aquest terreny 

amb el temps. Així doncs, es tracta d’un treball que, sense oblidar les posicions doctrinals al 

respecte, troba els seus pilars en l’anàlisi jurisprudencial sobre la matèria, que especialment 

ha estat litigiosa arran de l’esclat de la bombolla immobiliària. En concret, se centra en 

l’estudi de la sentència del Tribunal Constitucional d’11 de maig de 2017, que resol la 

qüestió d’inconstitucionalitat sobre els preceptes 107 i 110.4 de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals, que conté la regulació d’aquest impost municipal. Així mateix, analitza els 

efectes que podrà tenir la declaració d’inconstitucionalitat per als contribuents, els tribunals i 

els Ajuntaments –especialment perjudicats perquè aquest impost significa una important font 

d’ingressos per als municipis– i suggereix algunes propostes per al legislador estatal, que 

actualment, es veu obligat a adaptar o modificar la normativa per fer complir el mandat 

constitucional.
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I. INTRODUCCIÓ 

L’objecte d’aquest treball és analitzar la inconstitucionalitat parcial de l’Impost sobre 

l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, en endavant IIVTNU, recentment 

declarada pel Tribunal Constitucional perquè vulnera el principi de capacitat econòmica en 

els casos que l’impost grava un decrement de valor del terreny. La finalitat és doncs, estudiar 

la STC d’11 de maig de 2017, i les precedents sentències del Tribunal Constitucional respecte 

l’impost homòleg a les comunitats forals d’Àlaba (STC 37/2017) i Guipúscoa (STC 

26/2017). Partint d’aquests pronunciaments, el treball té també l’objecte de contextualitzar la 

controvèrsia amb doctrina precedent i actual així com jurisprudència ordinària sorgida 

especialment a partir de l’esclat de la bombolla immobiliària.  

 

L’IIVTNU és un impost que no ha estat pacífic pràcticament des de la seva aprovació a finals 

dels anys vuitanta. Ja aleshores la doctrina i algun pronunciament dels tribunals ordinaris 

espanyols suggerien la possible vulneració al principi constitucional de capacitat econòmica 

que genera la meritació de l’impost en els casos que es produeix un decrement del valor del 

terreny del sòl. Tot i així, no va ser fins a l’esclat de la bombolla immobiliària i la consegüent 

caiguda del valor real dels terrenys del sòl quan la litigiositat va aflorar als tribunals 

(especialment a partir de l’any 2010) perquè fins llavors, les transmissions es realitzaven, en 

la majoria de casos, per un preu superior al de les adquisicions d’aquests terrenys.  

 

En el pla teòric, la doctrina discuteix d’una banda quina és la capacitat econòmica gravable 

en l’impost –si gravar la renda potencial o el patrimoni–, i de l’altra, posa de manifest la 

contradicció que hi ha entre diversos preceptes relatius al fet imposable i el càlcul de la base 

imposable de l’impost regulats en els articles 104 fins a 110 de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals. Per altra banda, la rellevància pràctica d’aquest impost no és anodina. És la 

tercera font d’ingressos més important per als Ajuntaments, per darrere de l’Impost sobre els 

Béns Immobles i l’Impost sobre el Valor de Tracció Mecànica. Segons les últimes dades del 

Ministeri d’Hisenda1, l’any 2014 es van recaptar més de 2.280 milions d’euros en el conjunt 

d’Espanya. Així doncs, la declaració d’inconstitucionalitat d’aquest impost en els casos que 

es produeix un decrement del terreny tindrà un fort impacte econòmic a les arques municipals 

                                                
1 MINISTERIO DE HACIENDA. Haciendas Locales en cifras, año 2014. p. 45 . Madrid, octubre de 2016.  



Blanca Gispert Hernández 

 

 

7 

i també suposarà que molts contribuents instin a la rectificació de l’autoliquidació de 

l’impost, per considerar que l’han pagat indegudament. 

 

Tenint en compte la controvèrsia acabada d’exposar, els objectius específics d’aquest treball 

són comprendre la finalitat original de l’IIVTNU, posar especialment l’accent en l’estudi de 

l’evolució jurisprudencial i doctrinal que ha tingut, especialment arran de la crisi econòmica, 

analitzar els arguments de les sentències que el declaren parcialment inconstitucional així 

com els efectes que provoca la seva no limitació d’efectes en el temps. No sols això, sinó que 

el treball tracta d’anar més enllà i intenta posar de manifest els reptes que pel legislador 

estatal i els tribunals planteja la sentència d’11 de maig de 2017. Tampoc no oblida l’impacte 

econòmic que pot tenir per a les butxaques dels contribuents així com dels mateixos 

municipis, que es veuran obligats a retornar els ingressos indeguts i a prescindir de cara el 

futur, d’una part dels ingressos que obtenien gràcies a aquest impost.  

 

La metodologia emprada per a realitzar aquest treball de fi de grau és doncs sobretot l’anàlisi 

de la sentència del Tribunal Constitucional d’11 de maig de 2017 i els pronunciaments 

precedents respecte a la normativa homòloga en les comunitats forals basques. Sobre aquest 

estudi, el treball pretèn realitzar un treball de camp en l’àmbit de litigiositat en els tribunals 

ordinaris que ja es generava fa una dècada, quan va esclatar la bombolla immobiliària. El 

treball  també vol citar la doctrina que des de fa anys s’ha anat pronunciant respecte al 

principi de capacitat econòmica i l’IIVTNU, així com la seva naturalesa i finalitat. Així 

mateix, també té en compte els estudis recents d’autors i d’actors polítics implicats que s’han 

pronunciat arran de les sentències d’inconstitucionalitat del TC i que donen les claus per a 

esbrinar el futur que li espera a aquest impost. 

 

L’estructura d’aquest treball de fi de grau té com a pilar central l’anàlisi dels arguments de la 

sentència que declara inconstitucional de forma parcial l’impost. Per abordar la qüestió, en 

primer lloc procedeix a oferir una breu aproximació històrica i descriptiva dels elements que 

configuren l’impost així com de la seva naturalesa i finalitat. En segon lloc, estudia les 

sentències que resolen les qüestions d’inconstitucionalitat respecte a les normes basques i 

l’estatal i analitza el tipus d’inconstitucionalitat que ha realitzat el Tribunal Constitucional. I, 

en tercer lloc apunta els efectes que pot tenir aquesta sentència en els pròxims anys, tant en el 

pla normatiu, que afecta el legislador com el d’aplicació, que implica a contribuents, tribunals 
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i Ajuntaments. Per acabar, tan sols indicar que aquest treball s’ha realitzat a mesura que s’han 

publicat les sentències del Tribunal Constitucional (febrer, març i maig), cosa que posa de 

manifest una dificultat afegida, ja que el treball s’ha hagut d’anar adaptant al ritme de les 

publicacions de les STC, així com a l’actualitat que ocupa l’objecte del treball. 
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II. L’Impost sobre l’increment de Valor dels Terrenys de 

Naturalesa Urbana 

2.1 ORÍGENS I NATURALESA  

 L’impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), 

conegut popularment amb el nom de plusvàlua municipal, es troba regulat en el Títol II sobre 

recursos municipals del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. En concret, 

en els articles 104 al 110, ambdós inclosos. Així, l’IIVTNU és un tribut municipal que grava 

l’increment de valor que experimenten els terrenys urbans en ocasió de la transmissió de la 

propietat dels terrenys per qualsevol títol de la constitució o transmissió de qualsevol dret real 

de gaudi o limitatiu del domini del terreny. Els seus inicis es remunten a l’any 1919, quan el 

Reial Decret de 13 de març d’aquell any instaurava un “arbitri sobre els increments dels 

terrenys situats en els termes municipals”. Aquest va quedar substituït pel posterior Estatut 

Municipal de 8 de març de 1924, que sistematitzava tots els aspectes en relació a les Hisendes 

Locals i deixava enrere el mètode de càlcul comparatiu entre valor de transmissió i adquisició 

per donar pas a una fórmula objectiva. Arribada la dictadura, l’impost es va incloure 

pràcticament sense modificacions en la Llei de Bases del Règim Local de 1945 i més 

endavant, instaurada la democràcia, el tribut va deixar de ser anomenat arbitri per passar a 

denominar-se ‘Impost’. A partir d’aleshores, va ser regulat en múltiples normes –Llei 

41/1975 de Bases de l’Estatut de Règim Local; Reial Decret-Llei 15/1978, de 7 de juny; Llei 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local; Reial Decret Legislatiu 

781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en 

matèria de Règim Local–, fins a arribar a la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de 

les Hisendes Locals, que donava fi al període de transitorietat marcat per la transició política 

del país.  Novament, la norma va patir una altra reforma –Ley 51/2002, de 27 de desembre, 

de reforma de la Llei 39/1988– fins finalment arribar al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 

de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 

actualment vigent i sota estudi de reforma integral amb una comissió experta nomenada fa 
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uns mesos pel govern actual. En el marc de la regulació vigent, l’impost és ara un tribut 

directe2, instantani3, real4, objectiu5, i potestatiu6 per als Ajuntaments.  

 

La seva finalitat ha estat esgrimida per la doctrina7 i la jurisprudència del Tribunal Suprem,  

que consideren que el seu objecte és “rescatar per a la comunitat una part de les plusvàlues 
                                                
2 És un impost directe perquè no pot ser repercutit legalment a una persona diferent a la del subjecte passiu. Però 

la llei no prohibeix invertir la càrrega tributària de l’impost per via del preu, contraprestació o fins i tot 

contractual, cosa bastant freqüent en els contractes translatius de domini, sobre tot quan la part venedora és una 

empresa constructora. 
3 La realització del fet imposable no s’allarga en el temps sinó que s’esgota un cop es produeixi el fet imposable, 

que està configurat amb dependència directa de la realització de la transmissió, que és un moment concret en el 

temps. Destaca la STS, de 22 de setembre de 1995, que apunta: «El Impuesto de autos no es periódico sino 

instantáneo, por lo que su periodo impositivo consiste, realmente, y ésta es la esencia del gravamen, en un 

periodo de generación de la plusvalía que se somete a tributación, es decir, en una porción de tiempo 

delimitada por dos momentos (el inicial y el final) que han de computarse para concretar si concurre o no el 

elemento básico del incremento del valor y, en caso afirmativo, para fijar su cuantía y calcular la cuota.» 
4 La seva naturalesa i fet imposable es determinen amb independència de l’element personal de la relació 

tributària. En aquest sentit destacar les paraules de AGÚNDEZ FERNÁNDEZ, A. a El Impuesto municipal 

sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Comares, Granada, 1990, pág. 12, que diu: 

“Es un impuesto real porque grava actos de los sujetos pasivos que han obtenido un aumento de su patrimonio 

por motivo de la transmisión de determinado bien o de la constitución de un derecho real sobre él, sin 

consideración ninguna acondiciones personales o subjetivas. El bien obtuvo un incremento de valor y este 

incremento ingresa, como plusvalía, en el patrimonio del sujeto gravado con el impuesto. Impuesto, pues, que 

recae e incide sobre la manifestación de riqueza del bien inmueble, independientemente de la persona que sea su 

titular. 
5 ÁLVAREZ ARROYO, F. Impuesto municipal sobre el incremento de valor de los terrenos (plusvalías), 

(2004) Madrid. España p.25, , consdiera que “ello es prácticamente consustancial al carácter real, pues si antes 

afirmábamos que el elemento personal no define el hecho imponible, mucho menos se tienen en cuenta las 

circunstancias personales del sujeto pasivo a la hora de determinar la cuota. En efecto, en ningún momento del 

proceso de determinación del incremento gravado se tienen en cuenta tales circunstancias, pues ni del conjunto 

de reglas aplicables del artículo 107 ni siquiera en la determinación del valor catastral se tienen en cuenta las 

circunstancias personales del sujeto pasivo”. 
6 L’Ajuntament té llibertat formal per establir l’impost. Però de fet i donada la seva important capacitat 

recaptatòria, és sumament estrany no trobar-lo en els sistemes tributaris municipals de tota Espanya. El Ple 

Ajuntament ha d’arribar a un doble acord primer el d’imposició i després el d’ordenació a través d’una 

ordenança fiscal. 
7 CASANA MERINO,F. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 

Marcial Pons, Madrid, 1994, p. 30 diu que “el IIVTNU encuentra su justificación en que la plusvalía o 
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generades sobre el terreny potencialment edificable, originades, també en part, per l’actuació 

de l’Administració creadora d’infraestructures i serveis, així com les altres condicions que 

possibiliten, potencien o incrementen les expectatives del desenvolupament urbanístic” (STS 

de 29 d’abril de 1996). Aquesta noció neix de l’article 47 de la Constitució Espanyola, que 

senyala que la comunitat ha de participar en les plusvàlues que generi l’acció urbanística dels 

ens públics. El TC així ho confirma en la sentència de 16 de desembre de 1999 que considera 

que “és constitucionalment admissible que el legislador estableixi impostos que, sense 

desconèixer o contradir el principi de capacitat econòmica, estiguin orientats al compliment 

de fins o a la satisfacció d’interessos públics que la Constitució preconitza o garanteix”8 9.  

 

Tot i així, no s’ha d’oblidar la important font de recursos que suposa aquest impost per a les 

hisendes locals. Segons les últimes dades del Miniseri d’Hisenda, el 2014 es van recaptar 

2.280 milions d’euros a tot l’Estat, suposant així, el tercer impost més important per a les 

arques municipals, només per darrere de l’IBI i l’IVTM. Així ho ha fet notar la doctrina, com 

Rubio de Urquía, Arnal Suría, Checa González, Herrera Molina o Álvarez Arroyo10, que 

                                                                                                                                                  
incremento de valor gravado se debe a la acción urbanizadora del progreso en las ciudades, o a la evolución 

natural de los terrenos, y no, por tanto, al esfuerzo del propietario. Dado que es la comunidad en su totalidad la 

que contribuye a la creación de la plusvalía debe ser compensada por quien se beneficia de ella”. 
8 Hi ha qui es mostra crític amb aquesta única finalitat: COLAO MARÍN: P.A: Impuesto sobre el Incremento de 

Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, principios constitucionales y sistema jurídico tributario, 

Quincena Fiscal, núm. 20, 2016, p. 62.  que diu “Aunque se puede sostener que es necesario un impuesto que 

grave determinadas situaciones, la mera fundamentación constitucional o social no fundamenta el gravamen si 

no existe capacidad económica en el caso concreto. Lo anterior sin contar con las más que numerosas formas 

mediante las que el sujeto ya aporta a la comunidad parte de su beneficio, mediante tributos, asunciones de 

costes o cesiones»  
9 PÉREZ-BUSTAMANTE, D. i DÍAZ GARCÍA, A. Inexistencia de «hecho imponible» por minusvalía en la 

transmisión de inmuebles. No concurrencia del principio constitucional de capacidad económica. Diario La 

Ley, N. 8971, Sección Doctrina, 3 de Mayo de 2017, Editorial Wolters Kluwer diuen que “Se trata de una 

riqueza que disfruta el propietario, pero que no es fruto de una inversión particular por su parte, sino de un más 

valor generado colectivamente fruto, por ejemplo, de los equipamientos públicos desarrollados por la Entidad 

Local”  
10 ÁLVAREZ ARROYO, F. . Impuesto municipal sobre el incremento de valor de los terrenos (plusvalías), 

(2004), Madrid. España p. 27 i 28 afegeix que “el IIVTNU tiene un claro fundamento recaudatorio, se establece 

porque recae sobre un índice de Índice capacidad económica, como cualquier otro sobre los que recaen otros 

impuestos, sin más; por lo que recurrir al artículo 47 de la CE, hablando de tributos, no deja de ser una cuestión 
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consideren que el fonament jurisprudencial abans esmentat ha constituït una ‘empara teòrica 

de l’Impost’, i que l’única raó que ha permès la longevitat del tribut ha sigut la seva gran 

habilitat recaptatòria.  

2.2 LITIGIOSITAT ARRAN DE L’ESCLAT DE LA BOMBOLLA IMMOBILIÀRIA 

Durant dècades, part de la doctrina11 va criticar la fórmula de càlcul de l’impost, que sempre 

dóna una quantitat a pagar encara que el valor del terreny no hagi incrementat amb el temps.  

La controvèrsia no va arribar mai als tribunals perquè durant temps i especialment, a principis 

dels 2000 (temps de bonança econòmica) el valor del sòl augmentava i els valors cadastrals 

estaven per sota dels valors reals del mercat, cosa que provocava que la plusvàlua municipal 

fos inferior a la plusvàlua real que el contribuent havia obtingut.12 

 

Amb l’esclat de la bombolla immobiliària i la consegüent crisi financera, l’any 2007, el valor 

real del sòl va experimentar una estrepitosa caiguda. Aquest fenomen va comportar que molts 

immobles es venguessin per un preu real inferior al que es va adquirir, una situació encara 

avui latent. La passivitat del legislador per adaptar la normativa al context actual ha provocat 

                                                                                                                                                  
añadida pero secundaria que no puede servir para justificar la existencia de un impuesto; la justificación 

constitucional debe- 

mos buscarla en el artículo 31.1 de la CE (como contribución al sostenimiento de los gastos públicos) y todo lo 

demás que se quiera añadir sólo tiene sentido en los tributos «extrafiscales», pero no en una de las importantes 

fuentes recaudatorias de las Haciendas locales”. 

 
11 ÁLVAREZ ARROYO, F. Impuesto municipal sobre el incremento de valor de los terrenos (plusvalías), 

(2004), Madrid. España, p.50 “si se transmite un terreno urbano pero no se genera un incremento de valor 

tampoco habría hecho imponible”; MORENO SERRANO. B. Impuesto sobre el Impuesto sobre el Incremento 

del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Aspectos más relevantes de su régimen jurídico, El Consultor 

de los Ayuntamientos y Juzgados, 2011, p. 176, “en el supuesto de que no exista ningún incremento de valor, no 

existe sujeción al IIVTNU, por mucho que el TRLRHL establezca unas reglas para el cálculo de la cuota del 

citado Impuesto”; en canvi, VARGAS JIMÉNEZ, M. R a La Fiscalidad Inmobiliaria en el ámbito Local: 

Cuestiones Problemáticas, Editorial Comares, 2011, p. 370 entèn que “el Impuesto no grava el incremento real 

del valor, ya que así lo dispone expresamente la propia Ley en el mismo artículo: el artículo 107.2 y el artículo 

107.4 , TRLRHL conteniendo una definición legal de incremento del valor y no de incremento real (...) Por 

tanto, estamos ante una valoración legal imperativa y no una presunción iuris tantum”. 
12 GÓMEZ GALICIA, F. El Tribunal Constitucional cuestiona el Impuesto de la Plusvalía Municipal.  Diario 

La Ley, n. 8956, Sección Tribuna, 6 de Abril de 2017, Editorial Wolters Kluwer. 
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que molts contribuents hagin recorregut les liquidacions de l’IIVTNU per considerar que no 

havien de fer front a aquest impost perquè l’increment de valor gravat era inexistent. Al llarg 

d’aquest temps la doctrina ha criticat la situació13 i les solucions dels tribunals han sigut 

heterogènies, estimant les pretensions dels contribuents en alguns casos i desestimant-les en 

d’altres. 

 

A favor del contribuent, destaquen múltiples resolucions dels Tribunals Superiors de 

Justícia14, que entenen que hi ha una contradicció entre l’article 104 del Text Refós de la Llei 

                                                
13 CAYÓN GALIARDO, A.: Las reactivadas dudas sobre la constitucionalidad del IIVTNU, Revista Técnica 

Tributaria , núm. 110 (2015) p. 15. diu que “el efecto del incremento del valor del inmueble queda desmentido 

en la actualidad debido a la crisis del sector inmobiliario pues no son raras las operaciones en las que los 

contribuyentes, que han sufrido una clara pérdida, deben tributar debido a que la ley siempre tiene el falso efecto 

de crear una ganancia...” i FALCÓN Y TELLA, R.: El IIVTNU y la pérdida de valor de los inmuebles: 

Sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo núm. 13 de Barcelona de 22 de enero de 2013», 

Quincena Fiscal , núm. 21 (2013) p. 9. Afirma que «es evidente que esta regulación, que parte de la premisa de 

que el suelo siempre sube de valor, resulta actualmente inadecuada.» 

 
14 Com a jurisprudència anterior a la crisi econòmica que ja sostenia aquesta interpretació, destaca la STS de 22 

de setembre de 1995, que exigia un increment patrimonial real com a element imprescindible per a calcular la 

base imposable. Arribada la crisi, destaquen múltiples sentències, algunes d’elles són: TSJ de Madrid de 8 de 

octubre de 2015 i 15 de juny de 2016; STSJ de Catalunya, de 21 i 22 de març i de 9 de maig de 2012, que es 

destaca el següent: “Cuando se acredite y pruebe que en el caso concreto no ha existido en términos económicos 

y reales, incremento alguno, no tendrá lugar el presupuesto de hecho fijado por la Ley para configurar el tributo 

y este no podrá exigirse por más que la aplicación de las reglas del art. 107.2 siempre produzca la existencia de 

teóricos incrementos”; STSJ de Catalunya de 22 de maig de 2012: que «la ausencia objetiva de incremento del 

valor dará lugar a la no sujeción al impuesto, simplemente como consecuencia de la no realización del hecho 

imponible, pues la contradicción legal no puede ni debe resolverse a favor del “método de cálculo” y en 

detrimento de la realidad económica, pues ello supondría desconocer los principios de equidad, justicia y 

capacidad económica; STSJ de Catalunya de 18 de juliol de 2013 i de 3 de desembre de 2015; STSJ de Castella 

i Lleó de 10 i 28 de juliol de 2016: STSJ de la Comunitat Valenciana de 20 juliol 2015 indica que, arts. 104, 

107, y 110.4 del TRLRHL “imponen una distinción fáctica entre los supuestos generadores de pérdidas o 

ganancias cero en los que la transmisión se efectúa por valor inferior al de adquisición en los cuales no se 

produce el hecho imponible (art. 104), y supuestos en los que hay un incremento, aunque sea mínimo, en cuyo 

caso es subsumible en el art. 104, y ab initio resulta de aplicación la regla objetiva de valoración del art. 107. 

Apunta esta sentencia que sólo en los supuestos de transmisiones generadoras de escaso incrementos debemos 

plantearnos la posible inconstitucionalidad de los preceptos del art. 107 y 110.4” STSJ Madrid, de 16 de 

desembre de 2014; la STSJ Catalunya, de 8 de març de 2016; la STSJ de Madrid, de 22 de abril de 2016; la 
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Reguladora d’Hisendes Locals i l’article 107 de la mateixa llei. Els tribunals consideren que 

sempre acaba primant el primer precepte, que defineix el fet imposable i la naturalesa bàsica 

del tribut.  

A tall d’exemple citem arguments de dues d’elles: la STSJ de Catalunya de 18 de juliol de 

2013, que diu: El incremento de valor experimentado por los terrenos de naturaleza urbana 

constituye el primer elemento del hecho imponible, de manera que en la hipótesis de que no 

existiera tal incremento, no se generará el tributo y ello pese al contenido de las reglas 

objetivas de cálculo de la cuota del art. 107 TRLRHL (LA LEY 362/2004), pues al faltar un 

elemento esencial del hecho imponible, no puede surgir la obligación tributaria. En 

conclusión, la ausencia objetiva de incremento del valor dará lugar a la no sujeción al 

impuesto, simplemente como consecuencia de la no realización del hecho imponible, pues la 

contradicción legal no puede ni debe resolverse a favor del "método de cálculo" y en 

detrimento de la realidad económica, pues ello supondría desconocer los principios de 

equidad, justicia y capacidad económica. Las mismas conclusiones han de aplicarse cuando 

si ha existido incremento de valor, pero la cuantía de éste es probadamente inferior a la 

resultante de aplicación de dicho método de cálculo, al infringirse los mismos principios. 

O bé, la STSJ de Madrid d’11 de desembre de 2013: 

“La ausencia objetiva del incremento del valor dará lugar a la no sujeción del impuesto, 

simplemente como consecuencia de la no realización del hecho imponible, pues la 

contradicción legal no puede ni debe resolverse a favor del "método de cálculo" y en 

detrimento de la realidad económica, pues ello supondría desconocer los principios de 

equidad, justicia y capacidad económica.  (...). Estas conclusiones, ya sostenidas por 

                                                                                                                                                  
STSJ de Catalunya, de 1 de juliol de 2016; y la STSJ de Catalunya, de 14 de juliol de 2016. En una instància 

menor, el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Madrid número 7 s’expressa així el 27 de juliol; també ho fa la 

sentència del Jutjat del Contenciós-Administratiu número 4 de Barcelona, de 24 de març de 2015; i del número 

9, el 3 de setembre de 2015. En els Tribunals Econòmic Administratius també s’ha seguit aquesta posició. 

Exemples són la Resolució del Tribunal Administratiu de Navarra, de 18 de març de 2013: la Resolució del 

Tribunal Administratiu de Navarra, de 24 de abril de 2013; la Resolució del Tribunal Administratiu de Navarra, 

de 7 de maig de 2013; la Resolució del Tribunal Administratiu de Navarra, de 6 de juliol de 2015; i la Resolució 

del Tribunal Administratiu de Navarra, de 14 de març de 2016.  
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diversos criterios doctrinales y pronunciamientos jurisprudenciales, han de considerarse 

incuestionables en el momento actual, a la vista de realidad económica citada. De esta 

forma, de ser la de la ficción jurídica la única interpretación posible del art. 107 LHL este 

habría de considerarse inconstitucional, pero como consecuencia de la obligación de los 

Jueces y Tribunales, contenida en el art. 5.3 LOPJ de acomodar la interpretación de las 

normas a los mandatos constitucionales, ha de entenderse que las reglas del apartado 2 del 

art. 107 son subsidiarias del principio contenido en el apartado 1 sobre el incremento (como 

ya hemos dicho, antes "real", y ahora "incremento" a secas, lo que no quiere decir que haya 

de ser irreal o ficticio). Las consecuencias no pueden ser otras que las siguientes: 1.a) 

Cuando se acredite y pruebe que en el caso concreto no ha existido, en términos económicos 

y reales, incremento alguno, no tendrá lugar el presupuesto de hecho fijado por la ley para 

configurar el tributo (art. 104.1 LHL), y éste no podrá exigirse, por más que la aplicación de 

las reglas del art. 107.2 siempre produzca la existencia de teóricos incrementos. 2.a) De la 

misma forma, la base imponible está constituida por el incremento del valor de los terrenos, 

el cual ha de prevalecer sobre lo que resulte de la aplicación de las reglas del art. 107, que 

sólo entrarán en juego cuando el primero sea superior. Por tanto, seguirá siendo de 

aplicación toda la jurisprudencia anterior sobre la prevalencia de los valores reales, 

pudiendo acudirse incluso a la tasación pericial contradictoria, en los casos en los que se 

pretenda la existencia de un incremento del valor inferior al que resulte de la aplicación del 

cuadro de porcentajes del art. 107. en esta hipótesis, la base imponible habrá de ser la 

cuantía de tal incremento probado, sin que sea admisible acudir a fórmulas híbridas o 

mixtas, que pretendan aplicar parte de las reglas del art. 107 al incremento probado.»  

 

Així doncs, durant els anys de crisi aquest corrent jurisprudencial sostenia que a causa del 

context econòmic, quan el contribuent acredités mitjançant l’aportació d’escriptures 

d’adquisició i transmissió de l’immoble que no s’ha produït cap increment, per no 

manifestar-se el principi constitucional de capacitat econòmica, la transmissió no havia de ser 

gravada per l’IIVTNU per no haver-se produït el fet imposable que justifica l’abonament al 

tribut.  

 

En canvi, un altre corrent jurisprudencial, recolzat també per la Direcció General del Tribut i 

alguns Tribunals Econòmics Administratius, sostenia que l’impost s’havia de liquidar de 

totes formes perquè “no grava les transmissions sinó l’increment de valor dels terrenys com a 
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conseqüència de la realització d’obres públiques, dotació de serveis, i en general, l’activitat 

urbanística dels municipis (...)” i perquè “el sistema de quantificació de l’impost confirma 

que no està gravant la plusvàlua concreta obtinguda per al transmitent sinó una plusvàlua 

objectiva i genèrica que recau sobre tots els terrenys urbans al llarg del temps”.15 A més, es 

creia que “en la mesura que l’impost grava l’augment del valor dels béns a causa de l’acció 

urbanística això ja és un fet indicatiu d’una capacitat econòmica gravable i que el fet de 

prendre en consideració el valor cadastral en el moment de la meritació, sense tenir en 

compte altres valors com els preus de la compra o de la venda, era motiu per desestimar les 

pretensions.16 D’altres tribunals també opinaven que “el fet imposable és l’augment de valor 

del terreny que es posa de manifest en el moment de ser transmès, amb independència del 

valor del mercat del bé o de les circumstàncies personals, ja que l’augment de valor es 

produeix de manera objectiva, tal i com es desprèn de la normativa aplicable”.17 I que “quan 

la pèrdua de valor del terreny no es deu a una actuació administrativa, sinó a una evolució 

negativa de la conjuntura econòmica, el propietari que voluntàriament va adquirir el terreny, i 

que de ser positiva la conjuntura s’hagués beneficiat de la re valorització del terreny, ha 

d’assumir també el risc d’una rendibilitat negativa per la depreciació de les propietats, sense 

dret a ser compensat”.18 I també s’opinava que el que grava l’impost és “l’increment objectiu 

com a mer transcurs del temps, i no les circumstàncies urbanístiques o de mercat en les 

transmissions” i que “ una depreciació del valor mercantil del terreny per factors externs no 

implica la falta d’increment sinó que l’impost es fonamenti en un increment objectiu”. 19 

 

Durant aquest temps, la Direcció General de Tributs va inclinar la seva posició en el mateix 

sentit en diverses consultes vinculants20 que en resum, diuen que que la fórmula de càlcul  

“implica necessàriament, i sense que la llei permeti més opció, multiplicar el valor del terreny 

                                                
15 SJCA, n.10 de Barcelona 270/2014, de 5 de novembre de 2014, que sosté la mateixa tesi que altres 

resolucions del JCA de Barcelona com: SJCA n.2 182/2013 d’1 de juliol de 2014; SJCA n.15 460/2013 d’1 de 

desembre de 2014; SJCA 413/2013 d’11 de desembre de 2014; SCJA n.2 de 12 de novembre de 2015, 88/2015; 

SJCA n.2 de 12 de gener de 2016 41/2015; SJCA n.2 de 25 de maig de 2016 401/2015. 
16 SCJA n.3 418/2015, de 20 de juliol de 2016; STSJ 267/2015 de Valladolid de 25 de setembre de 2015 
17 SJCA n.3 de Pamplona, de 9 de juliol de 2012 
18 SJCA n.2 de Pamplona, de 13 de juny de 2014 
19 SCJA n.3 de Bilbao, STC 19/2014 de 22 de setembre de 2014 
20 Direcció General de Tributs: consulta/informe de 18 de desembre de 2012; consulta vinculant número V0153-

14 de 23 de gener de 2014; 0003-14 de 27 de gener de 2014 i V0291-14 de 6 de febrero de 2014  
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en el moment de la meritació per la xifra del percentatge aprovat per l’Ajuntament”. Així 

mateix, s’apunta que “el fonament de l’impost no és tant gravar l’increment real provocat pel 

titular del terreny per diferència entre uns preus de venda i compra sinó que tracta de gravar 

l’increment de valor del terreny com a conseqüència de l’acció urbanística del propi municipi 

on es troba. (...) L’impost pretén que el subjecte passiu retorni a la col·lectivitat part del 

benefici per ell obtingut (art 47 CE). Al que anys més tard, el 2015, s’afegia i es confirmava 

en un informe21 que “la regla de determinació de la base imposable no és una presumpció ni 

una regla probatòria, sinó una regla que permet quantificar la base imposable a través d’un 

mètode objectiu. L’impost no sotmet a tributació una plusvàlua real, sinó una plusvàlua 

quantificada de forma objectiva”.  

 

Així doncs, citades les dues vessants jurisprudencials, contradictòries entre elles, i atesa la 

inseguretat jurídica que la situació generava, els mateixos tribunals van plantejar una qüestió 

d’inconstitucionalitat per aclarir l’assumpte. En concret, van ser 4: la número 1012-2015 

promoguda pel Jutjat Contenciós-Adminsitratiu número 3 de Donosti, la número 6444-2015, 

promoguda pel jutjat Contenciós-Administratiu número 3 de Vitoria-Gasteiz, la número 

4864-2016 promoguda pel Jutjat del Contenciós-Administratiu número 1 Jerez de la Frontera, 

i la número 409-2016 promoguda pel Jutjat del Contencioso-Administrativo núm. 22 de 

Madrid II. 

III. ANÀLISI DE LES STC 11 DE MAIG, 26/2017 I STC 

37/2017  

El Tribunal Constitucional s’ha pronunciat en el mateix sentit en les tres resolucions de les 

qüestions d’inconstitucionalitat: les dues sobre les normes forals de les comunitats de 

Guipúscoa i Àlaba i la de Jerez de la Frontera sobre la norma de territori comú. És oportú 

apuntar que la qüestió d’inconstitucionalitat 409-2016 de Madrid ha acabat sent irrellevant en 

el treball que ens ocupa perquè el Constitucional ha inadmès la pretensió de l’actor per no 

haver-hi connexió causal entre la decisió recorreguda i la norma qüestionada.  

 
                                                
21 Direcció General de Tributs del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, IE0589-15, de 13 d’octubre 

de 2015 
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Per ser els arguments de les decisions del Tribunal Constitucional semblants en les tres 

sentències es procedeix, per economia, a l’anàlisi conjunta de totes elles fent notar les 

diferències si en algun aspecte n’hi ha. Les sentències són doncs, la STC 26/2017 de 16 de 

febrer de 2017, respecte a la norma foral de Guipúscoa, la STC 37/2017 de 1 de març de 

2017 i la STC d’11 de maig de 2017. 

3.1 FET IMPOSABLE  

L’article 20.1 de la LGT, defineix el fet imposable com el pressupòsit fixat per la llei per 

configurar cada tribut, la realització del qual origina el naixement de l’obligació tributària 

principal. La seva delimitació, regulada a l’article 8 a) de la LGT, es troba en que el fet 

imposable en tot cas es regularà per llei, sense admetre l’analogia per estendre l’àmbit del fet 

imposable més enllà dels seus termes estrictes”. 

 

El fet imposable de l’IIVTNU, es troba regulat a l’article 104 de la Llei Reguladora 

d’Hisendes Locals (LRHL) i de la seva definició en sorgeixen tres elements constitutius: el 

caràcter urbà dels terrenys, la transmissió de la propietat o bé la constitució d’un dret real de 

gaudi i per últim, la realització d’un increment de valor amb ocasió dels anteriors.22 

 

En aquesta definició hi ha dues corrents doctrinals principals. Una creu que l’impost grava la 

renda potencial, i l’altra creu que grava el patrimoni.  En la sentència STC 26/2017 de 16 de 

febrer, el TC es decanta per la primera corrent doctrinal. En concret, apunta que l’impost 

sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut que, segons la seva 

configuració normativa, grava l’increment de valor que experimenten els terrenys posat de 

manifest en el moment de la meritació, és a dir, en el moment de la transmissió de la 

propietat del terreny i que s’ha experimentat al llarg d’un període màxim de 20 anys.  

 

El Tribunal apunta que el gravamen no va lligat necessàriament a l’existència d’aquest 

increment sinó a la mera titularitat del terreny durant un període de temps entre 1 i 20 anys. 

                                                
22 ÁLVAREZ ARROYO, F., Vid. Ob. Cit. p. 50  “Teniendo siempre presente esta premisa inicial, podemos 

afirmar que estamos ante un hecho imponible complejo que se realiza por la conjunción de tres elementos 

distintos e individualizables, con sus peculiaridades y problemas también individualizables, pero que tienen que 

realizarse de forma conjunta e inseparable” 
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Així, és suficient amb ser titular d’un terreny perquè el legislador “lligui a la circumstància, 

de forma inseparable i irrefutable, un increment de valor sotmès a tributació que quantifica de 

forma automàtica, amb incidència no sols del quàntum real del terreny sinó de la mateixa 

existència de l’increment”. 

 

El Tribunal Constitucional considera que s’està davant un impost que sotmet a tributació “la 

renda potencial que deriva de la titularitat d’un terreny de naturalesa urbana posada de 

manifest amb ocasió de la seva transmissió. I reforça la tesi negant explícitament que 

l’impost sotmet a tributació una transmissió patrimonial (perquè la transmissió no és l’objecte 

del tribut) encara que s’aprofiti aquesta per provocar el naixement de l’obligació tributària. 

Tampoc, diu, és un impost que grava el patrimoni, perquè l’objecte no és la mera titularitat 

dels terrenys sinó que el seu objecte és l’augment de valor que han experimentat amb el pas 

del temps. 

 

Coincideixen amb aquest corrent doctrinal, els autors D’Ocon Ripoll23, en afirmar que 

l’IIVTNU és un impost sobre la renda i que “en efecte, com s’aprecia de la simple lectura de 

l’article 108, en determinar la base imposable, l’Impost grava tot l’increment experimentat 

pel terreny”.  També Juan Martín Ruiz24, que diu que és un impost sobre la renda: el seu 

objecte el constitueix un component de la renda de les persones físiques i jurídiques, les 

plusvàlues d’origen immobiliari efectivament realitzades amb la transmissió d’un terreny o la 

constitució o transmissió d’un dret real d’ús i gaudi del mateix”.  

 

Marín-Barnuevo, per la seva banda, creu que “la conclusió defensada per la sentència és 

essencialment correcta”. Tot i així, considera que l’impost és compatible amb el corrent 

doctrinal que creu que grava el patrimoni25. Afegeix però el matís que la consideració de 

                                                
23 D’OCON RIPOLL. Algunas consideraciones en torno a la Ley de Haciendas Locales, con especial referencia 

al impuesto de plusvalía. Revista de Hacienda Local, n.º 87, 1999, p. 579. 
24 MARTÍN RUIZ, J. Un estudio jurisprudencial del impuesto  sobre el incremento de valor de los  terrenos de 

naturaleza urbana. Tesis Doctoral por PÉREZ ROYO, I, p. 26, al que afegeix que l’impost grava no la 

transmissió del terreny en ella mateixa sino l’increment de valor que es posa de manifest com a conseqüència de 

tals negocis jurídics. 
25 ARRIETA MARTÍNEZ DE PISÓN, J. i VEGA BORREGO, F.A. La posibilidad de utilizar valores de 

mercado para la determinación de la base imponible del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos 

de naturaleza urbana. Financiación local, Cuatro estudios, p. 191 i 192, que afirmen que “pese a sus tintes 
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l’IIVTNU com impost sobre el patrimoni “fa referència a la regulació existent”, mentre que 

la que creu que ho fa sobre la renda fa referència “al que hauria de ser la regulació òptima 

d’un impost sobre plusvàlues que efectivament quantifiqués la renda generada en cada 

plusvàlua per determinar la corresponent obligació tributària”.  

3. 2 BASE IMPOSABLE  

La base imposable –segons l’article 50.1 de la LGT, constituïda per la magnitud dinerària o 

d’altra naturalesa que resulta de la medició o valoració del fet imposable– de l’IIVTNU es 

troba regulada a l’article 107 del TRLRHL. En concret, aquest article disposa que està 

constituïda per l’increment del valor dels terrenys posat de manifest en el moment de la 

meritació i experimentat al llarg d’un període màxim de 20 anys. La fórmula de càlcul és un 

seguit de regles objectives26 que obtenen la quota a pagar a partir del valor del terreny a 

efectes de l’IBI, és a dir del valor cadastral, i un percentatge, que és el resultat de multiplicar 

el coeficient establert per l’Ajuntament (màxim del 30%) pel nombre d’anys de generació de 

l’increment27. D’aquesta manera, la xifra de l’impost augmenta en funció del nombre d’anys 

transcorreguts entre l’adquisició i la transmissió del terreny, amb independència del guany 

real obtingut amb l’operació de la transmissió. La fórmula de càlcul sempre serà positiva 

                                                                                                                                                  
nominales de gravamen sobre las rentas, es un impuesto que grava el patrimonio” i “el IIVTNU no grava un 

aumento del valor del bien computándose real o potencialmente una diferencia de valores entre el momento de 

adquisición y el de transmisión sino que grava un valor administrativo del terreno en el momento de la 

transmisión. (…) Es un gravamen proporcional que se aplica sobre un valor específico pero absolutamente 

desvinculado de la variación del valor generado entre la entrada y la salida del ben en el patrimonio del obligado 

tributario”.  
26 Vegeu article 107.2 de la LRHL  
27 STSJ d’Aragó 541/2016, de 12 de desembre de 2016 afirma que: “El legislador, pudiendo escoger entre 

diversas fórmulas para determinar el incremento de valor del terreno, ha optado por la establecida en el art. 107 

del TRLRHL (LA LEY 362/2004), de manera que la determinación de la base imponible solo cabe realizarla en 

los términos propuestos por la norma, que no contemplan otra solución diferente, el impuesto grava el aumento 

de valor del suelo urbano en cada transmisión en función del plazo en que el mismo se genere, mediante la 

aplicación de un porcentaje fijo de revalorización sobre el último valor catastral del suelo, y el resultado se 

multiplica a su vez por el número de años transcurridos desde la última transmisión del inmueble, con un 

máximo de 20 años. Así se determina la base imponible del impuesto y en ella el factor tiempo solo tiene 

relevancia para fijar los porcentajes, pues ningún elemento de progresión ni hacia el pasado ni hacia el futuro 

contempla. Para obtener la cuota a pagar, a esta base se le aplica el tipo determinado por la ordenanza municipal 

en cada caso”.  
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perquè no parteix de la comparació entre dos valors (el d’adquisició i el de transmissió) sinó 

que ho fa a partir del valor cadastral en el moment de la venda, suposant per a tots els casos, 

“una ficció d’increment de valor del sòl”.28 

 

A més, el caràcter objectiu del càlcul, basat en dades alienes a la realitat econòmica de 

l’obligat tributari, fa que no siguin impugnables les magnituds, mòduls i altres elements de 

quantificació compresos en les normes (l’article 7.4 de la Norma Foral 16/1989, com l’article 

110.4 del TRLRHL) impedint doncs, aportar prova en contrari més enllà de la revisió de la 

correcta aplicació de les regles contingudes en els citats preceptes per part de l’Administració 

Pública.  

 

3.2.1 La irrellevància constitucional que els valors cadastrals es revisin a la 

baixa 

En la primera sentència, 26/2017 de 16 de febrer, l’advocada de l’Estat pretén salvar la 

constitucionalitat de l’impost atenent al fet que des del 2014, els valors cadastrals, que 

configuren l’element essencial del càlcul de la base imposable– poden ser objecte d’una 

actualització a la baixa per l’aplicació de coeficients previstos en la Llei de Pressupostos 

Generals de l’Estat. El TC rebutja les opcions perquè aquesta mesura només és aplicable en 

territori comú (no a Guipúscoa) i perquè igualment, les actualitzacions que ha dut a terme el 

territori en els últims anys sempre han sigut a l’alça.  

 

Dos motius addicionals reforcen aquesta tesi29. El primer és que el fet que el valor cadastral 

fos revisat a la baixa permet igualment que es vulneri el principi de capacitat econòmica, 

perquè l’impost se seguiria exigint i quantificant de la mateixa forma, amb l’únic canvi que 

un dels paràmetres tindria un valor inferior a l’habitual. El segon és que la mesura, aplicable 

ja d’entrada només en territori comú, és a més, potestativa per als Ajuntaments i necessita 

que concorrin determinats requisits.  

 

                                                
28 PÉREZ-BUSTAMANTE, D. i DÍAZ GARCÍA, A. Inexistencia de «hecho imponible» por minusvalía en la 

transmisión de inmuebles. No concurrencia del principio constitucional de capacidad económica. Diario La 

Ley, n. 8971, Sección Doctrina, 3 de Mayo de 2017, Editorial Wolters Kluwer 
29 MARÍN-BARNUEVO, D. Vid. Ob. Cit p. 24 
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3.2.2 La irrellevància constitucional que els ajuntaments puguin reduir la 

base imposable 

Així mateix perd força l’argument de l’Advocada de l’Estat basat en la potestat dels 

ajuntaments de reduir el 60% del valor cadastral dels béns immobles en un procediment de 

valoració col·lectiva de caràcter general. El TC recorda que aquesta opció, prevista  l’article 

107.3 del TRLRHL, només s’aplica en territori comú i no està prevista en normativa foral. 

Marín-Barnuevo30 reforça la tesi amb la mateixa idea que la de l’apartat anterior: la mesura és 

potestativa i encara que els valors es revisessin a la baixa es podria vulnerar igualment el 

principi de capacitat econòmica perquè la configuració de l’impost seria la mateixa, tret d’un 

paràmetre que permetria establir una base imposable amb un valor menor.  

3.3 CÀNON DE CONSTITUCIONALITAT 

3.3.1 El dret a prova 

Un dels motius pels quals el tribunal (jutjat del Contenciós Administratiu número 3 de 

Donosti) admet a tràmit la controvèrsia, és la possible vulneració del principi de tutela 

judicial efectiva de l’article 24 de la CE en la regulació de l’IIVTNU, perquè no permet la 

presentació de proves que acreditin la inexistència de l’increment gravat.  

 

En els fonaments jurídics de la STC 26/2017 el Tribunal Constitucional descarta la qüestió en 

tan sols un paràgraf. Considera que no cal entrar a analitzar la possible vulneració de l’article 

24 de la CE, relatiu al dret de defensa, perquè la impossibilitat de provar la inexistència d’un 

increment de valor és inherent a la mateixa naturalesa de la ficció jurídica que la norma 

contempla. Així, creu que la vulneració denunciada ho seria des del punt de vista del deure de 

contribuir (31.1 CE), en sotmetre a tributació manifestacions inexistents de riquesa i no des 

de l’òptica del dret a la prova com un mitjà instrumental per a la defensa de les pretensions 

articulades. 

 

                                                
30 MARÍN-BARNUEVO, D. Vid. Ob. Cit. p. 25 
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En aquest sentit, la doctrina31 camina en la mateixa direcció perquè considera que “la realitat 

és poc rellevant per la quantificació de l’obligació tributària” en tant que la major o menor 

activitat provatòria no afecta l’obligació tributària perquè la seva quantificació té lloc a través 

d’un mètode objectiu. Així mateix, Albiñana apunta que “mentre la base imposable compleix 

finalitats probatòries i pertany al dret formal (com és el cas), la base imposable presumpta, és 

el resultat de determinar-la en funció d’índexs, mòduls o signes que el legislador entén que 

guardaven certa equació amb la respectiva capacitat econòmica”.32 

 

Els preceptes estudiats tenen una regla de valoració caracteritzada per disposar el valor pel 

qual determinats béns o drets han de ser computats a la base imposable als efectes de 

quantificació de l’obligació tributària. Aquests són doncs, mandats imperatius inconnexos 

amb les regles sobre la prova dels fets. En aquest sentit les parts implicades descarten 

l’afectació a aquest principi. Tant l’Advocada de l’Estat33, com la Diputació Foral de 

Guipúscoa34, les Juntes Generals de Guipúscoa35, com el Fiscal General de l’Estat36.  

 

                                                
31 MARÍN-BARNUEVO FABO, D.. Significado y alcance de la declaración de inconstitucionalidad de la 

regulación del IIVTNU en Guipúzcoa y Álava. Estudios financieros. Revista de contabilidad y tributación. 

Comentarios, casos 2017. Madrid (409), p.16 
32 ALBIÑANA GARCÍA QUINTANA, C. La prueba en el procedimiento de Inspección y la estimación 

indirecta de bases. Carta Tributaria, Monografías, núm 59, noviembre 1987, p. 177. 
33 Intervenció Advocada de l’Estat en la STC 26/2017, que considera que el dret de defensa de l’article 24.2 de 

la CE no es veu vulnerat perquè no és aplicable al cas, en ser la liquidació un procediment tributari-

administratiu i no judicial. A més, apunta que la LHL admet expressament la prova en contrari de les 

presumpcions, excepte en els casos expressament prohibits, cosa que no succeeix en l’impost de la plusvàlua. 
34 Al·legació de la Diputació Foral de Guipúscoa en la STC 26/2017 que diu que no es vulnera l’article 24  de la 

CE perquè la norma foral permet impugnar la liquidació si no es considera que l’aplicació de les variables 

objectives és correcta 
35 Al·legació de les Juntes Generals de Guipúscoa en la STC 26/2017 que diu que la regulació no vulnera 

l’article 24 de la CE perquè el mecanisme de càlcul objectiu és per se inimpugnable. 
36 Al·legació del Fiscal General de l’Estat en la STC 16/2017 apunta que, en tot cas, el legislador no exclou la 

possibilitat d’aportar prova en contrari a les presumpcions que la llei foral estableix, excepte en els casos que 

expressament ho prohibeixi. 
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3.3.2 El principi de capacitat econòmica 

El capítol tercer del títol I de la Constitució Espanyola relatiu als Principis rectors de la 

política social i econòmica estableix en el seu article 47 que “la comunitat participarà en les 

plusvàlues que generi l’acció urbanística dels ens públics”. Aquest mandat constitucional té 

com a límit l’article 31.1 de la CE, que estableix que el “deure de sostenir la despesa pública 

ha de ser d’acord amb la capacitat econòmica del ciutadà”. La jurisprudència ha reiterat37 que 

l’article 31.1 de la CE no sols estableix una obligació positiva de contribuir al sosteniment de 

la despesa pública sinó també el dret correlatiu a què l’aportació solidària sigui configurada 

en cada cas segons la capacitat38. 

 

A efectes de contribuir a la despesa pública, el Tribunal Constitucional ha precisat que el 

principi constitucional de capacitat econòmica significa la incorporació d’una exigència 

lògica que obliga a buscar la riquesa allà on es troba.39 Així mateix, ha sentenciat que aquest 

fet no suposa que la capacitat contributiva es pugui erigir en un criteri exclusiu de justícia 

tributària, en l’única mesura de justícia dels tributs”. (...) Encara que considera que el principi 

de capacitat econòmica opera com a límit al poder legislatiu en matèria tributària, en el sentit 

que es trenca en aquells supòsits en els casos en què la capacitat econòmica gravada pel tribut 

ja no sigui potencial sinó inexistent o fictícia40. Precisament, en la sentència que declara la 

inconstitucionalitat parcial de l’impost en el territori comú, el Constitucional recorda aquests 

arguments acabats de citar que diuen: “Al hecho de esta transmisión hay que añadir, por 

tanto, la necesaria materialización de un incremento de valor del terreno, exponente de una 

capacidad económica real o, por lo menos, potencial. Sin embargo, cuando no se ha 

producido ese incremento en el valor del terreno transmitido, la capacidad económica 

pretendidamente gravada deja de ser potencial para convertirse en irreal o ficticia, violándose 

con ello el principio de capacidad económica (art. 31.1 CE)» (STC 37/2017, FJ 3)”.  

 

                                                
37 SSTC 182/1997, de 28 d’octubre; 245/2004, de 16 de desembre; 189/2005, de 7 de juliol; 100/2012, de 8 de 

maig 
38 SSTC 182/1997 de 28 d’octubre i SSTC 107/2015, de 28 de maig 
39 SSTC 27/198 i SSTC 150/1990  
40 SSTC 221/1992, de 11 de desembre de 1992 
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Així, la jurisprudència concreta que aquesta capacitat econòmica es manifesta com a riquesa 

o renda real o potencial del contribuent41. Per tant, considera que en cap cas, el legislador pot 

establir un tribut prenent en consideració actes o fets que no siguin exponents d’aquesta 

riquesa real o potencial i que per tant, gravin una capacitat econòmica inexistent, virtual o 

fictícia42. Així, s’apunta que el mateix fet imposable ha de constituir per se una manifestació 

de riquesa, expressiva de capacitat econòmica. La sentència apunta que cal tenir en compte 

que és inherent al concepte de tribut el fet que en el fet imposable hi hagi una font de 

capacitat econòmica, ja que la mateixa noció i estructura de tribut implica que no es pugui 

desconèixer o contradir el principi de capacitat econòmica. 

 

A més, el TC estableix que l’article 31.1 de la CE ha de predicar-se no sols del sistema 

tributari en el seu conjunt sinó de cada impost en particular. Diferencia així entre la capacitat 

econòmica com a fonament de la tributació (d’acord amb) i la capacitat econòmica com a 

mesura del tribut (en funció de).  Així mateix, pel que fa a la capacitat econòmica com a 

fonament, com a criteri inspirador del sistema tributari, el TC ha fixat que aquest opera 

singularment respecte de cada persona43. A més, en la mateixa redacció de l’article 31.1, 

apunta que el legislador ha precedit el concepte de capacitat econòmica amb el possessiu “la 

seva” i no pas amb l’article definit “la”, fet que associa el concepte inexcusablement al 

subjecte individualment considerat, respecte de cadascú.44 

 

En canvi, la capacitat econòmica com a mesura de la tributació i com a criteri de graduació 

d’aquesta, és considerada només com un principi inspirador del sistema tributari i no de cada 

impost, de manera que “només cal exigir que la càrrega tributària de cada contribuent variï en 

funció de la intensitat en la realització del fet imposable en els tributs que per la seva 

naturalesa i caràcters resultin determinants en la concreció del deure de contribuir al 

sosteniment de les despeses públiques que estableix l’article 31.1” 

 

                                                
41 SSTC 233/199 de 16 de desembre o 193/2004 de 4 de novembre 
42 SSTC 19/2012, de 15 de febrer, 53/2014 de 10 d’abril 
43 SSTC 19/2012, de 15 de febrer, 53/2014 de 10 d’abril 
44 SSTC 19/2012, de 15 de febrer, 53/2014 de 10 d’abril. 
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Aquesta última apreciació ha rebut crítiques de la doctrina i la jurisprudència. Per la seva 

banda, Diego Marín-Barnuevo45 considera que la distinció entre el principi com a fonament i 

com a mesura no es desprèn del redactat de l’article 31.1 de la CE si se’n fa una interpretació 

literal. Així mateix, creu que la definició de la capacitat econòmica com a mesura –aquella 

que el TC46 considera que només és exigible en els tributs que resultin determinants en la 

concreció del deure de contribuir al sosteniment de la despesa pública– és insuficient perquè 

en tots els casos només es troba en un paràgraf i és orfe d’argumentació. En aquest sentit, 

destaca el vot particular de l’Aute del TC 71/2008, que diu que el principi de capacitat 

econòmica no pot exigir-se amb la mateixa intensitat en totes les figures del sistema tributari, 

perquè depèn de la seva naturalesa, estructura i fet imposable però no per això, creu Marín 

Barnuevo, que no s’hagi d’afrontar aquesta realitat de forma directa i que, el legislador 

estableixi un cànon d’exigència específic per cada tribut en relació al compliment d’aquest 

principi de capacitat econòmica.  

 

Precisament, la pretensió d’aplicar un únic cànon d’exigència respecte al principi de capacitat 

econòmica a tots els tributs del sistema tributari condueix a una conclusió clarament 

insatisfactòria, perquè suposaria “negar que l’exigibilitat d’adequació al principi de capacitat 

econòmica ha de ser major en l’impost sobre successions i donacions que en l’ITPO, igual 

que ha de ser major en l’IIVTNU que en la taxa d’expedició del DNI”. 

 

En la sentència sobre l’IIVTNU, l’autor segueix pensant que el TC sosté aquesta visió, 

clarament insatisfactòria i injustificada, perquè la solució que defensa diu, “suposa aplicar la 

mateixa exigència al principi de capacitat econòmica a l’IIVTNU que a la taxa d’expedició 

del passaport”. En aquest sentit també es pronuncia Rodríguez Bereijo47 apuntant que “el 

corol·lari que es desprèn d’aquesta doctrina és que el principi constitucional de capacitat 

econòmica deixa de constituir un límit jurídic a la llibertat del legislador per convertir-se en 

                                                
45 MARÍN-BARNUEVO, D. Significado y alcance de la declaración de inconstitucionalidad de la regulación 

del IIVTNU en Guipúzcoa y Álava. Estudios financieros. Revista de contabilidad y tributación. Comentarios, 

casos 2017. Madrid (409), p.18 i ss. 
46 ATC 71/2008; SSTC 26/2017; SSTC 36/2017 
47 RODRÍGUEZ BEREIJO, A. Una vuelta de tuerca al principio de capacidad econòmica. Revista Española de 

Derecho Financiero Civitas, núm. 42, abril-junio 2009, p. 395. 



Blanca Gispert Hernández 

 

 

27 

un principi programàtic, en un mer criteri orientador i inspirador de la seva tasca legislativa 

quan es tracta d’impostos que no resulten determinants en la tasca de contribuir”.  

 

Per altra banda, Marín-Barnuevo opina que l’IIVTNU sí que sotmet a gravamen una capacitat 

econòmica real o potencial però que les regles de quantificació del tribut determinen que 

l’impost sigui exigible en tot cas impedint doncs, excloure de gravamen les situacions de 

decrement de valor. Per tant, la vulneració en el cas del principi de capacitat econòmica és en 

la vessant de mesura de la imposició, malgrat que la construcció de la decisió defensi  la 

inviabilitat de realitzar aquest control en cadascun dels tributs del sistema. En això, reforça la 

tesi dient que precisament, la declaració d’inconstitucionalitat afecta els articles 4 i 7 de la 

norma, que són els de base imposable i no els del fet imposable (art. 1).  

 

Així, tenint en compte que el TC declara la inconstitucionalitat en base la capacitat com a 

fonament i no com a mesura, porta a altres situacions igualment injustes, com el cas en què 

l’increment de valor és mínim i la fórmula donar a pagar un increment molt superior a 

l’obtingut. La declaració d’inconstitucionalitat no ha vingut de nou en l’àmbit doctrinal, ja 

que alguns autors48, ja apuntaven que l’IIVTNU té un greu defecte que el converteix en 

contrari a la mateixa CE per vulnerar el principi de capacitat econòmica. També altres 

autors49 consideren que la inflació incideix de forma essencial en l’objecte de l’impost, de 

manera que el fet de no reduir el component monetari de la plusvàlua pot conduir a situacions 

objectivament injustes, en les que no es graven les plusvàlues realment generades.  

 

Álvarez Arroyo, apunta que, de vegades s’està sotmetent a gravamen una capacitat 

econòmica fictícia perquè no té en compte l’activitat del subjecte passiu per obtenir 

l’increment de valor i perquè el contribuent tributarà amb independència de l’increment 

obtingut i amb independència que s’hagi produït. Tot això, diu, “es deriva de la pèssima 

determinació de la base imposable establerta per a l’impost”. A més, l’autor considera que 

també es vulnera la capacitat econòmica en relació a altres tributs perquè existeix una clara 

“sobreimposició” perquè d’una mateixa font de riquesa recauen diversos tributs. Està pensant 

                                                
48 ÁLVAREZ ARROYO, F. Vid. Ob. Cit  p.30. 
49 FALCÓN Y TELLA, vid. ob. cit; igualment per a SÁNCHEZ GALIANA i CALATRAVA ESCOBAR, vid. 

ob. cit., pàg. 871: 
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en la doble imposició amb l’IRPF, un tema al qual dedicaríem un capítol a part però que no 

és objecte d’aquest treball. 

 

Així mateix, el Tribunal Constitucional descarta de forma sintètica i per manca de valor 

jurídic l’argument de l’Advocada de l’Estat que considera que la minusvàlua no és 

necessàriament contrària al principi de capacitat econòmica perquè en context, durant els 

anys del boom immobiliari, l’impost municipal es tributava igualment en funció del valor 

cadastral i no del valor de mercat, molt per sobre del primer. 

 

3.3.3 El principi de no confiscatorietat 

El principi de no confiscatorietat es deriva de l’article 31.1 de la CE i en la primera 

sentència, la STC 26/2017, el TC es limita a recordar, de forma resumida, que el principi 

“obliga a no esgotar la riquesa imposable fins al punt de privar al subjecte passiu de les 

rendes i propietats”, fet que de realitzar-se, estaria desconeixent la garantia del 33.1 de la CE 

relatiu al dret a la propietat privada. Així mateix, el tribunal trenca amb el corrent 

jurisprudencial50 que fins ara, considerava que el principi de no confiscatorietat feia relació al 

sistema tributari en el seu conjunt i no pas a cada tribut en particular. En aquesta sentència 

concreta que un impost “no pot ser confiscatori en cap cas”, apreciació que obre portes a 

interpretar que la no confiscatorietat amplia el seu abast i és un nou límit a cada tribut 

particular.  

 

Més doctrina ha considerat que “el principi constitucional d’interdicció de la confiscatorietat, 

impedeix, por ser contrari a la Constitució, un gravamen de quantia igual o superior a 

l’increment de valor obtingut”.51 A més s’ha concretat que el principi “només es pot predicar 

quan l’exacció de l’impost produeix efectes d’aquesta índole, però no simplement quan és 

onerós. Fa falta fins i tot, la prova que demostri que la imposició menysté la font de riquesa 

de què deriva el fet imposable, no només que l’import sigui elevat. Si no tots els impostos 

serien confiscatoris”.  

                                                
50 SSTC 150/1990, de 4 d’octubre; 14/1998, de 22 de gener; 233/1999 de 16 de desembre. 
51 CASANA MERINO, F. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 

Marcial Pons, Madrid, 1994, p.130 



Blanca Gispert Hernández 

 

 

29 

3.4 DECISIÓ 

 La recent decisió del TC en sentència d’11 de maig de 2017 que resol la qüestió 

d’inconsticionalitat 4864/2016 de Jerez de la Frontera, i també els pronunciaments previs 

respecte a les normes forals, insten al legislador a modificar o adaptar el règim legal de 

l’impost de la plusvàlua al mandat constitucional. 

 

Les conseqüències d’aquesta decisió es troben regulades en la Llei Orgànica 2/1979 del 

Tribunal Constitucional, de 3 d’octubre i el seu article 38 que diu que “les sentències 

recaigudes en procediments d’inconstitucionalitat tindran valor de cosa jutjada, vincularan a 

tots els poders públics i produiran efectes generals des de la data de publicació al Boletín 

Oficial del Estado”. Així mateix, el paràgraf tercer del mateix article estableix que els jutges 

o tribunals quedaran vinculats des que tinguessin coneixement de la sentència constitucional. 

Aquesta norma neix del mandat constitucional de l’article 118 de la CE que diu que és 

obligatori complir les sentències i altres resolucions fermes dels Jutges i Tribunals, així com 

prestar la col·laboració requerida per aquests en el curs del procés i en l’execució d’allò que 

resol. I en això, la doctrina52 destaca que la potestat jurisdiccional comporta l’exercici de 

“l’imperium de l’Estat”, que en algun moment ha de desembocar en resolucions dotades de 

fermesa amb compliment obligatori per a tots”. 

3.4.1 La possibilitat de realitzar una interpretació conforme la Constitució 

En la fase d’al·legacions, les parts van demanar la constitucionalitat de la norma sempre  

que en els casos de decrement de valor, aquesta fos interpretada en el sentit que no s’hauria 

meritat el tribut, per no haver-se realitzat el fet imposable previst en la llei. En aquest sentit, 

destaquen les al·legacions de la Diputació i les Juntes Generals de Guipúscoa, que consideren 

que en els casos de minusvàlua s’està davant d’un supòsit de no subjecció per no haver-se 

produït el fet imposable de l’impost. El Fiscal General de l’Estat, en la STC 26/2017 apunta 

que “els casos de decrement de valor no estan subjectes a tributació per no generar-se el fet 

imposable” cosa que impedeix, d’entrada, l’aplicació de la regla objectiva de càlcul i afegeix 

que, en tot cas, “el legislador no exclou la possibilitat d’aportar prova en contrari a les 

presumpcions que la llei foral estableix, excepte en els casos que expressament ho 

prohibeixi”. 

                                                
52 DÍEZ PICAZO, L.M, La potestad jurisdiccional: características constitucionales p. 77 
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Però tot i així, el Tribunal descarta la possibilitat de realitzar una interpretació conforme a la 

Constitució i opta per una inconstitucionalitat parcial de la norma. En concret, diu que 

“l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys no és, amb caràcter general, contrari al 

text Constitucional actual. Ho és únicament en aquells supòsits en els quals sotmet a 

tributació situacions inexpressives de capacitat econòmica, aquelles que no presenten un 

augment de valor del terreny en el moment de la transmissió”.   

3.4.2 Inconstitucionalitat parcial 

Així doncs, descartant la possibilitat de realitzar una interpretació conforme a la constitució, 

el tribunal opta per declarar la inconstitucionalitat parcial de la norma. És una solució que ha 

contemplat altres vegades, com ara a la STC 116/1987 de 7 de juliol 53 

 

En aquest cas, encara que no mencioni la paraula ‘inconstitucionaltiat parcial’, de la seva 

interpretació es dedueix que ho és. Recordem aquí les paraules del TC en els tres 

pronunciaments: “l’impost sobre l’increment dels terrenys urbans, no és, amb caràcter 

general, contrari al Text Constitucional, en la seva configuració actual. Ho és únicament en 

aquells supòsits en els quals sotmet a tributació situacions inexpressives de capacitat 

econòmica, aquelles doncs, que no presenten augment de valor del terreny al moment de la 

transmissió”.54 

 

Segons la doctrina constitucional i la tipologia de formes de decisió dels Tribunals 

Constitucionals, aquest cas, com el del citat exemple, formen part del grup de decisions que 
                                                
53 SSTC 116/1987 de 7 de juliol, relativa a la qüestió d’inconstitucionalitat sobre la regulació dels drets que 

corresponen al personal de las Forces Armades de la República. La decisió de la sentència estima parcialment la 

qüestió d’inconstitucionalitat. En concret, declara que el art. 1 de la Llei 37/1984 de 22 d’octubre és parcialment 

inconstitucional y per tant nul, en quant exclou de l’àmbit d’aplicació del Tit. I als militars professionals que van 

ingressar a las Forces Armades de la República després del 18 de juliol de 1936 i declara que el art. 4 de la llei 

37/1984 de 22 de octubre, és parcialment inconstitucional i, per tant nul en quant inclou en l’àmbit d’aplicació 

del Tit. II als militars professionals mencionats en el número anterior.   
54 Cal afegir que en la sentència d’11 de maig de 2017, relativa a la inconstitucionalitat de la LHL, el 

Constitucional opta per  estendre la declaració d’inconstitucionalitat i nul·litat per connexió amb els articles 

107.1 i .2 a l’article 110.4, l’existència del qual no s’explica de forma autònoma sinó només per la seva 

vinculació amb aquell “el qual no permet acreditar un resultat diferent de l’aplicació de les regles de valoració 

que conté”.   
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entren dins els tipus intermedis (enfront als tipus extrems, que declaren la inconstitucionalitat 

i la nul·litat o bé la conformitat amb la Constitució). Dins aquests grups intermedis, el supòsit 

més habitual és el de la inconstitucionalitat parcial, on la declaració es fa a través 

d’expressions com “limitadament a la part, en quant no preveu...”55. És una classificació que 

també ha estat anomenada ideal o vertical. Això és així perquè el text objecte del 

pronunciament roman intocat, per això, alguns autors parlen de declaració de nul·litat parcial 

sense alteració del text normatiu (son els alemanys, Teilnichtigerklárung ohne 

Normtextreduzierung).  

 

Dins el concepte d’inconstitucionalitat parcial, Chacín distingeix entre la inconstitucionalitat 

parcial quantitativa (que elimina una paraula o una frase del conjunt del text impugnat) i la 

qualitativa, que és la que es dóna en aquest cas. En concret, aquesta tipologia es refereix a 

aquelles sentències que sense suprimir el precepte, exclouen una norma continguda en la 

mateixa llei, en la mesura que el seu sentit resulta contrari a la Constitució. Cal precisar que 

aquestes sentències sorgeixen d’interpretacions guiades per l’objectiu de depurar el precepte 

o norma de possibles sentits inconstitucionals.56  

3.4.3 La no limitació d’efectes temporals 

En les tres resolucions, el TC ha optat per no limitar els efectes del seu pronunciament. 

Aquesta declaració d’inconstitucionalitat implica doncs, la nul·litat de la llei amb efectes ex 

tunc –amb efectes retroactius fins 4 anys enrere– sense més límits que el de la força jutjada 

de l’article 40 de la LOTC. En aquest sentit Díez Picazo recorda que “la fermesa i el deure 

d’observança de les resolucions judicials, que tendeix a prevaldre fins i tot enfront a la 

ulterior declaració d’inconstitucionalitat de la llei aplicada (art 40 LOTC), és una exigència 

elemental del principi de seguretat jurídica (art 9 de la CE)”.  

 

En concret, l’article 40 de la LOTC estipula que “les sentències declaratòries de la 

inconstitucionalitat de lleis, disposicions o actes amb  força de llei no permeten revisar 

processos finalitzats mitjançant sentència amb força de cosa jutjada en què s’hagi fet 

                                                
55 AHUMADA RUIZ, M.A. El control de constitucionalidad de las omisiones legislativas. p. 186 
56 CHACÍN FUENMAYOR, R. La legitimidad de las sentencias atípicas  de los tribunales constitucionales: 

remedios para el horror vacui. Cuestiones Jurídicas, Vol II, n. 1. Enero –Junio 2008 p. 71 
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aplicació de les lleis, disposicions o actes inconstitucionals,  excepte en el cas dels processos 

penals o contenciosos administratius referents a un procediment sancionador en què, com a 

conseqüència de la nul·litat de la norma aplicada,  resulti una reducció de la pena o de la 

sanció o una exclusió, exempció o limitació de la  responsabilitat”.  Així doncs, no es podrà 

instar a la devolució en les liquidacions fermes per haver sigut consentides en els casos que ja 

hagi transcorregut el termini de 4 anys per instar a la rectificació de les autoliquidacions o les 

liquidacions a les quals hagin recaigut sentències fermes desestimatòries dels recursos encara 

que sigui per motius diferents dels que tracta la sentència.  

 

Tot i així és convenient recordar que el Tribunal Constitucional, en la sentència de 21 de 

juliol de 2016, respecte a la llei 10/2012 de 20 de novembre, per la qual es regulen 

determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia, indica que la previsió d’aquest 

article 40 de la LOTC respon al principi de seguretat jurídica i exigeix que la declaració 

d’inconstitucionalitat (de les taxes judicials) només sigui eficaç pro futur, és a dir només en 

relació a nous supòsits, i considera doncs, que no procedeix la devolució de les quantitats 

pagades en relació a les taxes declarades nul·les.  

 

En relació a les sentències de Guipúscoa i Àlaba –i per extensió a la sentència de Jerez de la 

Frontera– Marín-Barnuevo apunta que “resulta sorprenent que en la declaració 

d’inconsitucionalitat de les taxes judicials es limitin els efectes de la sentència i que en 

l’enjudiciament de l’IIVTNU no es limitin els efectes de la sentència, tenint en compte que el 

perjudici econòmic és molt superior”57. Tot i així, seguidament, l’autor considera que la no 

limitació d’efectes està totalment justificada des del punt de vista del contribuent, que fa més 

de 5 anys que ven els immobles per un preu inferior al satisfet en el moment de l’adquisició, 

cosa que ha implicat suportar un impost manifestament contrari al principi de capacitat 

econòmica.  

 

                                                
57 MARÍN-BARNUEVO FABO, D. Vid. Ob. Cit. p. 30 
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IV. ELS EFECTES DE LA STC D’11 DE MAIG DE 2017 

Havent declarat inconstitucional els preceptes del TRLRHL i de les normes forals, el 

Tribunal Constitucional estipula que “la forma de determinar l’existència o no d’un 

increment susceptible de ser sotmès a tributació és una cosa que només correspon al 

legislador, en la seva llibertat de configuració normativa, a partir de la publicació de la 

sentència”. S’obre així un nou escenari en el pla de la producció normativa, per part del 

legislador, i en el pla de l’aplicació del mandat constitucional, per part dels tribunals, i de 

retruc a Ajuntaments i contribuents. El precedent es troba a les comunitats forals, que ja han 

adaptat l’IIVTNU al nou mandat, però res no implica que el legislador estatal reguli en el 

mateix sentit. El panorama és comple. Entrem a analitzar-lo: 

Diversos actors polítics i jurídics han manifestat les seves preocupacions al voltant de la 

inseguretat jurídica que genera el pronunciament del TC respecte a les normes forals basques 

i la seva homòloga en territori comú.   

En aquest sentit, mentre el TC no es pronunciava respecte al TRLRHL, Marín-Barnuevo 

lamentava que, tot i ser irrefutable la decisió de limitar els efectes de la sentències als 

preceptes de la norma foral per ser els del procés a quo, les circumstàncies feien molt 

aconsellable resoldre simultàniament les altres qüestions d’inconstitucionalitat admeses a 

tràmit sobre la llei estatal perquè “distanciar els dos pronunciaments està provocant greus 

problemes de seguretat jurídica en tant que els ajuntaments de territori comú estan obligats a 

seguir aplicant una llei que previsiblement serà declarada inconstitucional, encara que hagi de 

seguir sent aplicada fins al moment en què es faci pública la sentència del TC que es 

pronunciï sobre els articles que regulen l’IIVTNU en el  TRLRHL”. 

 

Amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, la doctrina coincidia58 en confiar que 

el Tribunal Constitucional es pronunciés en el mateix sentit que ho ha fet amb les normes 

                                                
58 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS. Dirección General de los Servicios 

Jurídicos y Coordinación  Territorial. Informe relativo a la Sentencia de 16 de febrero de 2017, del Tribunal 

Constitucional, dictada en la cuestión de inconstitucionalidad 1012/2015 formulado por el Juzgado de lo 
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forals basques perquè la regulació de l’impost en les tres normes considerades és igualment 

similar59. Així, es preveia que s’acabés declarant, com ha acabat succeïnt, la 

inconstitucionalitat dels articles 107.1, 107.2 a) i 110.4 del Text Refós de la Llei d’Hisendes 

Locals (TRLHL). 

 

Tot i així, es tenia l’esperança que el Tribunal Constitucional matisés el seu criteri tenint en 

compte que va basar el pronunciament sobre les normes forals considerant que “ni els 

correctors a la baixa regeixen en els territoris històrics ni que les normes forals de 

pressupòsits generals del territori històric d’Àlaba han contemplat una eventual actualització 

a la baixa”, cosa que no succeeix de forma generalitzada en els territoris on s’aplica la norma 

comuna. A més, es pensava que el TC podia limitar els efectes tenint en compte principis 

com l’interès general o el de seguretat jurídica60. Però com es va saber el dia 17 de maig –

data de la publicació de la sentència– el TC va optar per no limitar els efectes i declarar la 

inconstitucionalitat en el mateix sentit que ho va fer en les sentències d’Álaba i Guipúscoa. 

 

                                                                                                                                                  
Contencioso-Administrativo núm.3 de Donostia, contra la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto 

sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 
59 MARÍN-BARNUEVO. D. Vid. Ob. Cita 1 p. 32; ESPELOSÍN ADUERA J.L, Análisis de la base imponible 

del Impuesto de Plusvalía (IIVTNU.	El Consultor de los Ayuntamientos, Editorial Wolters Kluwer; GÓMEZ 

GALICIA, F. El Tribunal Constitucional cuestiona el Impuesto de la Plusvalía Municipal.  Diario La Ley, No 

8956, Sección Tribuna, 6 de Abril de 2017, Editorial Wolters Kluwer. 
60 STC 195/1998 que examina un recurs contra la llei 6/1992 que declara parc natural a les marismes de Santoña 

y Noja que preveu que per evitar efectes perjudicials a la zona protegida la declaració d'inconstitucionalitat de la 

llei 6/1992 no pot anar aparellada de la declaració immediata d'inconstitucionalitat remetent així els efectes 

diferits al moment en què la Administració pertinent dicti la disposició pertinent declarant que l'espai segueix 

sent natural i protegit i STC 45/1989 20 febrer, que senyala que “ni aquesta vinculació entre inconstitucionalitat 

i nul·litat és, tot i així, sempre necessària, ni els efectes de la nul·litat en el que toca al passat venen definits per 

la llei, que deixa a aquest tribunal la tasca de precisar el seu abast en cada cas, donat que la categoria de la 

nul·litat no té el mateix contingut en els diferents sectors de l’Ordenament. Cal que el legislador, dugui a terme 

les modificacions o adaptacions pertinents en el règim legal de cada impost, servint-se de la seva pròpia llibertat 

de configuració normativa que no pot ser ni desconeguda ni substituïda pel TC, qui només li correspon apreciar 

la conformitat o la disconformitat amb la Constitució dels preceptes enjudiciats, la il·legitimitat del qual, fa 

jurídicament impossible l’aplicació a l’exercici 1988 perquè l’impost, tot i que ja estigui liquidat i exigit d’acord 

amb els preceptes de la Constitució. 
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Però el cert és que la inseguretat jurídica encara es manté després de conèixer la resolució 

sobre l’IIVTNU en territori comú, especialment pels Ajuntaments61, que desconeixen 

l’impacte econòmic que tindrà la recent sentència. Encara que per fi, la incertesa ha 

desaparegut per als contribuents afectats, que fins ara, segons el tribunal que resolgués la 

qüestió podien obtenir pronunciaments d’índole molt diversa.  

 

4.1 PRODUCCIÓ NORMATIVA: ADAPTACIÓ O MODIFICACIÓ DE L’IIVTNU AL 

MANDAT CONSTITUCIONAL 

Ara per ara, la inseguretat es troba doncs, en la definició del que el legislador 

qualificarà com a increment de valor. En aquest sentit, Marín Barnuevo62 afegeix que la 

dificultat més gran es troba en la manera de regular l’activitat probatòria, i apunta que 

l’objecte de la prova és “realment difícil de dur a terme”, perquè l’objecte no hauria de ser 

“que s’ha venut per un preu inferior al de compra”, sinó que “el valor del sòl urbà no s’ha 

incrementat durant els anys de titularitat del bé”. A més, el mateix autor es planteja què 

passarà en els casos en què existeixi un mínim increment (per exemple de 100 euros)63 i en 

els casos que tractin d’una adquisició lucrativa, “en els quals la quantificació és exactament 

igual però es produeix una alteració del subjecte passiu, que en ser hereu o donatari, té sèries 

dificultats per acreditar que l’impost sotmet a tributació situacions d’inexistència d’increment 

de valor”.   

4.1.1 Propostes de la doctrina i els actors polítics 

Esperant que el TC es pronunciés de forma idèntica o molt semblant en el cas estatal 

que en el foral, la doctrina va proposar algunes propostes normatives per al legislador. Per la 

                                                
61 AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID. Informe solicitado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, como 

consecuencia de la proposición aprobada en la sesión ordinaria de 28 de febrero de 2017, en el que se analizan 

las consecuencias jurídico económicas derivadas de la sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de febrero 

de 2017 relativa al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. p.7   
62 MARÍN-BARNUEVO, D. La inseguridad jurídica y el IIVTNU: incertidumbre también después de la STC de 

16 de febrero de 2017. Revista de Derecho vLex - Núm. 154, Març 2017 
63 MARÍN-BARNUEVO, D. . La inseguridad jurídica y el IIVTNU: incertidumbre también después de la STC 

de 16 de febrero de 2017. Revista de Derecho vLex - Núm. 154, Març 2017 considera que “según una 

interpretación literal de la STC ese incremento legitimaría la exacción de un impuesto que puede implicar el 

pago de varios miles de euros de cuota”.  
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seva banda, la Federació de Municipis i Províncies i agents del món municipal64 

consideraven que seria suficient modificar l’article 104.1 del TRLRHL per establir una 

presumpció sobre quan es considera que es produeix un increment (per exemple, quan el 

valor cadastral en el moment de la transmissió sigui superior al valor cadastral en el moment 

de l’adquisició o si aquesta fos fa més de 20 anys anterior, establint un mètode d’actualització 

d’aquest valor, de forma que ja no s’estableix una ficció sinó una presumpció de l’existència 

de l’increment de valor).  

   
També, s’apunta que n’hi hauria prou amb què l’article 110.4 permetés als contribuents 

demostrar la inexistència de l’increment de valor. En un altre comunicat65, la FEMP enumera 

breument solucions per ajustar el càlcul de la base imposable al mandat constitucional. Es 

procedeix a la seva enumeració. 

 

• El valor cadastral que configura la base imposable s’actualitza per la Direcció General 

del Cadastre. 

• La base imposable de l’impost és la que resulti de restar el valor del sòl en el moment 

de la venda, menys el del moment de l’adquisició. El valor es pot determinar amb la 

implicació de la Direcció General del Cadastre o bé a través del valor de mercat.  

• La base imposable de l’impost és el valor oficial de referència del Ministeri de 

Foment. 

• L’acreditació del decrement es fa a través del valor del mercat, encara que es 

mantingui la determinació objectiva de la base imposable. 

• Establir un recàrrec sobre impostos estatals que graven transmissions amb destinació a 

l’entitat local. 

• Creació d’un IBI que es paga en el moment de la transmissió, configurat com un valor 

de l’immoble que es transmet (desvinculat del valor d’entrada i de sortida) 

• Creació d’un Impost Urbanísitc-Mediambiental: l’impost sobre la participació de la 

plusvàlua urbanística municipal. 

 

                                                
64 ESPELOSÍN ADUERA J.L, Análisis de la base imponible del Impuesto de Plusvalía (IIVTNU.	El Consultor 

de los Ayuntamientos, Editorial Wolters Kluwer 
65 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS. Propuestas de Reforma del Impuesto 

sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
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Per altra banda, Marín Barnuevo66 opina que “és difícil identificar les dues magnituds 

comparables en el moment d’adquisició i de la transmissió dels immobles (...) perquè 

qualsevol actuació orientada a una millor quantificació de l’increment implicaria perdre 

simplificació, que és la gran qualitat de l’impost en la seva regulació actual”. En aquest sentit 

proposa diverses fórmules per calcular l’increment, que malgrat tot, cadascuna presenta 

problemes. Es procedeix a enumerar-les: 

• Comparació entre preus declarats en l’adquisició i transmissió de l’immoble.  

• Translació al IIVTNU dels càlculs realitzats a l’IRPF per quantificar els guanys 

patrimonials 

• Translació a l’IIVTNU del concepte de valor real o valor de mercat previst en l’ITPO 

• Mitjançant la comparació entre valor cadastral i del sòl en el moment d’adquisició i 

alienació 

• Comparació entre el valor cadastral referenciat en el moment d’adquisició i alienació 

• Correcció de l’error de salt 

• Correcció en els supòsits d’adquisicions a títol lucratiu 

• Modulació del percentatge d’increment previst per cada any 

 

Observant que la forma d’apreciar l’increment sempre comporta problemes, l’autor 

contempla la possibilitat de substituir l’IIVTNU per un recurs d’efecte equivalent. Les 

millors opcions són 1) suprimir l’impost i buscar un mecanisme compensatori de les pèrdues 

de recaptació derivades de la decisió. Aquest mecanisme podria ser el reconeixement de 

noves transferències o també, una nova participació en els tributs de l’Estat, cosa que 

descarta per la gran magnitud de diner recaptat gràcies a l’impost (el 2014 van ser 2.280 

milions d’euros, en tot l’Estat) 2) incorporar la capacitat recaptatòria de l’IIVTNU al IBI de 

forma que el gravamen passaria ser anual i periòdic, no estaria limitat als 20 anys anteriors, el 

seu càlcul es basaria a diferenciar la quota exigida pel valor cadastral, i la quota exigida per la 

valoració del sòl o bé que 3) el gravamen fos complementari al ITPO, un inconvenient més 

seriós perquè suposa canviar la naturalesa de l’impost, que actualment grava la renda, per un 

impost que grava transmissions. Són meres especulacions però cap d’elles sembla 

satisfactòria. I opina que l’IIVTNU està “ferit de mort” perquè no es pot adaptar al mandat 

del TC ni tampoc aconseguir que la gestió sigui senzilla. 

                                                
66 MARÍN-BARNUEVO, D. Vid. Ob. Cit. p. 33 
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4.1.2 El precedent basc  

De moment, l’únic canvi que ha propiciat la declaració d’inconstitucionalitat parcial de 

l’IIVTNU ha sigut la modificació de la normativa foral del territori històric de Guipúscoa i 

d’Àlaba. Prenem exemple el de la diputació foral de Guipúscoa ja que va ser la primera i va 

fixar precedent per la normativa d’Àlaba. Així El Consell de Govern de la Diputació Foral de 

Guipúscoa va aprovar el 28 de març el decret foral-norma 2/2017 per adaptar la configuració 

de l’impost a la resolució del TC. El legislador basc explica en l’exposició de motius que la 

modificació (vigent a partir del 31 de març del 2017)  té per objecte donar resposta urgent als 

efectes de la sentència, sense perjudici d’establir més endavant una opció normativa més 

pausada en la determinació del sistema de quantificació objectiva.  

 

Tal com exigeix el Tribunal Constitucional, el legislador limita el fet imposable a supòsits en 

els quals existeix un increment de valor del terreny. Però un cop determinada aquesta 

existència, el legislador opta per mantenir el sistema de càlcul original. Per altra banda, 

incorpora una disposició transitòria que estableix els efectes de la nova regulació respecte a 

operacions ja meritades però amb liquidacions encara no fermes.  

 

La norma dicta el següent: 

1. Para que nazca la obligación tributaria principal del impuesto sobre el incremento de 

valor de los terrenos de naturaleza urbana, regulado en la Norma Foral 16/1989, de 5 julio, 

será necesaria la existencia de incremento de valor de los terrenos, puesto de manifiesto a 

consecuencia de la transmisión de su propiedad por cualquier título, o de la constitución o 

transmisión de cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, sobre los mismos.  

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, la existencia del incremento de valor 

de los terrenos se determinará por comparación del valor de adquisición de la propiedad o, 

en su caso, de la constitución o adquisición del derecho real de goce limitativo del dominio, 

y del valor de transmisión o, en su caso, de la constitución o transmisión del derecho real de 

goce limitativo del dominio.         

Los valores a que se refiere el párrafo anterior serán los tenidos en cuenta o, en su caso, los 

que deberían tenerse en cuenta, a efectos de los respectivos impuestos que sometan a 

gravamen la transmisión de la propiedad de los terrenos o la constitución o transmisión de 

cualquier derecho real de goce limitativo del dominio sobre los terrenos. Sobre los valores a 
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que se refiere este apartado no se realizará ninguna adición de gastos, mejoras u otros 

conceptos, ni se efectuará ninguna actualización por el transcurso del tiempo.  

En el supuesto de que en los valores tomados como referencia para determinar el incremento 

de valor de los terrenos referidos en este apartado 2 no se diferencie de forma expresa el 

valor atribuible a la construcción y el atribuible al suelo, se tomará como referencia la 

proporción existente respecto al valor catastral vigente en el momento de devengo de este 

impuesto, del valor del suelo y el valor de la construcción. 

 

Com es desprèn, la rellevància de la modificació radica en la forma de determinació de la 

base de càlcul. S’utilitza la comparació del valor d’adquisició de la propietat i el valor de la 

transmissió i, en els casos en què no es diferenciï el valor atribuïble a la construcció i 

l’atribuïble al sòl, es pren com a referència la proporció existent respecte al valor cadastral 

del moment de la meritació en comparació al valor del moment de la construcció. 

 

En cas que la comparació resulti en un increment, el decret fa remissió a la Norma Foral 

16/1989 de 5 de juliol (l’original) per determinar la base imposable, la quota tributària i els 

altres elements que configuren l’impost. En el cas que en resulti un decrement i (s’entén que 

succeeix el mateix quan el valor no varia), el legislador opta igualment per imposar 

l’obligació de presentar la declaració regulada a l’article 7 de la Norma Foral 16/1989 de 5 

juliol. Així mateix, preveu que a efectes de futures transmissions es prenguin en consideració 

els valors corresponents als moments d’adquisició i transmissió.  

 

A més, la modificació contempla un règim transitori que detalla que a les liquidacions fermes 

abans del 25 de març de 2017 no els serà d’aplicació la modificació (implicant això la 

impossibilitat de rectificar, restituir o retornar la liquidació per aquesta nova causa), que a les 

liquidacions dictades abans del 25 de març de 2017 però encara no fermes se’ls aplicarà la 

nova regulació així com als procediments en relació a liquidacions d’aquest impost que es 

trobin en fase de reposició i pendents de resolució. 

 

La principal objecció que en fa la doctrina67 a aquesta modificació, és que els preus declarats 

en l’adquisició i la transmissió són meres declaracions de les parts intervinents en el 

                                                
67 MARÍN BARNUEVO. D, Vid. Ob. Cit p. 33 – 34 i 39 
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contracte, cosa que impedeix mostrar fidelment el valor dels immobles transmesos. Per això, 

se suggereix implantar un sistema com el dels impostos ISD i ITPO per habilitar a 

l’Administració la possibilitat de comprovar el valor real al marge del declarat en l’escriptura 

pública. A més, en el cas que calgui comparar els valors del sòl amb el de construcció a 

través del valor cadastral del sòl, la doctrina apunta que la tècnica seria esbiaixada perquè els 

valors cadastrals s’actualitzen de forma contínua i homogènia.  

4.2 APLICACIÓ DE LA STC D’11 DE MAIG DE 2017 

Si el contribuent ha d’efectuar l’autoliquidació de l’IIVTNU en territori de la 

comunitat de Guipúscoa, és clar que s’haurà d’estar al que la nova llei estableixi, que com 

s’acaba d’esmentar, requereix en tots els casos liquidar l’impost i determinar la base 

imposable a través de la diferència entre el valor d’adquisició i el valor de transmissió.  

 

En canvi, en la resta d’autoliquidacions que s’hagin d’efectuar, regna una situació 

d’inseguretat jurídica, que fins i tot, durant el temps que no es va pronunciar el TC respecte a 

la norma estatal, hi havia autors que consideraven que la inseguretat era major que la que hi 

havia abans del pronunciament sobre la primera qüestió d’inconstitucionalitat68. En efecte, en 

la majoria dels casos, la llei obliga al contribuent a efectuar l’autoliquidació de l’impost, sigui 

quina sigui la base imposable. Però aquells que instin la rectificació de l’autoliquidació (art 

120.3 LGT) per considerar-la injusta (més ara tenint en compte les recents sentències amb els 

pronunciaments del TC) es trobaven fins fa unes setmanes davant d’una loteria69 pel que fa a 

la decisió dels tribunals. En aquest sentit, hi havia diversos escenaris possibles per al 

contribuent un cop hagués esgotat la via administrativa de rectificació. Un d’ells era que el 

tribunal que jutgés la impugnació presentés una nova qüestió d’inconstitucionalitat (que se 

sumaria a les de Guipúscoa, Àlaba, Madrid i Jerez de la Frontera). Una altra alternativa era 

que el tribunal optés per suspendre el procés judicial a l’espera que el TC es pronunciés sobre 

el TRLRHL –escenari que ja ha desaparegut–. Una altra, era que el tribunal confirmés la 

                                                
68 MARÍN-BARNUEVO FABO D. La inseguridad jurídica y el IIVTNU: incertidumbre también despúes de la 

STC de 16 de febrero. Revista de Derecho vLex. Núm 154, Marzo 2017. P.2. En el que considera: “Sin 

embargo, al estudiar con detalle la sentencia descubrimos que no ha sido así y que la inseguridad jurídica es 

todavía mayor después de dicha sentencia”.  
69 MARÍN-BARNUEVO FABO D.  La inseguridad jurídica y el IIVTNU: incertidumbre también despúes de la 

STC de 16 de febrero. Revista de Derecho v Lex. Núm 154, Marzo 2017. p.3.  
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liquidació per ser conforme amb el TRLRHL–un escenari ja impossible. Una alternativa més, 

encara avui possible, és que el tribunal opti  per seguir l’opció recolzada de diversos TSJ, que 

consideren que no es realitza el fet imposable si el contribuent prova que hi ha hagut un 

decrement. Per últim, l’escenari, és que el tribunal que conegui el cas es pronunciï atenent els 

criteris de les recents sentències d’inconstitucionalitat. Durant aquests mesos que el TC 

encara no s’havia pronunciat respecte la norma estatal destaca la STSJ de Burgos, de 29 de 

març que diu  "el TC ha incidido en este tema, dado que no se trata de un caso aislado o que 

incumba exclusivamente al País Vasco sino que, como es sabido, tiene pendientes también 

cuestiones de inconstitucionalidad en relación con la legislación estatal sobre la materia 

que, previsiblemente, serán resueltas de acuerdo con la doctrina fijada en estos casos. Lo 

cual no puede pasar por alto en la resolución del caso que ahora ocupa".  

 

Així doncs, amb el pronunciament sobre la inconstitucionalitat parcial dels preceptes del 

TRLRHL, els tribunals poden suspendre el procés a l’espera de nova normativa o estimar la 

pretensió del contribuent d’acord amb el mandat del TC i la prova pericial contradictòria que 

acrediti efectivament que el terreny s’ha transmès en pèrdues, sense ser suficient doncs, el 

valor que consta en les escriptures de compravenda70. Així, el contribuent que hagi 

autoliquidat l’impost en els 4 anys anteriors pot instar a la seva rectificació, quedant fins i tot 

oberta la via de la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’Estat d’acord amb l’article 

32 de la Llei 40/2015 sobre el Règim Jurídic del Sector Públic. 

 
                                                
70 SJCA n.2 de Jaén, 10 de març de 2016 afirma “hay que probar que se ha producido una reducción del valor 

del terreno durante el período de tenencia, y para ello es necesario el informe técnico de un experto en la 

materia”; SJCA n.1 de València, de 6 de octubre de 2015, considera que la simple aportació de las escriptures, 

sense prova adicional, no acredita l’existència en termes econòmics i reals un increment del valor dels terrenys 

de naturalesa urbana; STAdmn. de Navarra, 30 de juliol de 2015 i de 14 de març de 2016 sosté que “no es 

suficiente per entender probado que en el presente caso se ha producido la disminución de valor del inmueble 

sin que se haya aportado pericial alguna que haga una comparación efectiva de la disminución del valor de los 

inmuebles en la zona en cuestión sin que tenga tal efecto el precio pagado, dado que las transmisiones entre 

particulares vienen marcadas por el mutuo acuerdo previa negociación en la que entran en juego factores de 

carácter subjetivo, por lo que si sólo se tienen en cuenta los precios de transmisión aceptando la interpretación 

del TAN podría dar lugar a que para evitar que la transmisión del bien inmueble constituyera hecho imponible 

se fijara, en base al principio de libertad de contratación, un precio de venta muy inferior al de su adquisición, 

quebrando así el principio impositivo de la plusvalía”. 
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Pel que fa els Ajuntaments, quan encara no es coneixia la STC d’11 de maig, Marín 

Barnuevo71, després de conèixer les sentències sobre la inconstitucionalitat parcial de 

l’IIVTNU de les normes forals, apuntava que els municipis “es troben davant el dubte –ara ja 

dilucidat– en relació a la modificació de la previsió d’ingressos dels Pressupostos de l’any, la 

dotació d’un nou crèdit per atendre les responsabilitats patrimonials i la provisió d’una altra 

suma de diners perquè amb la nova sentència es veuria obligat a retornar part de l’ingressat 

en els últims anys”. Pel que fa a la gestió, l’autor també preveia que els Ajuntaments es 

veuran obligats a suportar costos addicionals de la gestió de les impugnacions dels 

contribuents, a la vista que aquests aprofitaran per recórrer les autoliquidacions.72 Per últim, 

ja en la fase de revisió, amb les figures de les reclamacions econòmic-administratives i els 

recursos de reposició els òrgans administratius Marín-Barnuevo indicava que, mentre no es 

publiqués la sentència respecte el TRLRHL, els municipis es veurien obligats a complir amb 

l’establert a la llei, “sense possibilitat d’anticipar la solució jurídica que previsiblement 

adoptaran els tribunals” i apuntava que l’única alternativa viable en aquests casos seria la de 

retardar al màxim la resolució del recurs o reclamació, confiant que arribi la sentència del TC 

en aquest lapse de temps.  

 

Així, actualment, els Ajuntaments han de seguir aplicant la llei vigent, que no ha sofert cap 

canvi, en el mateix sentit que ho feien fins ara, fins que el legislador no la modifiqui. Hi ha 

qui opina que el més procedent, en lloc d’aplicar la llei, seria suspendre el procediment fins 

que el legislador clarifiqui la situació.73 Més enllà dels problemes polítics que pugui suscitar 

l’aprovació d’una nova llei per les Corts Generals, en el pla jurídic la incertesa jurídica, 

encara que persisteix, ha minvat respecte fa uns mesos, perquè el passat 17 de maig es va 

saber que el TC va declarar inconstitucional l’IIVTNU a nivell estatal en la mesura que grava 

                                                
71 MARÍN-BARNUEVO FABO D. La inseguridad jurídica y el IIVTNU: incertidumbre también despúes de la 

STC de 16 de febrero. Revista de Derecho vLex. Núm 154, Marzo, 2017. p.5 
72 MARÍN-BARNUEVO FABO D. Vid. Ob. Cit, afegeix que “es cierto que parte del problema se resolvería si 

pudieran habilitar una fase de prueba en el procedimiento de gestión (que permitiera acreditar la eventual 

existencia de un decremento), pero el principio de reserva de ley impide a los Ayuntamientos modificar la 

regulación contenida en la LRHL, que sólo toma en consideración el valor catastral del suelo para la 

configuración del gravamen”.   

 
73 ESPELOSÍN ADUERA J.L, Análisis de la base imponible del Impuesto de Plusvalía (IIVTNU.	El Consultor 

de los Ayuntamientos, Editorial Wolters Kluwer (2017) 
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decrement de valor d’un terreny urbà, sense limitar-ne els efectes. Per tant, els Ajuntaments 

ara, poden aprovisionar un pressupost per a fer front a la devolució de les liquidacions fermes 

practicades en els 4 anys enrere que siguin indegudes així com preveure, per als anys futurs, 

que no obtindran part dels ingressos que provenien d’aquest impost. Però com deia, encara 

resta inseguretat en l’àmbit de la gestió i revisió de l’impost. Així doncs, coneixent el 

pronunciament del Constitucional, el més probable és que els Ajuntaments suspenguin el 

procés fins que no arribi la normativa adaptada o modificada o bé, que resolguin a través de 

la interpretació de la recent sentència. 

 



Blanca Gispert Hernández 

 

 

44 

V. CONCLUSIONS 

I. Després d’haver analitzat la declaració d’inconstitucionalitat parcial de l’IIVTNU i les 

conseqüències que pot tenir aquest pronunciament en els pròxims anys, la 

inseguretat jurídica respecte a aquest impost municipal és encara latent mentre el 

legislador estatal no adapti o modifiqui la normativa al mandat constitucional. 

Així, el Tribunal Constitucional, finalment, ha optat per declarar l’impost 

inconstitucional en els casos en què el valor del terreny pateix un decrement de 

valor amb el temps però no ha indicat la forma sobre com adaptar l’impost a 

aquesta decisió, per considerar que definir-la, és tasca exclusivament del 

legislador estatal. Actualment, aquest està treballant per modificar la llei, però 

encara es desconeix com articularà el TRLRHL. Això implica que mentrestant, els 

tribunals, municipis i ciutadans es trobin davant un buit legal que implica que en 

alguns casos, se suspenguin els procediments a l’espera del canvi de normativa i 

que en d’altres, s’opti per aconseguir mètodes per acreditar el decrement del valor 

del terreny amb el temps.  

 

II. Precisament, després de conèixer la sentència, queda palès que el gran repte per al 

legislador estatal es troba en la forma de definir el decrement del valor del terreny 

urbà en el temps, sense que això desvirtuï l’agilitat i simplificació que defineix 

l’autoliquidació d’aquest tribut. Així, a trets generals, el legislador es troba davant 

dos grans horitzons: adaptar o modificar la fórmula de càlcul objectiva en base a 

un índex del cadastre (l’opció que mantindria l’essència de l’impost) o bé, tal com 

ha fet el legislador basc, entrar en l’àmbit de la prova de la diferència de valors 

entre l’adquisició i la transmissió del terreny, el que implicaria aportar proves 

pericials per determinar l’existència o no d’aquest increment. 

 

III. Per arribar a aquesta situació, aquest treball ha desgranat la controvèrsia que des de fa 

anys, ha suscitat l’exigència d’aquest impost quan el terreny es transmetia amb un 

decrement de valor. Primer, ha fet una aproximació doctrinal i jurisprudencial a la 

seva naturalesa i orígens, que a grans trets, configuren l’impost com una eina 

recaptatòria per als municipis justificada amb el principi constitucional del deure a 
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contribuir d’acord amb la capacitat econòmica (31.1 CE) en les plusvàlues que 

genera l’acció urbanística dels ens públics (47 CE). I, en segon lloc, ha estudiat a 

través de la llei que configura l’impost, el Text Refós de la Llei Reguladora 

d’Hisendes Locals, el fet imposable –l’increment de valor del terreny urbà en el 

moment de la seva transmissió–, i la base imposable, configurada amb una 

fórmula de càlcul objectiva que pren com a valor de referència el valor cadastral a 

efectes de l’IBI.  

 

IV. Una vegada definits els principals trets característics de l’impost, el treball ha posat de 

manifest la controvèrsia que generava l’impost abans de la sentència 

d’inconstitucionalitat, en els casos que es gravava un decrement de valor del sòl. 

Aquesta controvèrsia s’ha evidenciat a través de l’estudi de la doctrina, que 

posava de manifest la contradicció entre la definició del fet imposable i la base 

imposable –en establir per una banda que l’impost grava l’increment i per l’altra, 

una fórmula objectiva que no permet acreditar una opció contrària– i també en el 

pla jurisprudencial, que a partir dels anys de la crisi, va començar a considerar, en 

alguns casos, que les situacions en què el municipi feia tributar al contribuent per 

un decrement del valor del terreny del sòl, eren supòsits de no subjecció a l’impost 

per no generar-se el fet imposable (l’increment de valor). Tot i així, no era una 

situació generalitzada en els tribunals (ordinaris i administratius), ja que alguns 

altres consideraven que l’impost s’havia de meritar en tots els casos per ser un 

tribut que grava l’increment de valor en el temps de forma objectiva i que respon a 

les millores urbanístiques que se li atribueixen amb el temps i de les quals el 

contribuent se’n beneficia. 

 

V. La inseguretat jurídica que generava aquesta situació va portar a plantejar les 

qüestions d’inconstitucionalitat que, finalment han sigut resoltes en el sentit que 

l’impost és inconstitucional en els casos de decrement del valor perquè vulnera el 

principi constitucional de capacitat econòmica. En aquest sentit, el TC entèn que 

l’impost grava una renda fictícia, irreal o inexistent en els casos en què el terreny 

ha patit un decrement de valor. La sentència, que es va publicar el 17 de maig de 

2017, no limita els efectes de la decisió en el temps, cosa que implica que els 

contribuents poden instar la rectificació de la liquidació de l’impost fins a 4 anys 
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enrere i que els Ajuntaments han de aprovisionar quantitats importants per fer 

front al retorn del pagament.  

 

VI. Tornant a l’inici de les conclusions, després d’analitzar les conseqüències de la 

sentència, actors i doctrina apunten que el gran repte del legislador és doncs 

definir la forma de determinar el decrement, un escenari encara obert.  
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− SJCA n.2 de Pamplona, de 13 de juny de 2014 

− SCJA n.3 de Bilbao, de 22 de setembre de 2014 

− SJCA n. 4 de Barcelona, de 24 de març de 2015 

− STA de Navarra, 30 de juliol de 2015  

− SJCA n.9 de Barcelona, de el 3 de setembre de 2015  

− SJCA n.1 de València, de 6 de octubre de 2015  

− SCJA n.2 de Barcelona de 12 de novembre de 2015 

− SJCA n.2 de Barcelona de 12 de gener de 2016 

− SJCA n.2 de Jaén, 10 de març de 2016  

− STA de Navarra, de 14 de març de 2016  

− SJCA n.2 de Barcelona de 25 de maig de 2016 

− SCJA n.3 de Barcelona, de 20 de juliol de 2016 

− Resolució del Tribunal Econòmic Administratiu de Navarra, de 18 de març de 2013  

− Resolució del Tribunal Econòmic Administratiu de Navarra, de 24 de abril de 2013 

− Resolució del Tribunal Econòmic Administratiu de Navarra, de 7 de maig de 2013 

− Resolució del Tribunal Econòmic Administratiu de Navarra, de 6 de juliol de 2015 

− Resolució del Tribunal Econòmic Administratiu de Navarra, de 14 de març de 2016 

− Direcció General de Tributs: consulta/informe de 18 de desembre de 2012;  

− Direcció General de Tributs: consulta vinculant número V0153-14 de 23 de gener de 

2014 

− Direcció General de Tributs: informe 0003-14 de 27 de gener de 2014  

− Direcció General de Tributs: informe V0291-14 de 6 de febrer de 2014  

− Direcció General de Tributs del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, 

IE0589-15, de 13 d’octubre de 2015 


