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S’acumulen sentències 
contra els Ajuntaments
per l’Impost municipal de 
la plusvàlua.

Per a més informació, poden dirigir-se al nostre Departament Jurídic, als telèfons 
93 337 00 02, 93 296 80 57, al correu infolh@cpulh.com, 
la nostre pàgina web www.cpulh.com o a través de Facebook 

Si desitja més informació, si vol llogar un pis, no dubti en posar-se en contacte 
amb les nostres oficines, trucant als telèfons 93 337 00 02, 93 296 80 57, 
a través de mail infolh@cpulh.com o a la nostra pàgina web www.cpulh.com

Els tribunals de justícia, estan començant a rebutjar l’apli-
cació d’aquest impost en els termes automàtics en que es-
tava configurat. 
L’Impost sobre l’increment del Valor dels Terrenys de natu-
ralesa urbana, és un tribut de caràcter local i es paga quan 
es ven, es dóna o s’hereta un immoble. 
Aquest impost es calcula mitjançant l’aplicació d’una tari-
fa municipal sobre el valor cadastral de naturalesa urbana 
i grava l’increment del valor del terreny. No obstant, s’ha 
anat liquidant amb independència de si efectivament es 
produïa o no aquest increment de valor, inclòs en cas de 
pèrdues obtingudes respecte al valor del terreny entre la 
data de l’adquisició i la data de transmissió. 
Davant d’aquesta situació, han estat moltes les impugna-
cions dels contribuents, tant particulars com empreses, en 
relació a la liquidació de l’impost en casos on no ha existit 
increment de valor dels terrenys entre la data de d’adquisi-
ció i la data de transmissió. 
Els Tribunals, cada cop amb més assiduïtat, estan comen-
çant a rebutjar l’aplicació d’aquest impost en el termes au-

tomàtics en que ha estat configurat i sobre els quals, fins fa 
poc temps, no hi havia molta discussió, per la qual cosa és 
convenient analitzar rigorosament aquells casos que poden 
tenir cabuda amb la doctrina que sembla consolidar-se, 
sempre sota un criteri de prudència. 
Entre d’altres sentències hi cal destacar las del Jutjat del 
Contenciós de Saragossa de 13 de juliol de 2015, el Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya (Sala del contenciós-
administratiu, de data 22 de maig de 2012, 22 de març 
de 2012 i del Jutjat del contenciós administratiu de Bar-
celona.

En el segon trimestre de 2016, el preu mig de lloguer 
d’habitatges a la ciutat, es sitúa al voltant de 525 €. El 
preu mig per m2, està en 10€.
Desde gener de 2016 hi ha hagut un increment, si més 
no, el segon trimestre es tanca amb un lleuger descens 
respecte al primer trimestre.
 

Evolució del preu de 
lloguer dels habitatges 
a l’Hospitalet del Llobregat 
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