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L’inform@tiu

La Confederació de Cambres de la Propietat Urbana i As-
sociacions de Propietaris de Finques Urbanes, que repre-
senta més de 160.000 propietaris del país, insta el govern 
espanyol a eliminar defi nitivament l’impost sobre l’Incre-
ment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVT-
NU), la popularment coneguda com la plusvàlua municipal.

La Confederació pren aquesta determinació després de la 
publicació de tres sentències que declaren la inconstituci-
onalitat de la norma regulada que faculta els ajuntaments 
a cobrar l’IIVTNU, per als supòsits en què no hi ha incre-
ment de valor.

Per a Miguel Ángel Sánchez Fraile, secretari general de la 
Confederació, “és urgent que el govern reguli adequada-
ment aquesta forma de fi nançament municipal mitjançant 
un sistema just que tingui en compte la capacitat econò-
mica del subjecte passiu i que sigui aplicable de forma 
progressiva, sense vulnerar l’article 31 de la Constitució 
Espanyola, que estipula que ”todos contribuirán al soste-
nimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capaci-
dad económica mediante un sistema tributario justo inspi-
rado en los principios de igualdad y progresividad que, en 
ningún caso, tendrá alcance confi scatorio”.

“Aquest impost -continua Sánchez Fraile -, que ha estat 
fonamental en el fi nançament dels ajuntaments, sobretot 
des de l’inici de la crisi i la conseqüent baixada de recap-
tació derivada de la promoció i construcció d’habitatge, 
pateix de greus defectes, ja que no distribueix riquesa; 
no té en compte la capacitat econòmica del contribuent; 
s’aplica de forma automàtica i objectiva amb una fórmula 
de càlcul també molt qüestionada; i pot arribar a tenir ca-
ràcter confi scatori “

Borsa immobiliària
Pis en venda zona Florida, carrer Font: 3 hab., 2 banys, ví-
deo porter, calefacció, parquet, balcó i terrassa. Impecable. 
Preu: 159.000 €

Pis en lloguer en La Florida: 50 m2, 3 hab., cuina equipada, 
bany reformat, moblat. Finca amb ascensor: 675 €

Les Cambres de la Propietat i Associacions 
de propietaris urbans demanen al Govern 

l’eliminació de la plusvàlua municipal

La Confederació entén que “és necessària una modifi ca-
ció radical d’aquest impost i planteja la seva desaparició 
total amb efectes immediats, així com la regulació d’un 
sistema adequat per als supòsits en què ja s’hagi meritat 
el mateix”.

“Advoquem per la desaparició d’aquest impost -declara 
Sánchez Fraile -, el que no vol dir que els ajuntaments es 
quedin sense ingressos per aquest concepte, però sí que 
hagin de ser calculats d’una altra manera. El més adequat 
és una compensació des del govern central; és a dir, els 
ajuntaments no entrarien a recaptar ni regular les plusvà-
lues, però sí rebrien de l’Estat l’import que resultés de la 
declaració de les mateixes en els impostos sobre la renda 
de les persones físiques i de societats. Aquesta seria la 
forma de complir amb l’article 31 de la Constitució i els 
principis que proclama”.

Notícies de interès
 
Es pot demanar visita online, als nostres Serveis, 
Jurídics, Arquitectura, Comunitats de propietaris 
www.cpulh.com

https://www.facebook.com/La-Cambra-de-la-Propietat-
Urbana-de-lHospitalet-1000562843389580/
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