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El Tribunal 
Constitucional 
anul·la parcialment 
la normativa del Impost 
sobre l’increment del 
Valor dels Terrenys de 
Naturalesa urbana, 
(Plusvàlua).

El Tribunal Constitucional va emetre el passat 16 de fe-
brer sentència, a la qual considera que aquest impost 
es contrari al principi de capacitat econòmica previst a 
l’article 31.1 de la Constitució. 

La norma estableix un impost en relació a la plusvà-
lua dels terrenys de naturalesa urbana, i es merita en 
el moment que es produeix la venda del immoble i 
es calcula de manera objectiva a partir del seu valor 
cadastral i els anys transcorreguts en els quals el pro-
pietari ha estat titular del mateix, es a dir, que no es 
calcula de manera que l’immoble hagi tingut guanys 
o no. 

La qüestió principal de la resolució judicial és que esta-
bleix que: “en ningún caso podrá el legislador establecer 
un tributo tomando en consideración actos o hechos 
que no sean exponentes de una riqueza real o poten-
cial”, es decir, no podrá crear impuestos que afecten a 
“aquellos supuestos en los que la capacidad económica 
gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexis-
tente, sea virtual o fictícia.” 

La sentència recorda que el principi de capacitat econò-
mica no només ha d’existir en el sistema tributari en el 
seu conjunt, si més no, ha de estar present en l’impost 

El Departament Jurídic de la Cambra de la Pro-
pietat de l’Hospitalet, amb anterioritat a la sen-
tència referida, ha interposat reclamació de 
plusvàlues satisfetes per els seus socis, en els 
supòsit que la transmissió hagi generat pèrdues 
a conseqüència de la crisis del sector immobi-
liari.
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de la plusvàlua, i afirma “No caben en nuestro sistema 
tributos que no recaigan sobre alguna fuente de capa-
cidad económica.”

El Tribunal declara parcialment inconstitucionals els 
preceptes qüestionats; “únicamente cuando sometan 
a tributación situaciones inexpresivas de capacidad 
económica, impidiendo a los contribuyentes acreditar 
que no se produjo efectivamente un incremento de 
valor.”

En aquesta situació, correspon al legislador a partir de 
la publicació de la sentència, portar a terme les modi-
ficacions o adaptacions al règim legal de l’impost que 
permeti no sotmetre a tributació les situacions d’inexis-
tència o pèrdua de l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana.


