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L’inform@tiu

Com s’ha anat informant en 
anteriors informatius a con-
seqüència de la sentència 
del Tribunal Constitucional 
d’11 de maig de 2017, el 
Govern està treballant en el 
Projecte de Llei que modi-
fica el Text Refós de la Llei 
d’Hisendes Locals. 

El mateix preàmbul del pro-
jecte de llei determina que 
la futura llei té per objecte 
donar una ràpida respos-
ta al mandat del Tribunal 
Constitucional, i portar a ter-
me les modificacions o adaptacions pertinents en el règim 
legal de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana (Plusvàlua), de manera que no tin-
guin tributació situacions inexpressives de capacitat 
econòmica. 

El Projecte, estableix un supòsit de no subjecció, quan el 
subjecte passiu acrediti i provi la inexistència d’un increment 
de valor, per la diferència entre els valors reals de transmis-
sió i adquisició del terreny. 

A l’espera que el Projecte de Llei pugui veure la llum, s’ha 
consultat el criteri de l’Ajuntament de L’Hospitalet, a partir 

La plusvàlua municipal al punt de mira
de la publicació de la setència 
del Tribunal Constitucional. 

La informació rebuda pel con-
sistori de la nostra ciutat, infor-
ma que a partir de la sentència 
del Tribunal Constitucional, el 
contribuent un cop abonada 
la plusvàlua podrà sol·licitar la 
rectificació de la liquidació o au-
toliquidació de l’impost si el va-
lor de transmissió era inferior al 
d’adquisició, i essent la filosofia 
del Ajuntament de L’Hospitalet 
recollir les reclamacions que es 
produeixin i donarà resposta, un 

cop entri en vigor la modificació de la llei, moment en què es 
valoraran i examinaran els casos que procedeixi la devolució i 
en conseqüència es modificarà l’Ordenança Fiscal. 

S’ha de tenir en compte que el projecte de llei preveu que 
tingui efectes a partir del 15 de juny de 2017, data de la pu-
blicació de la sentència del Tribunal Constitucional dictada 
l’11 de maig de 2017. Si vostè ha venut un immoble a la 
ciutat de L’Hospitalet i creu que es pot trobar en aquest 
supòsit, no dubti en consultar, via telefònica: 93.337 00 
02; 93 296.80 57; a través de correu: infolh@cpulh.com o a 
la web: www.cpulh.com 

La Subdirecció General d’Impostos 
sobre el Consum ha emès una consul-
ta sobre l’IVA suportat per les comu-
nitats de propietaris i la seva possible 
deducció per part dels comuners. Els 
membres d’una comunitat de propieta-
ris, que tinguin la condició d’empresari 
o professional podran deduir les quo-
tes suportades per les adquisicions 
de béns i serveis efectuades a través 
de l’esmentada comunitat, per la qual 
cosa hauran d’estar en possessió 
d’un duplicat de la factura expedi-
da al seu nom, encara que no hi cons-

tin els percentatges de base imposable 
i quota tributària que els corresponguin 
en funció de la seva participació en la 
comunitat. Aquests percentatges es 
podran acreditar mitjançant altres tipus 
de documents (escriptura de divisió 
horitzontal i obra nova, estatuts de la 
comunitat, etc.). No obstant això, la 
consulta afegeix un punt molt significa-
tiu, que simplifica els requisits i facilita 
la deducció per part del comuner:

Addicionalment i a aquests efectes, 
serà vàlid igualment que els co-

muners estiguin en possessió 
d’una còpia de la factura original 
emesa a nom de la comunitat i que 
aquesta còpia sigui certificada o 
diligenciada per l’administrador 
de l’esmentada comunitat de pro-
pietaris.

Per tant, es facilita la possibilitat de 
deducció per part dels comuners 
que siguin empresaris i es faculta 
als administradors de finques per 
certificar o diligenciar les factures 
de la comunitat a aquest efecte.

És possible deduir-se l’IVA suportat per part  
dels Propietaris d’una Comunitat?

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