
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 16 DE

MARÇ  DEL  2017  PER  A  LA  REVISIÓ  DE  L’ORDENANÇA  FISCAL  NÚMERO  6

REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS

DE NATURALESA URBANA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

El  16  de  febrer  del  2017,  el  Tribunal  Constitucional  (TC)  va  resoldre  la  qüestió

d’inconstitucionalitat  número  1012/2015  promoguda  per  un  jutge  del  contenciós  de

Guipúscoa sobre els  articles 4.1,  4.2 a) i  7.4 de la  Norma Foral  16/1989,  que regula

l’Impost  sobre  l’Increment  del  Valor  dels  Terrenys  de  Naturalesa  Urbana,  és  a  dir,  la

Plusvàlua Municipal.

Aquests  preceptes,  idèntics  als  recollits  a  la  Llei  d’Hisendes  Locals  i  a  la  nostra

Ordenança  Fiscal  número  6,  que  regulen  l’esmentat  gravamen,  han  estat  declarats

inconstitucionals  i  nuls  en  la  mesura  en  què  sotmeten  a  tributació  situacions

d’inexistències d’increments de valor.

La resolució del TC posa de manifest la inadequada regulació d’un impost l’exigència del

qual és potestativa, i que ha obligat a fer front a pagaments a nombrosos contribuents que

no havien obtingut cap benefici/plusvàlua en la transmissió d’habitatges i locals a la nostra

ciutat.

El que s’ha declarat inconstitucional és la Norma Foral, però és més que previsible que el

Tribunal Constitucional en breu resolgui les nombroses qüestions plantejades per altres

jutjats i sales del contenciós-administratiu i relatives específicament al text refós de la Llei

d’Hisendes Locals aplicable a la resta de l’Estat, en el mateix sentit que la del jutjat de

Guipúscoa i la Norma Foral.

Cal  tenir  en  compte  igualment  que  l’eficàcia  del  pronunciament  serà  per  a  totes  les

liquidacions futures i per a les passades que no estan confirmades per sentència ferma i

respecte a les que es pugui reclamar la rectificació i devolució (és a dir, per a les que no

hagi transcorregut el termini de quatre anys). A data d’avui és impossible quantificar les



pèrdues econòmiques que suposarà per als ajuntaments fer front a la devolució de les

quantitats recaptades fruit de liquidacions afectades per la declaració d’inconstitucionalitat

de la normativa estatal que regula l’impost en qüestió.

Com a conseqüència d’això, i amb la finalitat d’evitar que l’erari municipal es vegi afectat

per  una  declaració  d’inconstitucionalitat  que  afecta  una  de  les  seves  principals  fonts

d’ingressos ordinaris, i, d’altra banda, amb l’objectiu d’arbitrar mesures que aconsegueixin

que s’exigeixi el tribut d’acord amb la capacitat econòmica real del contribuent, el Grup

Municipal  de  Ciutadans  proposa,  una  vegada  s’hagi  pronunciat  el  TC  sobre  la

inconstitucionalitat de la norma que ens afecta, adoptar els següents 

ACORDS:

Primer.  Instar  el  Govern  Central  per  tal  que  adopti  les  mesures  legislatives  i

pressupostàries necessàries per abonar als ens locals les quantitats a les que aquests

puguin tenir dret un cop es declari inconstitucional la normativa estatal que regula l’ Impost

sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua municipal). 

Segon. Un cop es produeixin aquestes mesures i per als casos en què no hi hagi hagut

objectivament  i  realment  un  increment  de  valor  dels  terrenys,  que  per  part  d’aquest

Ajuntament es disposin mitjans materials i humans mitjançant els quals els contribuents

de Reus puguin reclamar a través del procediment de reclamació de devolució de les

quantitats  que  corresponguin  en  concepte  d’Impost  sobre  l’Increment  del  Valor  dels

Terrenys de Naturalesa Urbana. 

Tercer. Que es promogui la modificació de l’Ordenança Fiscal número 6, reguladora de

l’Impost  sobre  l’Increment  del  Valor  dels  Terrenys  de  Naturalesa  Urbana,  a  la  qual

s’estableixi com a règim de gestió de l’impost el de declaració tributària.

Reus, 16 de març del 2017

Sr. Juan Carlos Sánchez Martínez

Portaveu G. M. Ciutadans


