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El GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ d’acord amb el que
disposa el Règim de Sessions Plenàries i Normes de Funcionament
del Ple, presenta al PLE d’aquesta Corporació del mes de Juny de
2017 la següent

MOCIÓ EN RELACIÓ A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL RELATIVA A L’IMPOST SOBRE

L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA

Son vàries les mocions que hem presentat en aquest Ple Municipal
sobre  la  liquidació  de  l’anomenada  plusvàlua,  perquè  és  un
assumpte que ens preocupa.

La  plusvàlua és un impost de caire local que grava l’increment del
valor dels terrenys en les compravendes de caire urbà. És un impost
de tipus directe i potestatiu, això vol dir que l’ajuntament té facultat
per aplicar-lo i en quines condicions, tot i que la normativa bàsica
que el regula és de caràcter estatal.

Fins ara ha estat una important font d’ingressos pels Ajuntaments,
però  la  crisi  econòmica  i  social  que  va  esclatar  l’any  2008,  ha
comportat  una  davallada  important  dels  preus  de  mercat  del
immobles en general i dels urbans en concret, que són els que ens
ocupen en aquesta moció que portem a debat en aquest plenari.

La realitat  és  que han estat  varis  els  subjectes  passius d’aquest
l’impost que s’han vist obligats a dur als ajuntament als tribunals de
justícia per reclamar la inexistència de tributació, i per tant de la
inexistència de la base imposable. 

És  evident  que  aquesta  polèmica  també  afecta  als  lleidatans  i
lleidatanes, i nosaltres estem aquí, entre altres per vetllar pels seus
interessos, per això  arran de la recent sentència ferma del Tribunal
Constitucional, d’11 de maig de 2017, que declara inconstitucionals
i nuls els articles que regulen l’impost sobre l’Increment del Valor
dels  Terrenys  de  Naturalesa  Urbana  (IVTNU),  concretament  els
articles 107.1, 107.2.a) i 110.4 del text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, únicament en la mesura que sotmeten a tributació
situacions d’inexistència d’increments de valor, en considerar
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que  vulnera  el  principi  constitucional  de  capacitat  econòmica,
perquè  el  seu  meritament  no  es  vincula  necessàriament  a
l’existència d’un increment real del valor del terreny, sinó a la seva
titularitat durant un temps.

Amb aquesta sentència, el TC ha fet extensiva a la Llei d’hisendes
locals  estatal  la  doctrina que va establir  en les  seves  sentències
26/2017, de 16 de febrer; 37/2017, d’1 de març i 48/2017, de 27
d’abril referides a l’establiment d’aquest mateix impost a Guipúscoa
i  Àlaba,  respectivament.  No podem oblidar que ja va existir  una
primera  sentència  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  Catalunya
(sentència 553/2012, de 22 de maig) que ja feia referència a aquest
fet en el seu fonament de dret cinquè.

Per tant, donat que ara correspon al legislador dur a terme aquestes
modificacions a la Llei,  de tal  manera que es permeti  arbitrar  la
forma  de  no  sotmetre  a  tributació  les  situacions  d’inexistència
d’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana; ens veiem
en l’obligació  de demanar que,  fins que aquest moment no arribi,
els Ajuntaments no ens podem quedar de braços creuats, i no fer
res, per això hem de posar fil a l’agulla, a l’igual que moltes altres
corporacions  que  ja  han  començat  a  prendre  mesures,  dins  el
marge  que  els  permet  la  llei  com  és  la  de  NO  REALITZAR  LA
LIQUIDACIÓ de la plusvàlua en els casos de compra-venda,  fins la
modificació del marc legal estatal, i no hem d’obviar que tenim 4
anys  per  liquidar  l’impost,  i  per  tant  tenim marge de maniobra.
Lleida, la capital de les Terres de Ponent no pot donar l’esquena a
aquesta realitat i ha de fer com altres Ajuntaments, com poden ser
Tàrrega i Les Borges Blanques, que ja apliquen mesures per tal de
pal·liar  aquest  greuge  i  esperen  al  màxim  legal  permès  per  a
liquidar aquest impost.

Per  tot  l’exposat,  el  Grup  Municipal  de  Convergència  i  Unió  a
l’Ajuntament de Lleida proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS
 

Primer.- L’Ajuntament de Lleida deixarà pendent la tramitació de la
liquidació de l’Impost sobre l’increment del valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana,  en els  supòsits  en el  que es provi  de forma
fefaent  (per  exemple,  amb una valoració  pericial)  la  inexistència
d’increment del  valor  del  sòl fins  que es modifiqui  el  marc legal
actualment existent fins al màxim permès per la legislació vigent. 



        

          Grup Municipal de CiU

Segon.- L’Ajuntament  de  Lleida  insta  de  nou  i  amb  caràcter
d’urgència al Congrés dels Diputats per a que agilitzi la modificació
normativa de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa  urbana  a  tenor  de  la  sentència  dictada  pel  Tribunal
Constitucional. 
 
Tercer.- Traslladar aquests acords al Govern de l’Estat, als diferents
grups del  Parlament de Catalunya,  del  Congrés de Diputats  i  del
Senat, a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i Comarques, a la
Federació  de  Municipis  de  Catalunya  (FMC)  i  a  la  Federació
d’Associacions de Veïns de Lleida (FAVLL).

Paco Cerdà i Esteve
Portaveu del Grup Municipal de CiU 

Lleida, a 26 de juny de 2017


