11 - MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS PARTIT SOCIALISTA DE
CATALUNYA, CIUTADANS I PARTIT POPULAR PER A LA TRANSFORMACIÓ DE
L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA (IIVTNU).
El Ple Municipal per majoria, amb 21 vots a favor [PSC, C’s, GE-ICV-EUiA i PP] i 6
abstencions [SG] dels 27 regidors assistents, aprova la moció següent:
“Atès que l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU),
és una de les principals fonts d'ingressos municipals.
Atès que davant de la que era, més que previsible, sentència del passat mes de febrer del
Tribunal Constitucional (TC) de la qual ara se’n deriva la necessitat de modificar aquest
impost, car amb l'actual regulació, es sotmeten a gravamen situacions en què no es produeix
un increment del valor dels terrenys, és a dir, es produeixen minusvàlues.
Atès que la modificació de la normativa que defineix aquest impost, per deixar de sotmetre a
gravamen els casos en què no s'hagi produït un increment de valor i permetent als
contribuents que acreditin que aquest no s'ha produït tindrà un impacte tant sobre la seva
situació econòmica financera, com sobre la forma en què s’hauran d'organitzar els
procediments administratius dels òrgans de recaptació dels municipis.
Atès que cal adaptar les normes als principis que estableix la decisió del Tribunal
Constitucional i assegurar, al mateix temps, que els ajuntaments disposin de la capacitat
econòmica i l'autonomia financera necessària per continuar oferint els serveis que presten.
Atès que s’ha registrat al Congrés dels Diputats una proposició no de llei sobre reforma de
l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), perquè el
Govern prengui mesures per evitar una minva global d'ingressos per als ajuntaments.
Atès que des de la Federació de Municipis de Catalunya, així com també des d’altres
federacions territorials, juntament amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, s’ha
demanat al Govern de l’Estat que aquesta adaptació normativa a la Sentència del TC sigui
tramitada amb la major celeritat possible, per evitar increments de despesa que es puguin
derivar de la previsible complexitat procedimental que es produirà, i del volum de reclamacions
jurisdiccionals en via contenciosa que es poden presentar.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer - Acordar amb els ajuntaments, via les seves entitats municipalistes representatives,
les adaptacions necessàries de la normativa estatal de l’IIVTNU, a fi d'evitar l'aplicació
automàtica del mateix en els casos en què no s'hagi produït l'increment de valor que
constitueix el fet imposable d'aquest.
Segon - Collaborar amb els ajuntaments per establir mecanismes que permetin atendre les
reclamacions dels contribuents de la manera més eficaç possible, tractant de posar en marxa
fórmules que evitin la judicialització dels procediments, provocant una allau de casos que
podria acabar saturant els tribunals.
Tercer - Acordar, en el marc de la revisió del finançament local, una reforma global de l'impost
que permeti que la forma de càlcul de la quota tributària reflecteixi d'una manera més fidel el
veritable increment de valor dels terrenys, tenint en compte, per exemple, l'any en què s'ha
establert el valor cadastral o indicadors que reflecteixin d'una manera adequada l'evolució real
del valor dels terrenys en què es troben els immobles. Tot això assegurant, en qualsevol cas,
que els canvis no es tradueixin en una minva global d'ingressos per als ajuntaments, estudiant

a tal efecte amb les entitats municipalistes el mecanisme de finançament adequat per part de
l’Estat, per tal de fer-hi front a possibles devolucions per les quantitats liquidades en exercicis
no prescrits.
Quart - Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat, als Grups parlamentaris de les Corts
Generals, del Parlament de Catalunya, i de la Diputació provincial, a la Federació de Municipis
de Catalunya, i a l’Associació Catalana de Municipis.”

