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Títol: Modificació OF 1.3 
 
Document: Informe justificatiu de la modificació de l’OF 1.3, relativa a l’impost sobre 

l’increment dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) 

 
La Sentència del Tribunal Constitucional (STC) 182/2021, de 26 d’octubre de 2021, va 
declarar la inconstitucionalitat i la nul·litat dels articles 107.1, paràgraf segon, 107.2.a) i 
107.4 del text refós de la Llei d’Hisendes Locals, expulsant-los de l’ordenament jurídic 
i, com determina l’esmentat tribunal, “deixant un buit normatiu sobre la determinació de 
la base imposable que impedeix la liquidació, comprovació, recaptació i revisió 
d’aquest tribut local i, per tant, la seva exigibilitat”. Afegint a continuació que “ha de ser 
ara el legislador (i no aquest tribunal) el que, e l’exercici de la seva llibertat de 
configuració normativa, dugui a terme les modificacions o adaptacions pertinents en el 
règim de l’impost per adequar-lo a les exigències de l’article 31.1 CE (...)”. 
 
Prèviament, per STC 59/2017, d’11 de maig de 2017, s’havien declarat 
inconstitucionals i nuls els articles 107.1, 107.2.a) i 110.4 del mateix text legal, però 
només en la mesura en què se sotmetien a tributació situacions d’inexistència 
d’increments de valor. Posteriorment, en STC 126/2019, de data 31 d’octubre de 2019, 
es va declarar inconstitucional també l’article 107.4 TRLHL, respecte dels supòsits en 
els quals la quota a satisfer sigui superior a l’increment patrimonial realment obtingut 
pel contribuent.  
 
Atès el mandat contingut a la STC 182/2021, el Legislador estatal va dictar el Reial 
Decret-llei 26/2021, de 8 novembre (BOE 9 novembre 2021), pel qual s’adapta el text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 març, a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de 
l’IIVTNU). Dins les disposicions d’aquesta norma, es preveu essencialment: 
 

- S’introdueix un nou supòsit de no subjecció per als casos en què es constati, a 
instància de l’interessat, que no s’ha produït increment de valor. 

- Es millora tècnicament la determinació de la base imposable per tal que 
reflecteixi en tot moment la realitat del mercat immobiliari, a través de 
l’establiment d’uns coeficients màxims establerts en funció del nombre d’any 
transcorreguts des de l’adquisició del terreny, coeficients que seran actualitzats 
anualment a través d’una norma amb rang de llei d’acord amb l’evolució dels 
preus de les compravendes realitzades. Aquests coeficients substitueixen els 
anteriors vigents percentatges anuals aplicables sobre el valor del terreny, 
percentatges de caràcter fix.  

- S’introdueix una regla de salvaguarda amb la finalitat d’evitar que la tributació 
per aquest impost pogués en algun cas resultar contrària al principi de 
capacitat econòmica, permetent, a instància del subjecte passiu, acomodar la 
càrrega tributària a l’increment de valor efectivament obtingut.  

- Amb aquests canvis, el sistema objectiu de determinació de la base imposable 
esdevé en un sistema optatiu, que només resultarà possible en aquells 
supòsits en els quals el subjecte passiu no faci ús del dret referit anteriorment.  

- S’atorga un termini de sis mesos, des de l’entrada en vigor del Reial Decret-llei, 
per tal que els ajuntaments modifiquin les respectives ordenances fiscals, per 
tal d’adaptar-les al disposat en el mateix.  






