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Expedient 63/22 
 
 
El Consell Tributari, en sessió de 28 de febrer de 2022, ha aprovat el següent informe: 
 
 
“El Consell Tributari, en sessió de 28 de febrer de 2022, de conformitat amb l'article 
47.1.b) de la Llei 1/2006, de 13 de març, reguladora del règim especial del municipi de 
Barcelona i l'article 2.1.b) del seu Reglament orgànic, emet informe relatiu a la proposta 
realitzada per la Gerència de Pressupostos i Hisenda sobre la modificació de l’Ordenança 
Fiscal (OF) núm. 1.3, reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana. La sol·licitud d’emissió d’informe de data 9 de febrer de 2022 
s’acompanyà en la mateixa data del document de proposta de modificació de la referida OF 
1.3. L’examen que realitza el Consell Tributari sobre les ordenances reguladores dels 
ingressos de dret públic, així com sobre qualsevol altra disposició de caràcter general, 
relativa totalment o parcialment als ingressos de dret públic, es limita a l’anàlisi jurídic 
dels textos normatius continguts a l’expedient. 
 

INFORME  
 
I.- Introducció 
 
Tal i com recull expressament la referida petició d’informe de data 9 de febrer de 2022, la 
modificació que se sotmet a informe del Consell Tributari deriva “de l’aprovació del RDL 
26/2021, pel que adapta el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals a la recent 
jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte a l’impost sobre l’increment de valor 
dels terrenys de naturalesa urbana (BOE 9 de novembre de 2021), i tenint en consideració 
que el RDL fixa un termini de 6 mesos per a l’aprovació de la modificació de l’ordenança 
fiscal de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.” 
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II.- Sobre el procediment normatiu  
 
El procediment per a la modificació de l’Ordenança fiscal (OF) haurà d’ajustar-se a les 
previsions contingudes als articles 15 a 19 del referit Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (TRLRHL) i l’expedient haurà de contenir tota la documentació exigida per 
la normativa aplicable. 
 
Sense perjudici del que s’ha afirmat, el Consell Tributari realitza les següents precisions i 
observacions a la proposta normativa que se li sotmet a informe: 
 
III.-  Observacions 
 
1. Article 1r. de l´Ordenança fiscal.  Disposició general 
 
Se sotmet a informe del Consell Tributari la modificació de l’article 1r de la referida OF, la 
nova redacció del qual es la següent: 
 

“Art. 1r. Disposició general.  
D'acord amb allò que preveu l'article 59è.2 en relació amb l'article 15è, tots dos del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'estableix l'impost sobre 
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, regulat pels articles 104è a 
110è de l’esmentat text refós, d’acord amb el RD Llei 26/2021, de 8 de novembre, 
pel què s’adapta el text refós de la Llei regulador de les hisendes locals, aprovat pel 
RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, a la jurisprudència del Tribunal Constitucional 
respecte a l’impost.” 

 
En relació amb aquesta proposta de modificació -consistent en afegir, com a darrer incís 
del precepte, la referència al RD Llei 26/2021-, el Consell Tributari no té res a objectar en 
tant que es tracta de la cita correcta de la normativa vigent aplicable. 
 
 
2. Article 3r. de  l’Ordenança fiscal. Actes no subjectes 

 
Se sotmet a informe del Consell Tributari la modificació de l’article 3r de la referida OF, la 
nova redacció del qual es la següent: 
 

“Art. 3r. Actes no subjectes.  
No estan subjectes a aquest impost:  
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1. Les transmissions de terrenys respecte dels quals es constati la inexistència 
d’increment de valor per diferència entre els valors dels esmentats terrenys en les 
dates de transmissió i d’adquisició.  
Per això, la persona interessada en acreditar la inexistència d’increment de valor 
haurà de declarar la transmissió, així com aportar els títols que documentin la 
transmissió i l’adquisició, entenent-se per persones interessades, a aquests efectes, 
les persones o entitats a què es refereix l’article 106 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004.  
Per constatar la inexistència d’increment de valor, com a valor de transmissió o 
d’adquisició del terreny es prendrà en cada cas el major dels següents valors, sense 
que a aquests efectes puguin computar-se les despeses o tributs que graven les 
referides operacions: el que figuri al títol que documenti l’operació o el comprovat, 
en el seu cas, per l’Administració tributària.  
Quan es tracti de la transmissió d’un immoble en el que hagi sòl i construcció, es 
prendrà com a valor del sòl a aquests efectes el que resulti d’aplicar la proporció 
que representi en la data de meritació de l’impost el valor cadastral del terreny 
respecte del valor cadastral total i aquesta proporció s’aplicarà tant al valor de 
transmissió com, en el seu cas, al d’adquisició. 
Si en el moment de l’adquisició, es tractava d’un solar sense edificar, el valor de 
transmissió del sòl s’obtindrà conforme al què s’indica en el paràgraf anterior i si la 
transmissió es refereix a una entitat individualitzada resultant de la declaració 
d’obra nova i constitució del règim en propietat horitzontal de l’edificació 
construïda, el valor d’adquisició del sol que figuri al títol que documenti l’adquisició 
es reduirà proporcionalment aplicant a aquest valor el coeficient de propietat 
assignat a l’entitat transmesa respecte al total immoble.  
Si l’adquisició o la transmissió hagués estat a títol lucratiu s’aplicaran les regles 
dels paràgrafs anteriors prenent, en el seu cas, pel primer dels dos valor a comparar 
assenyalats anteriorment, el declarat a l’Impost sobre Successions i Donacions. 
En la posterior transmissió dels immobles als que es refereix aquest apartat, per al 
còmput dels nombre d’anys al llarg dels quals s’ha posat de manifest l’increment de 
valor dels terrenys, no es tindrà en compte el període anterior a la seva adquisició. 
El que es disposa en aquest paràgraf no serà d’aplicació als supòsits d’aportacions 
o transmissions de béns immobles que resultin no subjectes en virtut del que es 
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disposa als apartat 2, 3 i 4 d’aquest article o en la disposició addicional segona de 
la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats. 
De conformitat amb l’article 103.2 de la Llei General Tributària, no existirà 
obligació de resoldre expressament sobre la inexistència d’increment de valor 
acreditada mitjançant la corresponent declaració. 
No obstant això, quan l’interessat sol·liciti expressament que l’Administració 
tributària declari que s’ha produït la inexistència d’increment de valor amb motiu de 
la transmissió realitzada, aquesta restarà obligada a contestar a la seva petició en el 
sentit que correspongui, un cop es realitzin les actuacions de comprovació que en 
cada cas siguin necessàries.   
2. L’extinció del dret d’usdefruit per mort de la persona usufructuària. 
3. L'increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la consideració de 
rústics a l’efecte de l'impost sobre béns immobles. 
4. Les aportacions de béns i drets fetes pels cònjuges a la societat conjugal, les 
adjudicacions que es verifiquen a favor seu i en el seu pagament i les transmissions 
que es facin als cònjuges com a pagament dels seus havers comuns. Llevat que sigui 
d'aplicació un règim més favorable per al contribuent, en els matrimonis subjectes al 
Dret Civil Català es consideren béns integrants de la societat conjugal els béns que, 
en concepte de compensació econòmica o per a la divisió de l’objecte comú o per a 
la liquidació del règim econòmic matrimonial, s’adjudiquen als cònjuges de 
conformitat amb els articles 232.5, 232.12, 232.22, 232.28, 232.29, 232.38 o 233.17 
del Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya, aprovat per Llei 25/2010, de 29 de 
juliol. 
5. Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills a 
conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul•litat, separació o 
divorci matrimonial. 
6. Les transmissions de béns relacionades als apartats 2n i 3r d’aquest article, fetes 
pels membres d’unions estables de parella, constituïdes d’acord amb les lleis que 
regulen les unions d’aquest tipus, sempre que hagin regulat en document públic les 
seves relacions patrimonials. 
7. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions de 
fusió o escissió d’empreses, així com de les aportacions d’immobles integrats en 
branques d’activitat, a les quals resulti aplicable el règim especial regulat en el 
capítol VII  del Títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre 
Societats, a excepció de les previstes en l’article 87è del mateix text legal quan no 
s’integrin en una branca d’activitat. 
8. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es facin com a 
conseqüència de les operacions relatives als processos d'adscripció a una societat 
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anònima esportiva de nova creació, sempre que s'ajustin plenament a les normes 
previstes en la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'esport, i al Reial Decret 
1084/1991, de 5 de juliol, sobre les societats anònimes esportives. 
9. Les transmissions de terrenys a què donin lloc les operacions de repartiment 
equitatiu de beneficis i càrregues per aportació dels propietaris inclosos en 
l’actuació de transformació urbanística, ja sigui feta de manera voluntària o en 
virtut d’expropiació forçosa, i les adjudicacions a favor dels esmentats propietaris 
en proporció als terrenys que hagin aportat, en els termes establerts a l’article 23.7 
del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que es va aprovar el text refós 
de la Llei del sòl i rehabilitació urbana. 
Quan el valor de les parcel•les adjudicades a un propietari excedeixi del que 
proporcionalment correspongui als terrenys aportats pel mateix, l’excés 
d’adjudicació estarà subjecte a aquest impost.  
10. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de 
Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària regulada en la disposició 
addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i 
resolució d’entitats de crèdit. 
11. Les aportacions o transmissions realitzades per la Societat de Gestió d’Actius 
Procedents de la Reestructuració Bancària a entitats participades directament o 
indirectament per la mateixa Societat en almenys el 50 per cent del capital, fons 
propis, resultats o drets de vot de l’entitat participada en el moment immediatament 
anterior a la transmissió, o com a conseqüència de la transmissió.          
12. Les aportacions o transmissions realitzades per la Societat de Gestió d’Actius 
Procedents de la Reestructuració Bancària, o per les entitats constituïdes per 
aquesta per complir el seu objecte social, als fons d’actius bancaris, a què es 
refereix la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre. 
13. Les aportacions o transmissions que es produeixin entre els fons esmentats 
durant el període de temps de manteniment de l’exposició del Fons de 
Reestructuració Ordenada Bancària als fons, previst a l’apartat 10 de la mateixa 
disposició addicional desena. 
14. En la posterior transmissió dels terrenys esmentats, s'entendrà que el nombre 
d'anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha 
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interromput per causa de la transmissió derivada de les operacions no subjectes a 
aquest impost.” 

 
Les modificacions proposades en relació amb aquest precepte consisteixen en la inclusió, 
en els apartats 1 i 2, de dos nous supòsits de no subjecció a l’Impost sobre l’Increment de 
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana  i en la necessària i conseqüent reenumeració de 
la resta de supòsits de no subjecció que ja es preveien en el text original i que es mantenen 
en el nou. 
 
2.1. Apartat 1 de l´article 3r. de l’Ordenança fiscal 
 
S’aprecia, pel que fa a l’apartat 1 d’aquest article 3r , que el text proposat és pràcticament 
una transcripció  literal de l’apartat 5è que el RD Llei 26/2021, de 8 de novembre, 
introdueix a l’article 104 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
pel RD Legislatiu 2/2004, de 5 març. No obstant, la proposta de modificació també inclou 
alguns paràgrafs que no es contemplen en el referit RD Llei 26/2021, de 8 de novembre i 
que convé analitzar particularment.  En concret, els paràgrafs cinquè i l’últim de l’apartat 
primer de l’art. 3r. que s´examinen seguidament. 
 
2.1.1. Paràgraf  cinquè de l’apartat 1 de l’article 3r. de l´Ordenança fiscal 
 
Al paràgraf cinquè de l´apartat 1 de l’article 3r diu el text que ara s’informa: 
 

“Si en el moment de l’adquisició, es tractava d’un solar sense edificar, el valor de 
transmissió del sòl s’obtindrà conforme al què s’indica en el paràgraf anterior i si la 
transmissió es refereix a una entitat individualitzada resultant de la declaració 
d’obra nova i constitució del règim en propietat horitzontal de l’edificació 
construïda, el valor d’adquisició del sol que figuri al títol que documenti l’adquisició 
es reduirà proporcionalment aplicant a aquest valor el coeficient de propietat 
assignat a l’entitat transmesa respecte al total immoble.” 

 
A través d’aquesta previsió l’Ajuntament de Barcelona recull de forma expressa un supòsit 
de fet que la casuística de l’impost li presenta habitualment en la gestió del mateix, per la 
qual cosa, la seva regulació específica és pertinent per tal de dotar d´una major claredat a la 
norma i contribuir a millorar la seguretat jurídica dels contribuents, atès que, la 
conseqüència jurídica que la proposta de modificació de l’ordenança lliga a aquest supòsit 
concret és coherent amb la nova redacció de l´article 104.5 del TRLRHL i, en particular, 
amb allò que preveu el paràgraf quart  d´aquest article 3r.1 de l´OF, d´idèntic contingut al 
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del paràgraf tercer de l’art 104.5 del TRLRHL, la redacció del qual és consistent amb la 
jurisprudència del Tribunal Suprem en la matèria (STS 430/2021, de 4 de febrer, Rec de 
4847/2019), segons la qual:  
 

 “Quan es tracti de la transmissió d’un immoble en el que hagi sòl i construcció, es 
prendrà com a valor del sòl a aquests efectes el que resulti d’aplicar la proporció 
que representi en la data de meritació de l’impost el valor cadastral del terreny 
respecte del valor cadastral total i aquesta proporció s’aplicarà tant al valor de 
transmissió com, en el seu cas, al d’adquisició”. 
  

2.1.2. Últims paràgrafs de l’apartat 1 de l’article 3r. de l´Ordenança fiscal. Obligació 
de resoldre 

 
Conclou l’apartat 1 d’aquest article 3r preceptuant: 
 

“De conformitat amb l’article 103.2 de la Llei General Tributària, no existirà 
obligació de resoldre expressament sobre la inexistència d’increment de valor 
acreditada mitjançant la corresponent declaració. 
No obstant això, quan l’interessat sol·liciti expressament que l’Administració 
tributària declari que s’ha produït la inexistència d’increment de valor amb motiu de 
la transmissió realitzada, aquesta restarà obligada a contestar a la seva petició en el 
sentit que correspongui, un cop es realitzin les actuacions de comprovació que en 
cada cas siguin necessàries.” 

 
Per la seva banda, l’art.103.2 de la Llei general tributària (LGT) estableix:  
 

“1. La Administración tributaria está obligada a resolver expresamente todas las 
cuestiones que se planteen en los procedimientos de aplicación de los tributos, así 
como a notificar dicha resolución expresa. 
2. No existirá obligación de resolver expresamente en los procedimientos relativos al 
ejercicio de derechos que sólo deban ser objeto de comunicación por el obligado 
tributario y en los que se produzca la caducidad, la pérdida sobrevenida del objeto 
del procedimiento, la renuncia o el desistimiento de los interesados. 
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No obstante, cuando el interesado solicite expresamente que la Administración 
tributaria declare que se ha producido alguna de las referidas circunstancias, ésta 
quedará obligada a contestar a su petición. 
(...)” 

 
En relació a aquesta proposta de modificació el Consell Tributari entén que l’art. 103.2  de 
la LGT invocat no és aplicable perquè no ens trobem davant de l’exercici d’un dret que 
només ha de ser comunicat per l’obligat tributari sinó que ens trobem davant de 
l’acompliment d’un deure de declarar que dóna  lloc a l’inici d’ un procediment d’aplicació 
dels tributs, tal i com expressament assenyala l’art. 107.5 TRLRHL en la redacció donada 
per el RD Llei 26/2021, de 8 de novembre, i atès que tampoc es fa referència a supòsits “en 
los que se produzca la caducidad, la pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento, la 
renuncia o el desistimiento de los interesados”.  

 
2.2. Apartat 2 de l´article 3r. de la proposta d’ Ordenança fiscal. Consolidació del 
domini 
 
L’article 3.2 de la proposta de modificació de l’ordenança fiscal que s´examina incorpora 
un nou supòsit de no subjecció que no  preveu el  RD Llei 26/2021, de 8 de novembre, 
però que està plenament consolidat per la jurisprudència del Tribunal Suprem (a partir de 
la Sentència dictada en data 16/1/1999), que ha estat aplicada de forma reiterada per aquest 
Consell Tributari, i que no es veu afectada per la nova regulació del IIVTNU que estableix 
el RD Llei 26/2021, de 8 de novembre.  

 
Finalment, respecte a la corresponent reenumeració dels apartats d´aquest article 3r. de la 
OF, aquest Consell no té res a objectar, atès que respon a una  necessitat de tècnica 
normativa. 
 
 
3. Article 5è. de  l’Ordenança fiscal. Base imposable 
 
Se sotmet a informe del Consell Tributari la modificació de l’article 5è de la referida OF, 
la nova redacció del qual és la següent: 
 

“Art. 5è. Base imposable.  
1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment del valor dels 
terrenys manifestat en el moment de la meritació i experimentat en el període de 
temps transcorregut entre l'adquisició del terreny o del dret per part del transmitent 
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i la nova transmissió o, si s’escau, la constitució del dret real de gaudi, amb un 
període màxim de vint anys. 
Per determinar l'import de l'increment a què es refereix l'apartat anterior i sense 
perjudici del que s’estableix a l’apartat 4 d’aquest article, es multiplicarà el valor 
del terreny en el moment de la meritació, calculat d’acord amb allò establert a 
l’apartat següent, pel coeficient que correspongui al període de generació d’acord 
amb allò previst a l’apartat 3.  
 
2. El valor del terreny en el moment de la meritació resultarà d’allò establert 
a les següents regles:  
 
a) En les transmissions de terrenys, el valor d’aquests en el moment de la 
meritació serà el que tinguin determinat en el referit moment a efectes de l’Impost 
sobre Béns Immobles. Quan el terreny, encara sent de naturalesa urbana o integrat 
en un bé immoble de característiques especials, en el moment de meritació de 
l’impost, no tingui determinat el valor cadastral en el referit moment, l’ajuntament 
podrà practicar la liquidació quan el referit valor cadastral sigui determinat, 
referint l’esmentat valor al moment de la meritació.  
 
b) En la constitució i transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, 
els percentatges anuals continguts a l’apartat 3 d’aquest article s’aplicaran sobre la 
part del valor definit en el paràgraf a) anterior que representi, respecte d’aquell, el 
valor dels referits drets calculats mitjançant l’aplicació de les normes fixades a 
efectes de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i, 
en particular, de la forma que s’indica a continuació: 
 
USDEFRUIT 
1.- El valor de l'usdefruit temporal és proporcional al valor del terreny, a raó del 2% 
per cada període d'un any, sense que mai excedeixi el 70%. 
2.- En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al 70% del valor 
total del terreny si l'usufructuari té menys de vint anys. Aquest valor minora a 
mesura que l'edat augmenta en la proporció de l'1% menys per cada any més, amb el 
límit mínim del 10% del valor total. 
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3.- Si l'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica s'estableix per a un termini 
superior a trenta anys o per a un temps indeterminat, s'ha de considerar fiscalment 
una transmissió de plena propietat subjecta a condició resolutòria. 
4.- En cas que hi hagi dos o més usufructuaris vitalicis successius, cal valorar cada 
usdefruit successiu tenint en compte l'edat de l'usufructuari respectiu.  
5.- En cas que es produeixi la transmissió del dret d’usdefruit o de la nua propietat 
de l’immoble, s’haurà de calcular el valor del dret transmès tenint en compte l’edat 
de la persona usufructuaria en el moment de la transmissió. 
 
ÚS I ESTATGE 
El valor dels drets reals d'ús i estatge és el que resulta d'aplicar el 75% del valor del 
terreny sobre el qual s'ha imposat, d'acord amb les regles corresponents a la 
valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos.  
 
NUA PROPIETAT 
El valor del dret de la nua propietat s'ha de fixar d'acord amb la diferència entre el 
valor de l'usdefruit, ús o estatge i el valor total del terreny.  
En els usdefruits vitalicis que, alhora, siguin temporals, la nua propietat es valora 
aplicant-hi, de les regles anteriors, aquella que li atribueixi menys valor. 
En l'usdefruit a què es refereix el seu apartat 4, la nua propietat s'ha de valorar 
segons l'edat del més jove dels usufructuaris instituïts. 
 
DOMINI ÚTIL, DIRECTE I MITJÀ 
El valor del domini útil és la diferència entre el valor del domini directe o mitjà i el 
del terreny. 
El valor del domini directe o mitjà amb dret a lluïsme es calcula d'acord amb els 
preceptes de l’article 565è del Llibre cinquè del Codi civil de Catalunya aprovat per 
la Llei 5/2006, de 10 de maig. 
 
c) En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un 
edifici o terreny, o del dret a realitzar la construcció sota terra sense implicar 
l’existència d’un dret real de superfície, els percentatges anuals continguts a 
l’apartat 3 d’aquest article s’aplicaran sobre la part del valor definit en el paràgraf 
a) que representi, respecte d’aquell, el mòdul de proporcionalitat fixat en 
l’escriptura de transmissió o, en el seu defecte, el que resulti d’establir la proporció 
entre la superfície o volum de les plantes a construir en vol o subsòl i la total 
superfície o volum edificats una vegada construïdes aquelles.  
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d) En el supòsit d’expropiacions forçoses, els percentatges anuals continguts a 
l’apartat 4 d’aquest article s’aplicaran sobre la part del preu just que correspongui 
al valor del terreny, llevat que el valor definit en el paràgraf a) de l’apartat 2 
anterior fos inferior, supòsit en el qual prevaldrà aquest últim sobre el preu just. 
 
e) Els drets reals de superfície s’imputen pel capital, preu o valor que les parts 
hagin pactat en constituir-los, si és igual o superior que el que resulti de la 
capitalització a l’interès legal dels diners de la renda o pensió anual; o aquest si 
aquell fos menor. En cap cas el valor així imputat ha de ser superior al que tinguin 
determinat en el moment de la transmissió a l'efecte de l’impost sobre béns 
immobles. 
 
f) En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries 
forals, cal aplicar les normes de tributació del dret d'usdefruit, llevat que l'adquirent 
tingui la facultat de disposar dels béns; en aquest supòsit, s’ha de liquidar l'impost 
pel domini ple.  
 
3. El període de generació de l’increment de valor serà el nombre d’anys al llarg 
dels quals s’hagi posat de manifest el referit increment. En els supòsits de no 
subjecció, llevat que per llei s’indiqui un altra cosa, per al càlcul del període de 
generació de l’increment de valor posada de manifest en una posterior transmissió 
del terreny, es prendrà com a data d’adquisició, als efectes d’allò disposa en el 
paràgraf anterior, aquella en la que es va produir l’anterior meritació de l’impost.  
En el còmput del nombre d’anys transcorreguts es prendran anys complets, és a dir, 
sense tenir en compte les fraccions d’any. En el cas de què el període de generació 
sigui inferior a un any, a excepció de les transmissions gratuïtes per causa de mort, 
en les quals només es consideren els anys complets que integren el període 
impositiu, es prorratejarà el coeficient anual tenint en compte el nombre de mesos 
complets, és a dir, sense tenir en compte les fraccions del mes.  
El coeficient a aplicar sobre el valor del terreny en el moment de la meritació, 
calculat d’acord amb allò establert als apartats anteriors, serà el següent:  
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4. Quan, a instància del subjecte passiu, d’acord amb allò establert a l’article 3.1 
d’aquesta ordenança, es constati que l’import de l’increment de valor és inferior a 
l’import de la base imposable determinada d’acord amb els apartats precedents 
d’aquest article, es prendrà com a base imposable l’import del referit increment de 
valor.” 

 
Aquesta proposta de modificació ve imposada per l’aprovació del RD Llei 26/2021, pel 
qual s’adapta el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals a la recent 
jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte a l’Impost sobre l’increment de valor 
dels terrenys de naturalesa urbana (BOE 9 de novembre de 2021). 
 
El text de l’article 5è de la OF que s’informa reprodueix de forma pràcticament literal 
l’article 107 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals en la nova redacció 
donada pel referit RD Llei 26/2021, de 8 de novembre, pel que fa a la regulació de la base 
imposable de l’impost. Les úniques diferències que s’observen al respecte són objecte de 
consideració seguidament.  
 
3.1  Article 5è.2. lletra a) de l’ Ordenança fiscal. Valor cadastral conseqüència d’una 
ponència de valor que no reflecteix les modificacions de planejament aprovades amb 
posterioritat a l’aprovació de la ponència 
 
El text de l'article 5.2.a de l'Ordenança fiscal que se examina reprodueix els paràgrafs 
primer i tercer de l'article 107.2.a del TRLRHL a la seva nova redacció. No inclou els 
paràgrafs segon i quart del text legal. Aquesta exclusió té un abast diferent en un i altre cas. 
En el primer cas (Art 107.2.a, paràgraf tercer TRLRHL) s'habilita a l'Ajuntament perquè 
pugui liquidar l'impost, provisionalment primer i definitivament després, quan el valor a 
l’IBI que resulti aplicable en el moment de la meritació sigui conseqüència d'una ponència 
de valors que no reflecteixi les modificacions de planejament aprovades amb posterioritat a 
l'aprovació de les esmentades ponències. En el segon (Art 107.2.a, paràgraf quart, 
TRLRHL), s'habilita a l'Ajuntament perquè, amb caràcter potestatiu, estableixi a la 
corresponent OF un coeficient reductor sobre el valor a què es refereixen els paràgrafs 
anteriors. Per tant, si bé l'exclusió a la OF d´allò que preveu el paràgraf quart del art. 107.2 
a) TRLRHL, resulta lògica i plenament justificada, ja que es tracta d'una habilitació 



 
 

14 

dirigida a l'Ajuntament per incorporar o no a la seva OF una determinada regulació, en el 
cas de l´exclusió d´allò que preveu el paràgraf segon del art. 107.2 a) TRLRHL, ens 
trobem amb una regulació que podria ser aplicada per l'Ajuntament amb independència de 
la seva recepció o no a la corresponent OF.  
 
En conseqüència, es considera convenient a fi del principi de seguretat jurídica, la 
incorporació del paràgraf segon del art. 107.2 a) TRLRHL al text de l´OF. Màxim quan 
l'OF actualment vigent, la modificació del qual s'està proposant ja conté una norma similar 
(art.5.3 de l’Ordenança fiscal vigent). 
 
3.2 Article 5è.2. b), e)  i  f) de l´Ordenança fiscal 

 
La proposta de modificació de l’OF incorpora al seu article 5é.2 lletres b), e) i f), unes 
previsions no contingudes en el citat art. 107 del TRLRHL. Aquestes previsions contenen 
regulacions específicament previstes per a supòsits de fet concrets – drets reals de gaudi 
limitatius del domini (usdefruit; ús i estatge; nua propietat; domini útil, directe i mitjà), 
drets reals de superfície i substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries 
forals-. Novament en aquest punt el Consell Tributari considera pertinents aquestes 
previsions expresses de supòsits de fet que la casuística de l’impost presenta habitualment 
atès que aquesta tècnica normativa contribueix a clarificar la norma i a augmentar la 
seguretat jurídica dels contribuents. A més, aquesta regulació, que desenvolupa la remissió 
a l’ITPAJD que realitza l’art. 107.2 b del TRLRHL,  ja estava recollida a l’ordenança 
actualment vigent i no resulta afectada per la nova regulació del RD Llei 26/2021, de 8 de 
novembre. 
 
3.3 Article  5è.3 de l’Ordenança fiscal 
 
En relació amb l’apartat 3r de l’article 5è el text proposat s’ajusta a les previsions 
contingudes a l’article 107 del TRLRHL segons la nova redacció donada pel RD Llei 
26/2021, de 8 de novembre, excepte pel que fa a la regulació del coeficient a aplicar sobre 
el valor del terreny en el moment de la meritació per a les transmissions inferiors a un any. 
En aquest punt observem que l´OF a més d´excloure de gravamen  les transmissions 
gratuïtes mortis causa, no preveu un únic coeficient, sinó que estableix un coeficient 
determinat per a cada un dels mesos (dins de l’any) que configuren els diferents períodes 
liquidables. Aquesta regulació troba el seu fonament a l´article 51.1 de la  Llei 1/2006 de 
Règim Especial de l´Ajuntament de Barcelona i és de conformitat amb l’informe del 
Consell Tributari (CT 1416/21) aprovat en sessió de data 19.01.2022. 
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En tot cas, atès que tots els coeficients previstos per l’Ajuntament de Barcelona a l’article 
5è.3 de la seva OF –tant per a les transmissions inferiors a un any com per a les superiors a 
un any- no superen els coeficients màxims establerts per a l’article 107 del TRLRHL 
segons la nova redacció donada pel RDL 26/2021, de 8 de novembre, el Consell Tributari 
no adverteix cap retret de legalitat al respecte.  
 
 
4. Article 11è.7 de l’Ordenança fiscal. Gestió de l´impost. Règim general de la 
comprovació de les autoliquidacions 
 
Se sotmet a informe del Consell Tributari la modificació de l’apartat 7 de l’article 11è de la 
referida OF, relatiu a la gestió de l’impost, la nova redacció del qual es la següent: 
 

“Art. 11è. Gestió de l'impost.  
(...) 
7. En els supòsits de no increment de valor del terreny esmentats a l’article 3.1 
d’aquesta ordenança, la persona obligada haurà d’aportar els títols que documentin 
la transmissió i l’adquisició, per tal d’acreditar la referida inexistència d’increment 
de valor dels terrenys, en els mateixos terminis referits a l’apartat tercer d’aquest 
article.”  

 
Aquesta previsió que es proposa incorporar a l’apartat 7 de l’article 11è de la proposta 
d´OF consisteix en recollir l’obligació d´aportar els títols que documentin la transmissió i 
adquisició per acreditar la inexistència d’increment de valor dels terrenys que estableix 
l’article 3.1 de la pròpia OF coincident amb la que recull la nova redacció de l’article 104.5 
del TRLRHL per la qual cosa no mereix cap retret de legalitat. 
 
Tanmateix, en relació a aquesta proposta de modificació de l´article 11è de l´OF relatiu a la 
gestió de l’impost, s´observa que convindria incloure també, per una major seguretat 
jurídica, la regulació general de comprovació de les autoliquidacions del l’Impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana a que expressament es refereix 
l’article 110.4 del TRLRHL en la nova redacció del RD Llei 26/2021, de 8 de novembre.  
 






