PROPOSTA D’ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS PER A LA
DEFENSA DEL PRINCIPI DE SUFICIÈNCIA DE LES HISENDES
LOCALS
APROVADA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El ple de l’Ajuntament de Terrassa del mes de febrer de 2017, a instàncies d’una
iniciativa presentada pel Partit Popular, aprovava un Proposta fruit de la sentència
adoptada aquell mateix mes pel Tribunal Consitucional espanyol on es recollia que
l’impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) podia
arribar a ser inconstitucional sempre i quan gravés la venda d’un immoble quan aquest
hagués tingut una pèrdua de valor des del moment en que va ser adquirit pel titular i
fins el moment de la seva posterior transmissió. L’esmentada proposta aprovava una
sèrie de mesures necessàries a nivell local per tal d’establir un protocol d’atenció i
informació a la ciutadania que pogués veure’s afectada per aquest precepte en la
venda dels seus immobles i per tant quedés exempta del pagament de dit impost.
Aquest mes de maig, el Tribunal Constitucional espanyol ha tornat a dictar sentència
sobre aquesta qüestió i, en aquest cas, ha dictaminat que:
“Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-2016 y, en consecuencia,
declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que
someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.”
L’escenari amb aquesta nova sentència canvia dràsticament, doncs a partir d’ara
l’afectació sobre l’impost de la plusvàlua afecta a tots els municipis de l’estat espanyol
i, consecuentment, als ingressos que puguin obtenir els mateixos per part d’aquest
impost. La sentència alhora insta al govern espanyol a fer els canvis normatius
pertinents per establir de quina manera es podrà acreditar que no existeix increment
de valor dels terrenys.
D’acord amb el marc de la legislació espanyola que alguns defensen amb tanta
vehemència, l’article 142 de la Constitució recull el principi de suficència financera,
respecte el qual “Les Hisendes locals hauran de disposar dels mitjans suficients per
poder desenvolupar les funcions que la llei els hi atribueix a les corporacions respectives
i es nodridan fonamentalment de tributs propis i de participació en els de l’Esat i les
Comunitats Autònomes”. Si anem a l’article 9,2 de la Llei d’Hisendes Locals s’estableix
que “les lleis per les quals s’estableixin beneficis ficals en matèria de tributs locals
determinaran les fórmules de compensació que procedeixin”.
Des del grup d’Esquerra Republicana al Congrés dels diputats s’ha demanat via esmena
que aquest canvi normatiu s’efectuï a través de la llei de pressupostos i que els propis
PGE ’17 incorporin el sistema de compensació als municipis a partir d’un fons de
compensació.

Constatat que l’actual model de finançament local ha quedat desfasat i resulta
clarament insuficient per cobrir les necessitats de despesa dels municipis, els canvis
normatius d’aquesta darrera sentència provocaran una nova reducció d’ingressos
tributaris, afectant al principi de suficiència financera. L’essència d’aquest principi és
que el conjunt de figures tributàries i la participació en els tributs de l’Estat garanteixin
uns ingressos suficients per a l’exercici de les competències municipals. Tenint en
compte els precedents de la reforma de l’IAE, hi ha base suficient per sol·licitar des de
l’àmbit local una intervenció immediata davant l’afectació en l’impost de la plusvàlua i
la creació de dites compensacions.

Per tot això, es proposa a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de
Terrassa l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- Instar al govern espanyol a realitzar una modificació d’urgència dels articles
de la Llei d’Hisendes Locals que regulen l’Impost sobre l’Increment de Valor de
Terrenys de Naturalesa Ubana (plusvàlua) i a establir, a benefici de la ciutadania
afectada, de quina manera es podrà acreditar que no existeix increment de valor dels
terrenys.
Segon.- Instar al govern espanyol a la creació d’un fons de compensació als municipis
per la reducció d’ingressos que suposarà la reforma de l’impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Tercer.- Instar al govern espanyol per la dotació d’un fons de liquiditat estatal per
pal·liar els efectes de les quotes a retornar.
Quart.- Notificar d’aquest acord al Govern de l’Estat, als diferents grups del Parlament
de Catalunya, del Congrés de Diputats i del Senat, a l’FMC i l’ACM

