
IMPOST DE PLUSVÀLUA MUNICIPAL EN LA 
VENDA D’UN INMOBLE QUE HA GENERAT 

PÈRDUES PEL VENEDOR.  

PUNT I FINAL A UNA SITUACIÓ INJUSTA. 

 

El Tribunal Constitucional acaba de dictar una 
Sentència (16-2-2017) on declara que és 
inconstitucional el pagament de l’impost de 
plusvàlua municipal quan el venedor ha obtingut 
una pèrdua en la venda de l’immoble.  

Entre d’altres arguments, el Tribunal indica que quan la 
venda no ha generat guanys “lejos de someter a 
gravamen una capacidad económica susceptible 
de gravamen, les estaría haciendo tributar por 
una riqueza inexistente, en abierta contradicción 
con el principio de capacidad económica del citado 
art. 31.1 CE”. 

Des del final de la bombolla immobiliària i esclat de la crisi 
econòmica que ens ha afectat els últims anys, ha estat 
habitual que moltes de les transaccions que s’han produït 
darrerament, hagin generat una pèrdua en el venedor, com 
a conseqüència d’haver adquirit l’immoble abans de la crisi, 
i haver-lo venut o haver-lo hagut de vendre o malvendre 
durant els últims anys en que els preus dels immobles han 
sofert importants davallades generant com a conseqüència 
de lo exposat altíssimes pèrdues.  

En aquests casos, el venedor, si no n’havia tingut prou amb 
la patacada que li havia suposat la venda a pèrdua, després 
venia l’Ajuntament i li liquidava un impost que es basava en 
un fictici increment del valor de l’immoble, utilitzant 



l’Ajuntament com a referència el valor cadastral i no el de 
mercat per fer aquesta liquidació, fet que generava sempre 
liquidacions errònies a favor dels Ajuntaments al no 
coincidir les actualitzacions del valor cadastral amb les del 
valor de mercat. 

Amb aquesta Sentència, el Tribunal Constitucional, tot i que 
impugna una resolució i uns preceptes de la legislació foral 
del País Basc, dona peu a poder impugnar totes les 
plusvàlues municipals que s’hagin generat a tot l’Estat dels 
últims 4 anys, en vendes o transmissions voluntàries i 
involuntàries en les que s’hagi produït una pèrdua en 
aquesta transacció.  

Es a dir, que no es declara il·legal l’impost en general, sinó 
que només declara inconstitucionals i per tant il·legals les 
plusvàlues liquidades i generades en vendes que hagin 
generat una pèrdua.  
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