
JORNADA

Situació actual  
de l’impost de  
plusvàlua municipal

2 de febrer de 2018
Barcelona

Presentació
L’Impost sobre l’increment del valors dels terrenys de naturalesa 
urbana, més conegut com plusvàlua municipal, constituïa tradicio
nalment una important font d’ingressos tributaris de tots els ajun
taments, concretament 2.625 milions d’euros l’any 2015.
 
El Tribunal Constitucional, en Sentència 59/2017, d’11 de maig, ha 
procedit a la declaració d’inconstitucionalitat de determinats pre
ceptes del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, en 
la mesura que sotmetien a tributació situacions d’inexistència real 
d’increment de valor.
 
Les situacions generades a partir d’ aquesta sentència requereixen 
d’una reforma legal sobre l’abast de la qual se centra l’interès en 
aquesta qüestió. L’FMC ha donat a conèixer aquests darrers dies 
el principi d’ acord sobre el text inicial tramitació de la reforma de 
l’impost.
 
Per tractar de tot això es convoca aquesta sessió amb la finalitat 
d’oferir la informació d’ actualitat sobre els trets bàsics de la futura 
reforma.



10.30h  Presentació 
 Martí Carnicer, president de l’Àmbit de Serveis Econòmics de l’FMC 
 i alcalde del Vendrell
 Àngel García Fontanet, ex-magistrat i president de la Fundació Carles Pi 
 i Sunyer, d’Estudis Autonòmics i Locals
 Javier Requejo, tècnic de l’Àmbit de Serveis Econòmics de l’FMC 
 i interventor de l’Ajuntament de Cunit

11.00h   Situació actual de l’impost de plusvàlua municipal (I)
 Mercè Castillo Solsona, Professora Titular de Dret Tributari 
 de la Universitat de Lleida

11.30h Situació actual de l’impost de plusvàlua municipal (II)
 Francesc J. González Ruiz, magistrat de la Sala Contenciosa 
 Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

12.00h Debat amb els assistents 
 Modera: Sr. Àngel García Fontanet
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Coordinació acadèmica 
Elisabet Pérez Redortra, Àmbit de Serveis Econòmics

Horari 
De 10.30 a 13.00 hores

Lloc de Realització 
FMC. Sala Auditori. Via Laietana, 33, 6è 1a. 08003 Barcelona

Destinataris 
Directius, secretaris, interventors, tresorers, tècnics i electes locals.

Inscripcions 
El termini d’inscripció finalitza el dia 26 de gener de 2018. Per a la selecció 
de les inscripcions, es tindrà en compte la cobertura territorial (s’hi afavorirà 
la participació del màxim nombre possible d’ens locals) i l’ordre de recepció 
de les inscripcions. Aforament limitat.
La formalització de la inscripció es farà per mitjà del formulari que trobareu 
al web de la Federació: formació.fmc.cat 

Organitza 


