
L’AEDAF-Catalunya ha organitzat una taula rodona sobre la nova norma que regula
l’impost de les plusvàlues municipals

La delegació catalana de l’AEDAF confirma que el Real Decret Llei
26/2021, que regula la plusvàlua municipal, no permet fer

tributar les plusvàlues anteriors al 10 de novembre

El lletrat del Tribunal Constitucional, el Sr. Juan Ignacio Moreno, la catedràtica de Dret
Financer i Tributari, la Sra. Ana Muñoz i el Magistrat especialista en l’àmbit de la
jurisdicció contenciosa, Sr. Rafael Pérez, han reflexionat sobre l’abast d’aquesta nova
normativa i l’aplicació que en vol fer l’Ajuntament de Barcelona

Barcelona, 16 de febrer de 2022.- Inconstitucionalitat, retroactivitat i inseguretat jurídica han
estat les paraules més repetides a la taula rodona sobre l’impost municipal de plusvàlua
organitzada per la delegació catalana de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals
(AEDAF-Catalunya). A la taula, moderada per l’advocada i representant de l’AEDAF-Catalunya,
Esther Virgili, han participat Juan Ignacio Moreno, Lletrat de carrera del Tribunal Constitucional,
Ana Muñoz, Catedràtica de Dret Financer i Tributari i actualment vocal del Tribunal
Econòmic-Administratiu Municipal de Madrid, i Rafael Pérez Nieto, Magistrat del Tribunal
Superior de Justícia de València i especialista del contenciós-administratiu. A la taula també hi
estava convidat l’Ajuntament de Barcelona, si bé, no obstant, va declinar finalment participar-hi.

La taula rodona ha tingut lloc a l’Auditori principal de la Barcelona School of Management de la
Universitat Pompeu Fabra i ha aplegat un centenar de fiscalistes catalans preocupats pels efectes
de caràcter retroactiu del Real Decret Llei, que li ha atorgat el Consell Tributari, organisme
consultiu de l’Ajuntament de Barcelona, en el seu informe 1416/21 del 15 de desembre 2021.

El delegat d’AEDAF-Catalunya, Josep Alemany, en la seva introducció, ha afirmat que, tal i com
diu el Codi Tributari de Catalunya en el seu article 111-7.3, “les normes tributàries no tenen
efecte retroactiu, excepte que es disposi el contrari”. Sobre aquest extrem, els ponents han
coincidit unànimement en què el Real Decret Llei 26/21 no té caràcter retroactiu i que la
Sentència del Tribunal Constitucional de 26 d’octubre de 2021 provoca controvèrsia i obre la
possibilitat d’interpretacions diverses tant respecte de les plusvàlues impugnades com de les que
estan pendents de liquidar pels Ajuntaments, fet que és extremadament negatiu per la
inseguretat jurídica que comporta.

En aquest sentit, el Magistrat del Tribunal Superior de Justícia de València, el Sr. Rafael Pérez
Nieto, ha mostrat preocupació no tant perquè es pugui entendre que hi hagut un buit normatiu
entre l’aprovació de la sentència i la publicació de la nova norma, sinó per l’abast de la
inconstitucionalitat declarada. D’altra banda, el Lletrat de carrera del Tribunal Constitucional, el
Sr. Juan Ignacio Moreno, ha incidit especialment en el fet que la nova normativa no és retroactiva
i que cal respectar el principi de seguretat jurídica de l’article 9.3 de la Constitució. I per la seva
banda, la catedràtica i vocal del Tribunal Econòmic-Administratiu Municipal de Madrid, la Sra.
Ana Muñoz, ha volgut destacar que el deure de contribuir no pot fer-se valer com a un principi
únic i absolut que pugui prescindir d’altres principis constitucionals o del de legalitat per defugir
el mandat del Tribunal Constitucional a l’hora de determinar si l’impost sobre la plusvàlua
municipal és o no legalment exigible.
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Per últim, el delegat de l’AEDAF a Catalunya, Josep Alemany, ha volgut mostrar la inquietud i
confusió que ha provocat l’esmentat informe entre els seus associats, fet que ha quedat palès en
el col·loqui celebrat a continuació de la taula rodona, on els assistents han plantejat nombroses
qüestions que han fet evident que, malauradament, encara queda força a dir abans que la
tributació de la plusvàlua municipal deixi de ser una qüestió controvertida.

Sobre AEDAF-Catalunya

Fundada el 1967, l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (AEDAF) és una entitat que aporta
valor a la societat i als ciutadans en la seva tasca d'assessoria i defensa del contribuent, així com
a les institucions a través de la seva anàlisi i reflexió de les actuacions públiques en matèria fiscal,
per tal de millorar el sistema tributari espanyol. Actualment, AEDAF reuneix més de 3.300
professionals, titulats universitaris especialitzats en matèria fiscal, que es dediquen
exclusivament a l'assessorament tributari, ja sigui per compte propi o aliè.

La demarcació de Catalunya és la més gran d’AEDAF, amb més de 600 associats, i vetlla perquè
tots els professionals que ho desitgin puguin tenir un punt de trobada i enriquiment per al seu
exercici professional. Entre els seus objectius destaquen la formació contínua dels associats, el
foment d'una cultura associativa, i el suport en el desenvolupament de la seva activitat
professional.

Per a més informació:

Gabinet de comunicació AEDAF-Catalunya

comunicacio@aedaf.cat

93 3176878
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https://www.aedaf.es/es
https://www.aedaf.cat/delegacio-catalana-aedaf
mailto:comunicacio@aedaf.cat

