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EDICTE 
 
 
APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 

NÚM. 4, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
 
 
El Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en sessió celebrada el dia 22 de 
febrer de 2023 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar provisionalment la 
modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre 
l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, que estarà exposada 
al públic en el Tauló d’Anuncis d’aquest Ajuntament durant trenta dies hàbils 
comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial 
i en un diari de gran difusió, ambdós de la Província de Barcelona. Dins de 
l’esmentat termini els subjectes passius podran examinar-la al Departament de 
Gestió Tributària de l’Ajuntament i presentar les al·legacions que estimin 
convenients. 
 
El text íntegre dels acords adoptats és el següent: 
 

 
 Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’apartat 8 de 
l’article 8 de l’Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, quedant redactat el 
referit article 8, com a conseqüència d’aquesta modificació, en els termes 
següents: 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT 
DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
 
Article 8è.- Base imposable 
 
1 La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment del valor dels terrenys de 

naturalesa urbana manifestat en el moment del meritament i experimentat al llarg d'un període 
màxim de vint anys. 

 
2 Per a determinar la base imposable de l'impost, es multiplicarà el valor del terreny en el moment 

del meritament pel coeficient fixat a l'apartat 8 d'aquest article corresponent al període de 
generació de l'increment del valor. En cas que el període de generació sigui inferior a un any, es 
prorratejarà el coeficient anual tenint en compte el nombre de mesos complerts, sense tenir en 
compte les fraccions de mes. 

 
 

3 En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el seu valor, al 
temps del meritament d'aquest impost, el que tinguin fixat en aquest moment als efectes de 
l'impost sobre béns immobles. 

 
No obstant, quan el valor sigui conseqüència d’una Ponència de valors que no reflecteixi 
modificacions de planejament aprovades amb anterioritat, es podrà liquidar provisionalment 
aquest impost d’acord amb el mateix. En aquests casos, en la liquidació definitiva s’aplicarà el 
valor dels terrenys obtingut conforme als procediments de valoració col·lectiva que s’instruïssin, 



 

referit al moment del meritament. Quan aquesta data no coincideixi amb la data d’efectivitat dels 
nous valors cadastrals, aquests es corregiran aplicant els coeficients d’actualització que 
corresponguin, establerts a l’efecte en les lleis de pressupostos generals de l’Estat. 

 
Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment del meritament de l’impost 
o integrat en un bé immoble de característiques especials, no tingui fixat valor cadastral en 
aquell moment, o, si en tingués, no concordi amb el de la finca realment transmesa, a 
conseqüència d’aquelles alteracions que per les seves característiques no es reflecteixin en el 
Cadastre o en el padró de l’impost sobre béns immobles, conforme a les quals s’hagi d’assignar 
el valor cadastral, l’Ajuntament podrà practicar la liquidació quan el dit valor cadastral sigui fixat, 
referint l’esmentat valor al moment del meritament. 

 
4 En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, per determinar 

l'import de l'increment de valor cal prendre la part del valor del terreny proporcional als valors 
dels drets esmentats, calculat mitjançant l'aplicació de les normes fixades a l'efecte en l'impost 
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i, en particular, dels preceptes 
següents: 

 
a) Usdefruit 

 

1. El valor de l’usdefruit temporal es reputarà proporcional al valor dels béns, a raó 
del 2 per 100 per cada període d’un any, sense que mai excedeixi el 70 per cent. 

2. En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al 70 per cent del 
valor total del terreny si l'usufructuari té menys de vint anys, minorant, a mesura 
que l'edat augmenta, en la proporció de l'1 per cent menys per cada any més, 
amb el límit mínim del 10 per cent del valor total. 

3. Si l'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica s'estableix per un termini 
superior a trenta anys o per 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. 

 
b) Ús i estatge 

 
El valor dels drets reals d'ús i estatge és el que resulta d'aplicar al 75 per cent del valor 
del terreny sobre el que s'han imposar, les regles corresponents a la valoració dels 
usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos. 

 
c) 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 cadastral del terreny. 
 
En l'usdefruit a què es refereix el punt 4 de l’anterior apartat, la nua propietat s'ha de 
valorar segons l'edat del més jove dels usufructuaris instituïts. 
 

 
d) Dret real de superfície 

 
El dret real de superfície s'ha de fixar d'acord amb les regles de l'usdefruit temporal.  

 
e) Altres drets reals  

 
Els drets reals no inclosos en apartats anteriors s'imputaran pel capital, preu o valor 
que les parts haguessin pactat al constituir-los, si fos igual o més alt que el que resulti 
de la capitalització a l'interès legal 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. 

 



 

5  En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o un terreny 
o del dret a construir sota el sòl, sense que això pressuposi l'existència d'un dret real de 
superfície, el quadre de percentatges anuals previstos en aquesta Ordenança, s’aplicarà sobre 
la part del valor cadastral que representi, respecte a aquest valor, el mòdul de proporcionalitat 
fixat en l'escriptura de transmissió o, si no n'hi ha, el que resulti d'establir la proporció 
corresponent entre la superfície o volum de les plantes per construir en el sòl o el subsòl i la 
totalitat de superfície o volum edificats un cop construïdes aquestes plantes. 
 

En cas que no s'especifiqui el nombre de noves plantes, caldrà atenir-se, per tal d'establir-ne 
la proporcionalitat, al volum màxim edificable segons el planejament vigent. 
 

 
6  En els supòsits d'expropiació forçosa, el percentatge corresponent s'ha d'aplicar sobre la part 

del preu just que correspongui al valor del terreny, llevat que el valor cadastral assignat a 
l'esmentat terreny fos inferior; en aquest cas prevaldrà aquest últim sobre el preu just. 

 
7  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, caldrà liquidar l'impost pel domini ple. 

 
8  Per a determinar la base imposable es multiplicarà el valor del terreny en el moment del 

meritament pel coeficient que correspongui al període de generació de l'increment de valor 
establert en el quadre següent: 

 
Període  coeficient Període coeficient 

menys d'1 any 0,15 11 anys 0,09 

1 any 0,15 12 anys 0,09 

2 anys 0,14 13 anys 0,09 

3 anys 0,15 14 anys 0,09 

4 anys 0,17 15 anys 0,10 

5 anys 0,18 16 anys 0,13 

6 anys 0,19 17 anys 0,17 

7 anys 0,18 18 anys 0,23 

8 anys 0,15 19 anys 0,29 

9 anys 0,12 
Igual o superior a 
20 anys 

0,45 

10 anys 0,10 

 
 
Com a conseqüència de l’actualització dels coeficients que es pugui produir en el futur, per a 
determinar la base imposable es multiplicarà el valor del terreny en el moment del 
meritament pel coeficient màxim que correspongui, segons el període de generació, dels 
establerts a l’art 107.4 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en la redacció que estigui vigent en el 
moment de la realització del fet imposable. 

 
9  Quan, a instància del subjecte passiu, conforme al procediment establert a l'article 104.5 del 

TRLRHL, es constati que l'import de l'increment de valor és inferior a l'import de la base 
imposable determinada de conformitat amb el que es preveu en aquesta ordenança, es 
prendrà com a base imposable l'import del dit increment de valor. 

 
10  L'import de l'increment de valor obtingut pel subjecte passiu s'obtindrà per la diferència entre 

els valors dels esmentats terrenys en les dates de transmissió i adquisició, prenent en cada 
cas el més alt dels següents valors a comparar: el que consti en el títol que documenti 
l'operació o el comprovat, en el seu cas, per l'Administració tributària. 

 
11 Si l'adquisició o la transmissió hagués estat a títol lucratiu, per tal d'obtenir l'import de 

l'increment entre els valors des esmentats terrenys en les dates de transmissió i adquisició, es 
prendrà el més alt dels següents valors a comparar: el declarat a efectes de l'impost sobre 
successions i donacions o el comprovat, en el seu cas, per l'Administració tributària. 

 
12 Per a determinar l'import de l'increment de valor no poden computar-se les despeses o tributs 

que gravin les esmentades transmissions. 



 

 
13 Quan es tracti de la transmissió d'un immoble en el qual hi 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 del meritament 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 valor 
d'adquisició. “ 

 

 
 Segon.- Exposar l’acord precedent al Tauló d’Anuncis d’aquest 
Ajuntament, durant trenta dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació 
del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en un Diari de 
gran difusió de la província. 

 
Dins d’aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions i suggeriments que estimin oportuns. 
 
 Tercer.- Disposar que, en el supòsit que no es presenti cap 
reclamació en l’esmentat termini d’exposició pública, els acords adoptats 
d’aprovació provisional s’entenguin com a definitius. 
 
 Quart.- Disposar, així mateix, que els acords definitius, incloent  els 
provisionals elevats automàticament a aquesta categoria, i el text íntegre de la 
modificació es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província i que posteriorment 
entri en vigor el dia següent al de la seva publicació. 
 
 Cinquè.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del 
principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i 
permanent en la Seu Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que 
disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la 
informació i Bon Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
 

Cornellà de Llobregat, a 24 de febrer de 2023. 

 

L’Alcalde. Per delegació de firma segons Decret núm. 2020/368, de 28/2020. La Cap de l’Àrea de 
Gestió Tributària, Rosario Campos Felguera. 
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