
Selecció 5 administratius/ves de gestió tributària 
(Exped. 2021/844 i següents associats)
Data: 21 de juny de 2021
CAS PRÀCTIC

CORRECCIÓ EXERCICI PRÀCTIC 

La Sra. Cèlia Martí Puig és l’administradora única de la mercantil ABC SL que es dedica a la gestió 
immobiliària i als lloguers. Aquesta mercantil va comprar al constructor Sr. Pere Puig Martí amb 
domicili fiscal a Blanes, durant l’exercici 2020, i mitjançant les corresponents escriptures 
públiques, un bloc de pisos del municipi de Riudellots de la Selva. 

Una vegada formalitzats tots els tràmits de compravenda va realitzar diferents operacions:

 

A) Explica breument què constitueix el fet imposable de l’impost sobre béns immobles (IBI). 
(1,5 punts)

Normativa aplicable: Article 61 TRLRHL

1. “Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre 
los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales: 

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a 
que se hallen afectos. 
b) De un derecho real de superficie. 
c) De un derecho real de usufructo. 
d) Del derecho de propiedad. 

2. La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el apartado 
anterior por el orden en él establecido determinará la no sujeción del inmueble urbano o rústico 
a las restantes modalidades en el mismo previstas. En los inmuebles de características especiales 
se aplicará esta misma prelación, salvo cuando los derechos de concesión que puedan recaer 
sobre el inmueble no agoten su extensión superficial, supuesto en el que también se realizará el 
hecho imponible por el derecho de propiedad sobre la parte del inmueble no afectada por una 
concesión”.

B) Determineu qui seran els subjectes passius de l’exercici 2021 de l’impost sobre béns 
immobles (IBI) en els supòsits indicats anteriorment. Raoneu la vostra resposta. (2 punts a raó 
de 0,5 punts cada supòsit).

Normativa aplicable: Articles 61, 63 i 75 del TRLRHL i Article 35 de la LGT

1. El mateix any de la seva adquisició  va llogar deu pisos. La durada del contracte de 
lloguer es va pactar en tres anys. 

Respecte dels habitatges llogats per l’entitat mercantil ABC SL, serà subjecte passiu del 
tribut en qüestió la pròpia empresa arrendadora, ja que d’acord amb l’article 63 del 
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TRLRHL, son subjectes passius, a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques 
i les entitats a que refereix l’article 35.4 de la LGT, que ostentin la titularitat del dret que, 
en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable d’aquest impost. L’arrendament no 
constitueix cap supòsit dels que estableix el fet imposable. 

Atès que el contracte s’ha pactat per una durada de tres anys, durant l’exercici 2021 la 
titularitat que preval és el dret de propietat. (Empresa ABC SL).

Amb independència que el subjecte passiu serà, en tot cas, l’empresa ABC SL, s’ha de 
destacar que segons l’article 63.2 TRLRHL existeix la possibilitat de repercutir les 
càrregues tributàries conforme les normes del dret comú de conformitat amb la Llei 
d’Arrendaments Urbans. 

2. El mateix any de la seva adquisició exercici 2020 va constituir drets reals d’ús sobre 
cinc pisos. El dret real d’ús es va constituir pel termini de dos anys. 

Tal i com és desprèn dels articles 61 i 63 del TRLRHL, si sobre un bé gravat per l’IBI recau 
algun dret real diferent de l’usdefruit o superfície, el subjecte passiu serà, en tot cas, el 
propietari del bé.

Per tant, en aquest cas concret, durant l’exercici 2021 al recaure sobre els habitatges el 
drets reals d’ús, el subjecte passiu del tribut serà l’entitat mercantil ABC SL en tant que 
és la propietària dels immobles. 

3. A mitjans de l’exercici 2021, la mercantil va constituir un dret real d’usdefruit durant 
un període de cinc anys a favor del gerent de l’empresa. 

Pel que fa a l’habitatge sobre el qual s’ha constituït un dret real d’usdefruit a favor del 
gerent de l’empresa ABC SL, d’acord amb els articles 61 i 63 TRLRHL, serà subjecte passiu 
de l’IBI el titular del dret real d’usdefruit; és a dir, el gerent de l’empresa ABC SL.

Ara bé, cal destacar que en el període impositiu de l’exercici 2021 serà subjecte passiu 
de l’IBI l’empresa, en la mesura en què a la data del meritament de l’impost, que es va 
produir el dia u de gener d’aquest any, tal i com s’estableix a l’article 75.1 TRLRHL, no 
s’havia constituït el dret real d’usdefruit. En els períodes impositius posteriors serà 
subjecte passiu de l’IBI l’usufructuari. 

4. La resta d’habitatges del bloc de pisos van ser venudes a persones físiques i a una 
comunitat de béns a finals de l’exercici 2021. 

Pel que fa als habitatges venuts, per la societat de referència, i com a norma general 
seran subjectes de l’IBI els nous propietaris, és a dir, les persones físiques i la comunitat 
de béns adquirents dels esmentats pisos. 
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Ara bé, durant el període impositiu 2021 serà subjecte passiu de l’IBI l’empresa, en la 
mesura en què era titular dels immobles a la data del meritament de l’impost (1 de gener 
de l’any 2021), tal i com s’estableix a l’article 75 TRLRHL, i amb total independència que 
el període voluntari de pagament de l’impost del període impositiu 2021 es produeixi 
amb posterioritat a la formalització de la transmissió dels habitatges. 

C1) Expliqueu qui ostentarà la condició de subjecte passiu en qualitat de contribuent de 
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) com a 
conseqüència de la transmissió entre el Sr. Pere Puig Martí i la mercantil ABC SL. (2,5 totals 
entre C1 i C2 punts)

Normativa aplicable: Articles 106 

D’acord amb el que estableix l’article 106 TRLRHL és subjecte passiu de l’impost a títol de 
contribuent: 

a) En les transmissions de terrenys o (...)  a títol lucratiu  la persona física o jurídica, o la 
entitat a què es refereix l’article 35.4 LGT, que adquireixi el terreny o (...). 

b) En les transmissions de terrenys o (...) a títol onerós  la persona física o jurídica, o la 
entitat a què es refereix a l’article 35.4 LGT, que transmeti el terreny o (...). 

Subjecte passiu (IIVTNU): Sr. Pere Puig Martí.

C2) En cas que el Sr. Pere Puig Martí fos resident a Alemanya, quina incidència tindria en 
relació a la condició de subjecte passiu del tribut?

Substitut del contribuent: l’adquirent. (article 106.b segon paràgraf).

D) Expliqueu de quin termini disposa el subjecte passiu de l’impost sobre l’increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) per realitzar l’oportuna declaració. (2 punts)

Normativa aplicable: Articles 109 i 110 TRLRHL

L’article 110 TRLRHL regula la gestió tributària de l’IIVTNU i estableix que els subjectes passius 
estan obligats a presentar davant l’Ajuntament la declaració corresponent de conformitat amb 
l’OOFF. 

Concretament, l’article 110.2 TRLRHL estableix que la declaració haurà de ser presentada en els 
terminis que s’indiquen seguidament, a comptar des de la data en què s’entén produït el 
meritament de l’impost. 

a) Quan es tracti d’actes entre vius, el termini serà de 30 dies hàbils 
b) Quan es tracti de actes per causa de mort, el termini serà de 6 mesos prorrogables fins 

a un any a sol·licitud del subjecte passiu. 
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En el present cas, el termini ve determinat per la lletra a): actes entre vius atès que es tracta 
d’una transmissió onerosa (venda). 

Així mateix, l’article 109 TRLRHL estableix que quan es transmet la propietat d’un terreny, ja 
sigui a títol onerós o lucratiu, entre vius o per causa de mort, el meritament es produeix a la data 
de la transmissió. 

Per tant, el subjecte passiu tindrà 30 dies hàbils des de la data de la transmissió. 

E) Expliqueu quina incidència tindria en relació a l’impost sobre l’increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) si la mercantil ABC SL realitzés la venda d’algun dels 
immobles adquirits del Sr. Pere Puig Martí 6 mesos més tard de la seva adquisició? (2 punts)

Normativa aplicable: Article 107.4.3ª TRLRHL

Segons s’estableix a l’article 107.4.3ª TRLRHL: “3.ª Para determinar el porcentaje anual aplicable 
a cada operación concreta conforme a la regla 1.ª y para determinar el número de años por los 
que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla 2.a, sólo se considerarán los 
años completos que integren el período de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin 
que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho período”.

Així doncs, si la mercantil ABC SL transmet algun dels immobles abans no transcorri un any des 
de la seva adquisició s’entén que l’esmentada transmissió no és subjecte a l’impost atès que es 
considera que no s’ha produït legalment increment del valor del terreny i, a conseqüència, no 
procedeixi la liquidació de l’IIVTNU. 
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