
  
 

L’FVMP organitza una jornada per a debatre com 

afecta als ajuntaments l'impost sobre la 

plusvàlua municipal després de les sentències 

dels tribunals. 

La trobada s'ha celebrat hui, 30 novembre, en el Complex Esportiu i Cultural de 
la Petxina a València 

El secretari general de l’FVMP, Vicent Gil, destaca la importància de la Federació 
a «informar i formar» als ajuntaments 

València, 30 de novembre de 2018 

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies celebra una jornada en la qual 
es debat quina és la situació dels ajuntaments davant l'impost sobre l'increment 
de valor dels terrenys de naturalesa urbana. L'objectiu de la corporació 
municipalista amb aquesta trobada és que els alcaldes i alcaldesses, així com els 
gestors locals sàpien exactament de quina manera les recents sentències per part 
dels tribunals afecten els impostos municipals. «Aquestes jornades serviran 
perquè els especialistes en la matèria desgranen una realitat complexa que ha 
necessitat de sentències dels tribunals i que afecta de manera molt important a 
l'acció dels ajuntaments», ha explicat el secretari general de l’FVMP, Vicent Gil. 

En aquest sentit, ha recordat que «una de les labors més importants que estem 
fent en la Federació des que entrem en la institució en 2015 és donar formació i 
informació al personal dels ajuntaments que són els que han de gestionar de 
manera directa les preocupacions de la ciutadania». Així, la trobada ha sigut 
inaugurat pel mateix Vicent Gil al costat de la presidenta del Col·legi de Secretaris, 
Interventors i Tresorers de València, Vanesa Felip Torrent i el catedràtic en Dret 
Financer i Tributari de la Universitat de València, Francisco Alfredo García Prats. A 
més s'ha comptat amb la participació del regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de 
València, Ramón Vilar i representant de l’FVMP en la comissió d'Hisenda de la 
Federació Espanyola de Municipis. 

Tot seguit el president de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de la Comunitat Valenciana, Manuel José Baeza, i la doctora en Dret 
Financer i Tributari de la Universitat de València, Carmen Uriol, analitzen com 
queda l'impost sobre la plusvàlua municipal després de les sentències del Tribunal 
Constitucional i del Tribunal Suprem, si cal retornar l'ingressat i altres qüestions 
pendents que comporta la sentència. 
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Després d'aquest debat, es passa al de quina és la situació de la comprovació de 
valors de béns immobles després de la sentència del passat 23 de maig del 
Tribunal Suprem de l'Impost sobre l'increment de Valor de Terrenys de 
Naturalesa Urbana. Per a abordar aquest tema, l’FVMP ha convocat també a 
experts en la matèria com Rafael Pérez Nieto, magistrat Especialista del 
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana; Germán Orón, catedràtic de Dret Financer i Tributari de la Universitat 
Jaume I Castelló i Alberto García Moreno, professor titular de Dret Financer i 
Tributari de la Universitat de València. 

La jornada es tanca amb dues conferències més. La primera d'elles és sobre la 
devolució de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa 
Urbana, com afecta al finançament local i si es poguera exigir responsabilitat 
patrimonial o no a l'Estat, amb la intervenció de José Luis Bosch, professor titular 
de Dret Financer i Tributari de la Universitat de València, moderat pel president 
del Jurat Tributari de l'Ajuntament de València, Salvador Bueno. La segona és una 
taula redona sobre l'experiència dels òrgans de Gestió i dels Tribunals 
Economicoadministratius Municipals en el qual participaran Ángeles García del 
Tribunal Economicoadministratiu Municipal de Madrid i Vicente Sancho-Miñana, 
director de l'Administració Tributària Local de l'Ajuntament de Castelló, tots dos 
moderats per Jorge García, interventor general de l'Ajuntament de Gandia. 
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