ACTU

JURISPRUDÈNCIA

CIONS DE LA CAMBRA

El Tribunal Suprem decideix a favor dels bancs
en els casos d’hipoteques amb IRPH

La Cambra reclama a l’Ajuntament la suspensió de liquidacions de l’impost de plusvàlua

El proppassat 14 de desembre es va saber el contingut íntegre de la sentència del Tribunal Suprem sobre l’IRPH en els
préstecs hipotecaris, on no estima la nul·litat de l’índex IRPH. Una vegada analitzada, podem concloure que la sentència
argumenta la seva decisió sobre 4 fonaments:

La Cambra de la Propietat va formular una reclamació contra l'acord del ple de l'Ajuntament de
Mataró del proppassat 30 d'octubre, aprovatori de
l'Ordenança de l'impost sobre l'increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), conegut com a plusvàlua municipal, impost que grava
l’increment de valor experimentat pels terrenys
quan es transmet la propietat. Per tant, s’aplica en
cas de transmissió de solars, habitatges, locals,
places d’aparcament, trasters, etc., per venda,
donació, herència o permuta.

Primer.- Determina que la clàusula és una CONDICIÓ GENERAL DE LA CONTRACTACIÓ, en no constar que fos negociada
individualment i perquè s’ofereix a un nombre considerable de consumidors.
Segon.- Afirma que, en utilitzar un índex definit legalment, no correspon al control de la jurisdicció civil saber si aquest
índex aplica o no la normativa reguladora, sinó a l'Administració. Per tant, l'IRPH com a tal no pot ser objecte de control
de transparència, ja que tant la Llei sobre condicions generals de la contractació com la Directiva 93/13 exclouen del seu
àmbit d'aplicació les condicions generals que reflecteixin disposicions legals o administratives, encara que sí pugui
ser-ho la clàusula que l'incorpora.

La reclamació es presentà després de dictar-se la sentència del Tribunal Constitucional (TC) d'11 de maig de 2017,
que anul·la el cobrament de l'IIVTNU en els casos en què el propietari d'un immoble no obté guany en la venda i
deixa en mans del legislador la concreció dels mitjans de prova admissibles en aquest sentit.
Es va demanar la suspensió de les liquidacions de l'IIVTNU a partir de l'1 de gener de 2018 fins que no es modifiqui
la Llei d'hisendes locals per regular aquest tribut, perquè les liquidacions que es puguin girar en el futur aplicarien preceptes expulsats de l’ordenament jurídic per l'esmentada sentència. En l'escrit presentat per la Cambra,
es qüestiona que l'Ajuntament pretengui aprovar l'Ordenança de l'impost com si la sentència no s'hagués dictat, i
es demana l'adopció de mesures per evitar perjudicis als ciutadans que es trobin sotmesos a tributació per transmissions d'immobles, perquè el TC ha declarat que la determinació de l’increment o decrement del valor queda
reservada al legislador i no a l’aplicador de l’impost, en aquest cas, l’Ajuntament. Així, es va sol·licitar suspendre
temporalment la pràctica de noves liquidacions de l'esmentat impost, sense necessitat de presentar aval o garantia, fins que es tingui la certesa de no estar sotmetent a tributació situacions d'inexistència d'increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana.
La mesura demanada no eximia els ciutadans de declarar aquest impost. Haurien de presentar-lo, com fins ara,
però no se'ls liquidaria. Així doncs, necessitem que el Govern espanyol modifiqui la Llei aclarint els criteris per
acreditar l'existència de guany i concretant els mitjans de prova admissibles.
D'altra banda, també es va demanar que l'Ordenança declarés expressament la nul·litat o no-subjecció a l'IIVTNU
en els casos en què s'hagin patit pèrdues amb la transacció. Considerem que és greu que l'Ordenança aprovada
segueixi exigint l'impost per la transmissió d'un immoble establint-se un mètode de càlcul que no té en compte el
guany o pèrdua real en la transmissió de l'immoble, i, per tant, amb vulneració de la doctrina constitucional que
prohibeix exigir l'impost en els casos d'inexistència d'increments de valor.
Finalment, en els casos de liquidacions de l'impost ja pagades i que es trobin en situació d'inexistència d'increment
de valor en la transmissió, es demanava que l'Ordenança reconegués el dret dels afectats a la devolució de les
quotes pagades per l'impost i que es preveiés un sistema per sol·licitar la devolució que fos efectiu, gratuït, senzill
i més ràpid que la via legal.

“La Cambra pretén que Mataró tingui una fiscalitat que es regeixi pels principis de capacitat econòmica, igualtat i progressivitat, i que s'apliquin aquests criteris a l'IIVTNU en els supòsits en què hi
hagués pèrdues en lloc d’increment del valor dels immobles, per no perjudicar els ciutadans afectats
per aquesta conjuntura.”
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Tercer.- Atès el caràcter essencial de la pròpia clàusula, entén que no és funció del banc la comparació entre índexs, i
que un consumidor mitjà, normalment informat i raonablement atent i perspicaç, hauria de saber que s'utilitzen
diferents sistemes de càlcul de l'interès variable i comparar les condicions utilitzades pels diferents prestadors en un
element tan essencial com el mateix preu del préstec.
Quart.- Afirma que no és possible determinar que l'euríbor hagi estat més barat que l'IRPH, per diversos motius:
a) Aquesta circumstància es fa des d'un biaix retrospectiu que no pot servir de pauta per al control
de transparència – que s'ha de fer en el moment de la celebració del contracte.
b) No té en compte que el tipus d'interès no es forma només amb l'índex de referència,
sinó també amb el diferencial.
c) No consta que els diferencials aplicats a préstecs amb euríbor fossin també més beneficiosos
per al prestatari que els aplicats a préstecs amb IRPH, sinó justament al contrari, i això, lògicament,
serveix per fer competitiva l'oferta, ja que a un índex de referència que suposa un tipus percentual
més alt que altres, com l'euríbor, se li afegeix un diferencial menor.
d) El préstec és a llarg termini, i no podem assegurar el comportament futur de l'índex en relació
amb els altres índexs legals.
Afirma que, a la pràctica, l'Audiència acaba fent un control de preus, en declarar la nul·litat d'una condició general de la
contractació perquè el preu resultant sigui més o menys elevat, la qual cosa no és admissible.
Per això, el Tribunal Suprem puntualitza que, si se seguís l'argumentació de l'Audiència per declarar nul·la la referència
a l'IRPH, també caldria declarar nul·les les referències a l'euríbor en altres préstecs si en qualsevol etapa de la seva
vigència l'evolució de l'euríbor hagués estat menys favorable per al consumidor.
La sentència compta amb el vot particular de dos magistrats que consideren que la clàusula que incorpora l'IRPH no
supera el control de transparència. Malgrat això, consideren que el recurs de cassació s’ hauria d'estimar només en
part, per tal de substituir la referència a l'IRPH per una referència a l'euríbor, en comptes de deixar el préstec amb
interès zero, com havia resolt l'Audiència Provincial.

I ara què?
Una sentència del Ple de la Sala Primera del Tribunal Suprem posa difícils les coses per portar aquesta reclamació als tribunals amb unes expectatives d'èxit elevades, tot i que vingui amb un vot particular molt raonat i
més coherent i respectuós amb la jurisprudència precedent que la ponència majoritària. No obstant això, la
incorrecta aplicació de la doctrina del mateix Tribunal Suprem i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la
desatenció de la realitat social dels consumidors als qui es va col·locar aquest índex i les pràctiques deslleials
de la banca permeten albergar esperances que es pugui rectificar aquesta sentència en un futur proper, sigui
perquè es presentin demandes amb prova de les pràctiques enganyoses en el cas concret i que el jutge apliqui
correctament la doctrina ja consolidada sobre el control de la transparència, o perquè algun jutge o tribunal
acordi plantejar una nova qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per precisar com s'ha de
realitzar aquest control de la transparència en un cas com aquest, qüestió prejudicial que ja semblen tenir en
ment els dos magistrats que van elaborar el vot particular.
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COLL D'AMPOLLA
El coll d'ampolla és el col·lapse dels jutjats i la manca de mitjans i recursos. Els problemes no venen directament
derivats d'una mala normativa, aspecte que ha millorat notablement, sinó d'una falta de voluntat política de dotar del
pressupost necessari per modernitzar el sistema i augmentar el personal. Tenim uns processos no digitalitzats que
produeixen una justícia del segle passat en un món en línia.
Tard o d'hora el propietari aconsegueix recuperar el seu habitatge, però difícilment el deute. És molt complicat i portaria molt de temps cobrar els diners, perquè normalment qui no paga és perquè no té res. Caldria presentar una nova
demanda per embargar l'inquilí, cosa que només és possible en el cas que tingui algun bé. A l'arrendador el que més
li interessa és poder recuperar la seva casa.
Encara més, molts són partidaris de perdonar el deute a canvi del pis. És interessant valorar l'opció de posar a la
demanda que si l'inquilí desallotja l'habitatge en el termini de 16 dies des que rep el decret (abans no es pot, processalment), se li perdonarà tot el deute o part d'aquest.
En definitiva, l'única cosa per agilitzar els desnonaments és dotar de més pressupost els jutjats perquè no tinguin tanta
càrrega de treball i donin data de llançament abans. És una qüestió purament pressupostària.

Reclamació de plusvàlues
La Cambra de la Propietat té a punt des de juliol del 2014 un sistema de reclamació de les plusvàlues pagades
pels seus socis davant qualsevol ajuntament, en els casos que la transmissió hagi generat minusvàlues o
pèrdues.
Tenint en compte que els ajuntaments de la nostra comarca previsiblement seguiran exigint aquest impost en
els casos de vendes amb pèrdues, advertim que, tal com està redactada la normativa de recaptació fiscal, és
aconsellable pagar la plusvàlua municipal i a continuació reclamar que se li torni el que ha pagat (amb
interessos des que es reclami). En tot cas, cal que en el moment de presentar la reclamació no hagin passat
quatre anys des de la data de pagament de la liquidació o autoliquidació.
SERVEI DE RECLAMACIÓ DE PLUSVÀLUES (NOMÉS PER ALS SOCIS)
Cal facilitar la documentació següent:

Tot i les reformes, el desallotjament d'un inquilí
morós triga fins a vuit mesos”

1. Liquidació pagada a l’Ajuntament per la transmissió que es reclama.
2. Rebut de l’IBI de la data de la transmissió.
3. Número de compte corrent a facilitar a l’Ajuntament per si fa voluntàriament la devolució.
4. Còpia de l’escriptura d’adquisició.

ENERVACIÓ DEL DESNONAMENT
L’enervació del desnonament és la possibilitat que preveu la Llei per tal que l'inquilí pugui evitar
el llançament del pis llogat. La Llei concedeix a l'inquilí, una sola vegada al llarg de la vida del
contracte, la possibilitat d’evitar el desnonament si paga les quantitats degudes, sempre que
efectuï el pagament dins del termini fixat per la Llei.
Ara bé, tot i que l’enervació és la regla general, hi ha una excepció en què no es permet, encara
que es tracti de la primera vegada. En efecte, l’enervació no serà possible quan l’arrendador hagi
requerit el pagament a l’inquilí per qualsevol mitjà fefaent, almenys amb trenta dies d’antelació a
la presentació de la demanda i el pagament no s'hagi fet en el moment d’aquesta presentació.

5. Còpia de l’escriptura de transmissió, que pot ser:
a. Escriptura de venda o donació (en el cas de vendes o donacions)
b. Decret d’adjudicació (en el cas d’execucions hipotecàries)
c. Escriptura d’herència (en el cas d’herències)

ELS NOSTRES PROFESSIONALS

Amb la garantia de la Cambra

NÚRIA ROCA PUIG

Imatge • disseny d’espais

ADVOCADA

Assegurances especialment pensades per a propietaris de pisos llogats
Després de cinc anys des de l'entrada en vigor dels desnonaments exprés, està comprovat
que els procediments tarden entre cinc i vuit mesos.
Aquest procés porta com a conseqüència que el propietari no pugui recuperar l'habitatge
i, el que és pitjor, que no cobri res de res.
Per evitar aquesta desagradable situació, la Cambra us ofereix les assegurances més
completes del mercat, pensades per als propietaris amb pisos llogats.

Camí Ral, 454, 1r · 08302 Mataró
Tel /Fax 93 790 73 73
art-equip@apabcn.cat

adv. Roca,

Comunicació Visual

Santa Marta, 16, 1r · 08302 Mataró (BCN)
Tel.: 93 755 60 35 · Fax 93 790 66 22
advocatsroca@gmail.com

BORSA D’ IM M OBL ES
www.camb rapropie tat.cat

Sant Isidor, 26, 1r 2a
08302 Mataró · Tel. 616 693 700
info@icreadisseny.com · www.icreadisseny.com

616 642 842

Conﬁança, eﬁcàcia i seguretat
a l’hora de vendre o llogar el seu immoble.

Aquestes assegurances us cobriran els impagats, les despeses d'advocats i procuradors i,
fins i tot, possibles desperfectes que hagi ocasionat el llogater.
Si voleu més informació, no dubteu a contactar amb nosaltres.
ASSESSORIA LABORAL I FISCAL · ASSEGURANCES

Lepant, 5, 3r 4a · 08301 Mataró
Tel.: 93 790 54 09
assessoriadorda@assessoriadorda.com
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ASSESSORIA COMPTABLE I FISCAL

Muralla Sant Llorenç, 34, 2n 2a · 08302 Mataró
Tel.: 93 790 97 37 · www.martiadvocats.cat
martiadvocats@martiadvocats.cat

Milans, 21, local · 08302 Mataró
Tel/Fax 93 758 70 07
4numeros@economistes.cat
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