
Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana 
 
1.- Definició: 
 
És un import directe que grava l'increment del valor que experimenten els terrenys de naturalesa urbana a 
conseqüència d'una transmissió de propietat dels mateixos. 
 
2.- Qui l'ha de pagar? 
 
S'han de distingir dos supòsits: 

a. Si la finca és adquirida de forma onerosa per compravenda o per qualsevol altre negoci jurídic amb 
contraprestació, l'ha de pagar la persona que ven o transmet la finca. 

b. Si la finca és adquirida de forma lucrativa per herència o donació, l'ha de pagar qui rep la finca. 
 
 
3.- Liquidació de l'impost. 
 
Per a liquidar aquest impost s'utilitza el sistema l'autoliquidació, això significa que el subjecte passiu ha de 
declarar la transmissió.  
 
Pel termini de presentació s'han de distingir dos supòsits: 

a. Quan la transmissió de la finca es faci entre vius el termini de presentació serà de trenta dies hàbils 
comptats des de la data de transmissió. 

b. Quan la transmissió de la finca sigui per causa de defunció el termini de presentació serà de sis mesos 
comptats des de la data de defunció. No obstant, es pot demanar una pròrroga per 6 mesos més. 

 
 
Per presentar l'autoliquidació s'ha de portar un còpia simple de l'escriptura que motiva la transmissió, aquest 
document s'ha de presentar a l'oficina de Gestió Tributària. 
 
4.- Exemple de càlculs. 
 
Per autoliquidar aquest impost s'ha de tenir en compte una sèrie de factors. D'entrada, s'utilitza el valor del sòl 
que figura en el rebut de l'IBI. Sobre aquest valor s'aplica un percentatge, que surt de multiplicar una xifra 
concreta pels anys que fa que el venedor té la finca, finalment s'hi aplica el tipus de gravamen.  
 
Suposem que hem d'autoliquidar l'IIVTNU per la venda d'un pis, que fa 4 anys que vam adquirir. La quota 
resultant seria: 
 
Valor del sòl del pis 6.200? 
Període d'1 a 5 anys 3,4 
Tipus de gravamen 29,79% 
 
Primer hem de multiplicar els anys que fa que tenim el pis pel coeficient anual establert 
4 anys x 3,4= 13,60 
 
Seguidament apliquem aquest percentatge al valor del sòl per trobar l'increment real 
6.200 x 13,60% = 843,20 
 
Finalment, hi apliquem el tipus de gravamen per trobar la quota a pagar 
843,20 x 29,79% = 251,19 
 
 
5.- Terminis de pagament. 
 
El mateix que l'exposat al punt 3 per presentar l'autoliquidació 

 


