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L'IMPOST SOBRE EL VALOR DE LA PRODUCCIÓ DE L'ENERGIA ELÈCTRICA 
(IVPEE) CONTINUA SENT QÜESTIONAT 

RESUM 

Una Interlocutòria recent del Tribunal Superior de Justícia de València (TSJV) ha plantejat qüestió prejudicial al Tribunal 

de Justícia de la Unió Europea per entendre que l’IVPEE estaria vulnerant el dret de la Unió. Aquesta Interlocutòria arriba 

després dels pronunciaments del Tribunal Constitucional (Interlocutòria de 20 de juny de 2018), que confirmava la 

constitucionalitat de l'impost, i del Tribunal Suprem, que, amb anterioritat, havia negat expressament que es vulnerés el 

dret de la Unió (Interlocutòria de 10 de gener de 2018). El pronunciament del TSJV reobre el debat sobre la possible 

il·legalitat del IVPEE, almenys des de la perspectiva del dret de la Unió. 

A la nostra circular de juliol de 2018 fèiem referència a la Interlocutòria del Tribunal Constitucional del 20 de juny de 2018, que 

confirmava la constitucionalitat de l'IVPEE en concloure que la doble imposició "per se" només està proscrita des d'un punt de 

vista de tributació autonòmica en relació amb tributs estatals o locals, però no respecte d'un tribut estatal (IVPEE) i un local (IAE). 

Per tant, aquesta situació de doble imposició generada pel grau de semblança del fet imposable entre els dos impostos no seria 

motiu d'inconstitucionalitat. Cal recordar que, amb anterioritat, el Tribunal Suprem havia negat expressament la vulneració del 

dret de la Unió (Interlocutòria de 10 de gener de 2018). 

En aquest context, recentment hem tingut coneixement d'una Interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de València (TSJV) 

de 22 de febrer de 2019 que planteja qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per entendre que el 

IVPEE estaria vulnerant el dret de la Unió. El TJUE ha de pronunciar-se sobre la seva admissió o inadmissió a tràmit. En cas 

d'admissió, el TJUE entrarà a valorar la incompatibilitat de l'impost amb el dret de la Unió. 

Sintèticament, les raons que argumenta el TSJV per entendre que s'estaria vulnerant dret comunitari són les següents: 

a. Malgrat la seva configuració com un impost directe, la seva naturalesa i elements essencials són propis d'un impost

indirecte.

b. La seva naturalesa essencial recaptatòria, no extrafiscal, tot i que nominalment tingui una finalitat mediambiental.

c. El Govern d’Espanya, per mitjà de Reial decret llei 15/2018, de 5 d'octubre de 2018 de mesures urgents per a la transició

energètica, va decidir deixar en suspens l'impost, exonerant del pagament de l'impost els productors durant un període

de 6 mesos, amb la finalitat de reduir la factura elèctrica per als consumidors i reforçant la idea que, amb independència

de la seva configuració nominal, estem davant d'un impost de naturalesa indirecta que comporta una translació de la

repercussió econòmica del mateix al consumidor.

d. Discrimina la producció d'energia elèctrica de fonts renovables.
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e. Distorsiona el mercat interior d'energia elèctrica i vulnera la lliure competència.

Des del nostre punt de vista, aquesta Interlocutòria reobre de nou la qüestió de possible il·legalitat de l’IVPEE, almenys des 

de la perspectiva del dret de la Unió, de manera que convindrà seguir el curs dels esdeveniments i la seva possible afectació 

al sector energètic. 

TÉ ALGUNA CONSULTA? CONTACTE:

Des de les Àrees de Fiscal i Energia treballem per poder 

resoldre els dubtes que aquesta situació pugui plantejar. Si 

té alguna consulta, no dubti en posar-se en contacte amb 

nosaltres. 

Manel Pérez 

Soci de l’Àrea de Dret 

Fiscal 

mperez@rcd.legal 

Javier Olmos 

Soci responsable de 

l’Àrea d’Energia 

jolmos@rcd.legal 

mailto:privacy@rcd.legal
mailto:privacy@rcd.legal

