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Introducció

Si bé l'objecte d'aquest mòdul és, com diu el títol, l'estudi dels sistemes tribu-

taris autonòmic i local, cal que hi fem algunes puntualitzacions:

1) Cal advertir en primer lloc que, a diferència del que hem fet en l'estudi del

sistema tributari estatal, a més dels impostos ara estudiarem també les taxes,

atesa la gran importància que tenen en l'àmbit local i autonòmic, pel caràcter

d'ens prestadors de serveis que assumeixen les comunitats autònomes i els ens

locals, amb més intensitat que no altres administracions públiques.

2) En segon lloc, respecte al sistema�tributari�autonòmic de les comunitats

autònomes de règim comú convé destacar la importància d'estudiar els im-

postos propis. No obstant això, tenint en compte la diversitat de comunitats

autònomes i, sobretot, davant la semblança de molts impostos autonòmics

de diferents comunitats, explicable per la petitesa de l'espai impositiu que els

correspon, s'ha optat per agrupar els més representatius.

Vegeu també

Pel que fa al sistema tributa-
ri estatal, vegeu el subapartat
1.2.1 del mòdul "El sistema tri-
butari" d'aquesta mateixa as-
signatura.

Com se sap, el poder tributari o, més ben dit, el poder impositiu de les comu-

nitats autònomes, regulat per la LOFCA, no es limita a establir impostos pro-

pis, sinó que s'exerceix sota tres modalitats diferents:

a) L'establiment d'impostos propis.

b) L'establiment de recàrrecs sobre impostos estatals.

c) L'exercici de competències normatives respecte als tributs cedits.

D'aquestes tres manifestacions del poder impositiu, només la primera cons-

titueix una manifestació absoluta del poder tributari, en el sentit que afecta

totes les manifestacions d'aquest, per bé que actua en un espai residual molt

reduït perquè la LOFCA impedeix que les comunitats autònomes gravin fets

imposables ja gravats per l'Estat, malgrat la interpretació restrictiva que el Tri-

bunal Constitucional ha fet d'aquesta prohibició.

En canvi, segons la doctrina del Tribunal Constitucional, les possibilitats

d'establir recàrrecs autonòmics sobre impostos estatals són superiors, a pesar

de les limitacions de l'article 157 de la CE i de l'article 12 de la LOFCA. Però

aquesta via, que representa un poder tributari limitat (perquè el recàrrec és una

obligació tributària superposada al tribut principal, la configuració del qual no

altera), no ha estat utilitzada per les comunitats autònomes.

Nota

Al glossari trobareu el significat
de les sigles i abreviacions em-
prades en aquest mòdul didàc-
tic.
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Pel que fa als tributs cedits, que seria millor denominar tributs parcialment com-

partits, després de la cessió de competències normatives sobre aquests limita-

des a punts molt concrets (tarifes, reduccions i deduccions), com a mitjà per

a fer efectiva la coresponsabilitat fiscal en el nou sistema de finançament au-

tonòmic que va sorgir del Consell Estatal de Política Fiscal i Financera, inici-

alment mitjançant l'Acord de 23 de setembre de 1996, després en virtut de

l'Acord de 27 de juliol de 2001, i finalment per mitjà de l'Acord de 15 de juliol

de 2009, també són objecte d'estudi en altres mòduls.

El sistema tributari de les comunitats forals i de les de règim especial per raó

del territori (Canàries, Ceuta i Melilla) és objecte d'atenció específica, per a

proporcionar una visió completa del sistema.

3) Finalment, respecte al sistema�tributari�local, l'estudi se cenyeix als impos-

tos municipals, ja que només els municipis tenen impostos específics propis.

Les províncies i els altres ens locals es nodreixen, a més de les taxes i altres

recursos que la llei els permet, d'aportacions dels municipis, de recàrrecs sobre

els impostos municipals i, en el cas de les províncies, com fan també els mu-

nicipis, de participacions en els ingressos de l'Estat.

Els impostos municipals vigents actualment són fruit de la reforma de la Hi-

senda local feta per la Llei 39/1988, de 28 de desembre –i mantinguda en

l'actualitat per l'RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de

la Llei reguladora de les hisendes locals–, que va consolidar la transformació

en impostos locals dels impostos reals o de producte (de naturalesa estatal,

però en què els rendiments ja es destinaven amb anterioritat a les corporacions

locals per mitjà del Fons de compensació local) efectuada per la Llei 44/1978,

reguladora de l'impost personal sobre la renda (IRPF), que inicia la reforma

general del sistema tributari de 1978.

Per això, encara que no sigui l'única raó, els impostos municipals compartei-

xen la matèria imposable amb els impostos estatals, sobretot amb els impos-

tos sobre la renda. Així ocorre amb l'IBI i l'IAE, procedents respectivament de

les antigues contribucions territorials rústica i urbana, i de la llicència fiscal,

i és el cas també de l'IIVTNU, un impost d'origen municipal però que grava

plusvàlues que també són objecte de gravamen en l'IRPF.

Altres ens locals

Les comarques, mancomuni-
tats, ens metropolitans o enti-
tats amb àmbit inferior al del
municipi, tenen la consideració
d'altres ens locals.

Finalment, convé recordar tant la composició de les hisendes autonòmica i

local com l'articulació concreta entre els sistemes tributaris autonòmic i local

i el sistema tributari estatal, que es tracten en el primer mòdul d'aquesta as-

signatura.

Vegeu també

Per a complementar la visió
dels tributs que s'estudien en
aquest mòdul, convé que tin-
gueu present el mòdul "El sis-
tema tributari" d'aquesta ma-
teixa assignatura.
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Objectius

En aquest mòdul didàctic trobareu els continguts i les eines procedimentals

indispensables per a assolir els objectius següents:

1. Conèixer els diferents tributs de les comunitats autònomes de règim comú

i de les comunitats forals, i també els de les comunitats de règim especial

per raó del territori (Canàries, Ceuta i Melilla).

2. Delimitar les característiques principals, l'estructura fonamental i els àm-

bits principals sobre els quals recauen tant els impostos propis de les co-

munitats autònomes de règim comú com els impostos cedits per l'Estat.

3. Determinar els límits que tenen les comunitats autònomes de règim comú

en l'establiment de recàrrecs sobre els tributs de l'Estat.

4. Comprendre les diverses activitats empresarials i professionals gravades

per l'impost sobre les activitats econòmiques.

5. Entendre la naturalesa i el fet imposable de l'impost sobre béns immobles,

com també el concepte de bé moble a l'efecte d'aquest impost.

6. Saber quina és la plusvàlua gravada en l'impost sobre l'increment de valor

dels terrenys de naturalesa urbana.

7. Identificar l'objecte, l'estructura i les característiques de l'impost sobre ve-

hicles de tracció mecànica.

8. Determinar l'àmbit d'aplicació i el règim jurídic de l'impost sobre cons-

truccions, instal·lacions i obres.
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1. Els tributs de les comunitats autònomes

La descripció del sistema tributari de les comunitats autònomes o, per a ser

més exactes, la dels elements comuns al conjunt de sistemes fiscals d'aquestes

administracions territorials, exigeix partir de la distinció entre les comunitats

forals i les que, amb termes probablement poc afortunats, se solen anomenar

comunitats de règim comú, dins les quals cal separar encara aquelles que man-

tenen un règim especial per raó del territori, com és ara el cas de la comunitat

canària i, en menor mesura, les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

1.1. Els règims de concert i conveni econòmic dels territoris

històrics del País Basc i de la Comunitat foral de Navarra

Pel que fa als territoris històrics d'Àlaba, Guipúscoa i Biscaia, integrats a

la Comunitat del País Basc i a la Comunitat foral de Navarra, es regeixen

pel sistema de concert i de conveni econòmic foral, com a conseqüència

del reconeixement dels drets històrics que conté la disposició addicional

primera de la CE i la posterior actualització feta pels respectius estatuts

d'autonomia.

L'actualització, en virtut precisament de la Constitució espanyola, d'aquests

drets històrics mitjançant els estatuts de les respectives comunitats autòno-

mes es tradueix en l'àmbit financer en l'establiment dels denominats règims de

concert (per als territoris històrics integrats en la Comunitat basca) i de conve-

ni (per al territori de Navarra) econòmics forals que, és important destacar-ho,

no constitueixen una realitat jurídica preexistent, sinó nascuda de la voluntat

constituent i, per aquest motiu, fruit o resultat de la Constitució espanyola, a

la qual queden condicionats, ja que com diu l'STC 76/1988, de 26 d'abril:

"La actualitzación de los derechos históricos supone la supresión, o no reconocimiento,
de aquéllos que contradigan los principios constitucionales."

Els sistemes tributaris dels territoris bascos i de la Comunitat foral de Na-

varra constitueixen règims tributaris especials per raó del territori, basats en

l'atribució de competències a les institucions pròpies d'aquests territoris per a

mantenir, establir i regular, amb determinats criteris d'harmonització, els rè-

gims tributaris respectius i, en especial, una sèrie de tributs concertats sobre

els quals exerceixen més o menys competències, segons els casos.
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En aquests territoris, doncs, no regeixen els tributs estatals, sinó una sèrie

de tributs paral·lels a aquests, atès que les institucions dels territoris històrics

s'han d'atenir a l'estructura impositiva de l'Estat a l'hora de regular el sistema

tributari propi.

1.1.1. El règim de concert dels territoris històrics del País Basc

Així, partint de la Constitució espanyola, l'Estatut d'Autonomia de la Comu-

nitat autònoma del País Basc estableix a l'article 41 el següent:

"Las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco quedarán reguladas
mediante el sistema foral tradicional de Concierto Económico o Convenios[com a con-
seqüència del qual]las instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán
mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, el régimen tributario [...]"

L'atribució de poder tributari a les diputacions forals

L'atribució de poder tributari a les diputacions forals per a regular aspectes essencials dels
tributs concertats planteja alguns problemes d'interès, ja que aquests òrgans no tenen
potestats legislatives, de manera que les normes forals que dictin poden suscitar dubtes
des de la perspectiva de la reserva de llei tributària.

Per a resoldre aquests dubtes es pot afirmar que la regulació dels tributs per mitjà de
normes reglamentàries de caràcter foral s'explica per l'existència d'una espècie de costum
constitucional1, però aquesta tesi no es pot considerar satisfactòria, ja que difícilment es
pot acceptar que la regulació que fa la Constitució espanyola d'una determinada matèria
(en aquest cas, de la reserva de llei tributària) pugui ser exceptuada en virtut d'un costum
constitucional sorgit en el període preconstitucional que s'acabà incorporant, per la via
del reconeixement, com un dels drets històrics.

En virtut de la Constitució espanyola, els territoris històrics d'Àlaba, Guipús-

coa i Biscaia van recuperar l'antic règim de concert, el restabliment del qual

havia estat preparat, en termes més simbòlics que no pas efectius, mitjançant

el Decret llei de 30 d'octubre de 1976, el qual va derogar el Decret llei de 23

de juny de 1937, que havia suprimit el concert amb les anomenades províncies

rebels de Guipúscoa i Biscaia.

(1)Postura doctrinal seguida en-
tre altres autors per De la Hucha i
Fernández Rodríguez.

No obstant això, aquest règim s'estableix en termes radicalment nous, ja que

a les facultats recaptatòries de gestió tributària que van caracteritzar el concert

de 1976 s'afegeixen ara facultats normatives que reconeix el bloc de la consti-

tucionalitat, integrat també pels estatuts d'autonomia. Aquestes facultats han

estat precisades en el concert vigent, el qual ha estat objecte de modificaci-

ons importants que tendeixen a ampliar-ne l'abast, especialment la darrera

d'aquestes modificacions, que ha atribuït als territoris històrics que integren la

comunitat del País Basc competències en matèria d'IE de les quals no gaudien

fins a aquest moment.

El règim de concert arrenca de la distinció entre dos grans blocs�de�tributs:

1)�Tributs�estatals. Els tributs estatals queden reduïts, tal com expressa l'article

2.1 del concert vigent, als tributs que actualment es recapten per mitjà de mo-

nopolis fiscals, als drets d'importació i als gravàmens a la importació en els

IE i en l'IVA, respecte als quals es reconeix la competència exclusiva a l'Estat

El concert basc

El concert vigent ha estat
aprovat per la Llei 12/2002,
de 23 de maig, que aprova
el concert econòmic del País
Basc, modificat per la Llei 28/
2007, de 25 d'octubre.
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en uns termes més rigorosos que no pas amb relació als tributs que recauen

sobre les persones físiques i jurídiques i sobre les entitats mancades de perso-

nalitat no residents, respecte als quals les diputacions forals poden assumir

competències de gestió.

2)�Tributs�concertats. Els tributs concertats són aquells l'exacció dels quals

correspon a les diputacions forals dels territoris històrics, que han de tenir en

compte els principis, les bases i les normes d'harmonització establerts a Estatut

d'Autonomia2 i a la llei del concert; uns principis i unes bases entre els quals

hi ha l'atenció a l'estructura impositiva de l'Estat, el respecte a la solidaritat, la

coordinació, l'harmonització i la col·laboració amb l'Estat i entre les instituci-

ons dels territoris històrics i la submissió als tractats i convenis internacionals

subscrits per l'Estat espanyol; i respecte també a unes normes d'harmonització

que tendeixen a garantir que no hi hagi discriminacions respecte a les inver-

sions, la igualtat de tractament de les operacions societàries i bancàries i dels

mercats monetaris i, amb caràcter general, que l'aplicació del conveni no doni

lloc a una pressió fiscal efectiva global inferior a la que hi hagi en el territori

comú, ni entorpeixi l'establiment de les persones i la lliure circulació de béns,

capitals i serveis en tot el territori espanyol.

Dins els tributs concertats se sol distingir:

a)�Tributs�de�normativa�autònoma, en els quals les diputacions forals tenen

àmplies competències per a la regulació, a més de les competències de gestió,

inspecció, revisió i recaptació.

b)�Tributs�de�normativa�comuna, en què les diputacions forals han d'aplicar

els mateixos principis bàsics i les mateixes normes substantives i formals que

les establertes en cada moment per l'Estat, encara que de vegades poden regular

aspectes determinats de la gestió dels tributs.

Tributs concertats i tributs propis

Són tributs concertats de normativa autònoma, encara que el grau d'autonomia per a
regular-los sigui variable, l'IRPF, l'IP, l'IS, l'ISD, l'ITPAJD i la taxa sobre els jocs de sort, envit
o atzar; mentre que les diputacions forals apliquen la normativa estatal en l'exacció de
l'IVA i els IE concertats, que són tots els regulats en la Llei 38/1992 excepte els de labors
del tabac i hidrocarburs, ja que també són concertats els impostos sobre alguns mitjans
de transport i sobre les primes d'assegurances.

Naturalment, a aquests tributs concertats cal afegir els tributs propis (taxes, contribuci-
ons especials, recàrrecs, etc.) que, a diferència dels concertats, normalment no són de
titularitat de les diputacions forals, sinó de la Comunitat autònoma del País Basc, que
està subjecta, amb aquest efecte, al mateix règim que les comunitats de règim comú, ja
que el règim de concert es refereix a les diputacions forals i no a l'ens autonòmic.

Finalment, cal assenyalar que el règim especial de concert es complementa

amb l'obligació de la Comunitat autònoma del País Basc d'aportar una quota

global a l'Estat, quota que resulta de la suma dels imports parcials que cor-

responen a cadascun dels territoris històrics, per a contribuir a l'alleujament

de les càrregues generals de l'Estat o, en termes probablement més exactes, al

finançament de les competències que l'Estat continua exercint en el territori

(2)Article 41.2 de l'Estatut
d'Autonomia del País Basc.
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de la comunitat autònoma. La llei de quotes, que es negocia cada cinc anys,

estableix la quota corresponent a l'any en què s'aprova i sobretot, determina

el mètode que s'ha de fer servir per a calcular, en cada un dels quatre anys

següents, l'import concret de la quota, que s'aprovarà per mitjà d'un reial de-

cret.

1.1.2. El conveni econòmic foral de Navarra

La Llei orgànica 13/1982, de 10 d'agost, de reintegració i millorament

del règim foral de Navarra, va significar l'actualització i l'adequació a

la Constitució espanyola dels drets històrics d'aquest territori, que en

l'àmbit fiscal es tradueixen en la potestat que s'atribueix a la Comunitat

de Navarra per a mantenir, establir i regular el règim tributari, sens per-

judici del que disposi el conveni econòmic.

D'acord amb el conveni vigent, el sistema tributari navarrès ha de respectar

uns principis, unes bases i unes normes semblants als que hi ha establerts

respecte al País Basc, com ara els de la solidaritat i igualtat interterritorials, la

lliure circulació de béns i serveis en tot el territori espanyol, etc., a fi que la

potestat tributària navarresa s'exerceixi respecte a les institucions, facultats i

competències de l'Estat inherents a la unitat constitucional.

I, en termes molt semblants als del concert, la llei del conveni també estableix

criteris d'harmonització de les diferents figures tributàries que tendeixen a ga-

rantir que la pressió fiscal efectiva global sigui similar a la de la resta de l'Estat.

L'Estat únicament manté la competència exclusiva respecte als tributs que es

recapten per mitjà dels monopolis fiscals, els drets d'importació i els gravà-

mens a la importació en l'IVA i els IE, encara que també té atribuïda l'exacció

dels tributs sobre les persones físiques i jurídiques i sobre les entitats mancades

de personalitat que siguin no residents a Espanya.

D'altra banda, en termes semblants als que hem vist per als territoris del País

Basc, la Comunitat foral navarresa té competència per a l'exacció dels tri-

buts concertats, entre els quals es distingeixen aquells de normativa pròpia

d'aquells altres que han de ser exigits d'acord amb els mateixos principis bà-

sics i amb les mateixes normes substantives i formals vigents en el territori de

l'Estat, és a dir, els de normativa comuna.

Tributs concertats de normativa pròpia

Són tributs concertats de normativa pròpia, respecte als quals la Comunitat foral de Na-
varra assumeix competències, variables en cada cas, per a regular-los: l'IRPF, l'IP, l'IS,
l'ISD, l'ITPAJD, i la taxa sobre els jocs de sort, envit o atzar; mentre que les diputacions
forals apliquen la normativa estatal en l'exacció de l'IVA, i els IE concertats, que són
tots els que regula la Llei 38/1992 llevat dels de labors del tabac i hidrocarburs, ja que
també estan concertats els impostos sobre alguns mitjans de transport i sobre les primes
d'assegurances.

Lectura recomanada

Pel que fa a la potestat que
s'atribueix a la Comunitat de
Navarra, vegeu l'article 45 de
la Llei orgànica 13/1982, de
10 d'agost, de reintegració i
millorament del règim foral
de Navarra.

Lectura recomanada

Amb relació als principis,
bases i normes que el siste-
ma tributari navarrès ha de
respectar, vegeu la Llei 28/
1990, de 26 de desembre,
que aprova el conveni de
l'Estat amb Navarra, modifi-
cada per les lleis 12/1992, de
13 de desembre, 19/1998, de
15 de juny, 25/2003, de 15
de juliol, i 48/2007, de 19 de
desembre.
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Naturalment, a aquests tributs concertats cal sumar els tributs propis (taxes, contribuci-
ons especials, recàrrecs, etc.) que puguin establir en l'exercici de les seves competències.

Finalment, cal assenyalar que el règim especial de conveni econòmic es com-

plementa amb l'obligació de la Comunitat foral navarresa de fer una aportació,

calculada d'acord amb les normes del conveni i que s'actualitza anualment,

per a contribuir a l'aixecament de les càrregues generals de l'Estat o, en ter-

mes probablement més exactes, al finançament de les competències que l'Estat

continua exercint en el territori de la Comunitat autònoma.

1.2. El sistema tributari de les comunitats autònomes de règim

comú

Pel que fa al sistema tributari de les comunitats anomenades de règim

comú, d'acord amb la lletra b de l'article 157.1 de la CE, l'integren els

propis impostos, taxes i contribucions especials, als quals segurament

cal afegir els recàrrecs establerts sobre impostos estatals, ja que els recàr-

recs són tributs propis establerts i regulats per les comunitats autòno-

mes, encara que s'estableixin sobre la base d'un tribut estatal preexis-

tent al qual en certa manera s'afegeixen, de manera que determinen un

agreujament o un recàrrec sobre la prestació tributària que correspon a

aquell tribut base.

A aquestes figures, el règim comú de les quals s'estableix a la Llei orgànica

8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes

(LOFCA), s'han afegit (després de les reformes fetes per les Lleis orgàniques

3/1996, 7/2001 i 3/2009) els impostos cedits a les comunitats autònomes. Per-

què en virtut d'aquests textos legals les comunitats autònomes han assumit

competències per a regular els impostos cedits, que es configuren com a veri-

tables impostos compartits que, per consegüent, s'han de considerar incorpo-

rats d'alguna manera als sistemes de cadascuna de les comunitats autònomes.

Prescindint de l'examen dels altres recursos financers de les comunitats autò-

nomes (la participació en els ingressos de l'Estat, el crèdit públic, el patrimo-

ni propi i d'altres assignacions amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat)

hem de centrar-nos en l'examen dels seus sistemes tributaris, o almenys de ca-

racterístiques que els són comunes, i prescindirem en bona mesura dels detalls

de la regulació en cada comunitat, l'anàlisi dels quals seria massa prolix.

1.2.1. Els tributs propis

La primera figura a què ens hem de referir són els tributs propis, és a dir, els

impostos, les taxes i les contribucions especials propis de cada comunitat autò-

noma, que cita la lletra b de l'article 157.1 de la CE. El text constitucional es-
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tableix en l'apartat 2 un primer límit fonamental per al desenvolupament dels

tributs propis, en disposar, en termes prou taxatius perquè admetin poques

interpretacions, el següent:

"Les Comunitats Autònomes no podran adoptar en cap cas mesures tributàries sobre béns
situats fora del seu territori o que constitueixin un obstacle per a la lliure circulació de
mercaderies i serveis."

Article 157.2 de la CE.

Es tracta d'un límit que afecta qualsevol mesura tributària de les comunitats

autònomes i, per tant, no sols les actuacions relacionades amb els tributs pro-

pis. És un doble�límit que presenta dos vessants:

a) En el seu primer vessant té un significat bastant clar: suposa una restricció

als efectes que puguin tenir les mesures tributàries de les comunitats autòno-

mes, que no es poden projectar més enllà del territori propi, per la qual cosa es

pot dir que aquestes mesures han de tenir un àmbit d'eficàcia condicionat ter-

ritorialment. I això és així perquè el principi de territorialitat de les competèn-

cies és una cosa implícita al mateix sistema d'autonomies territorials3, com a

mitjà per a fer compatible l'exercici simultani de les competències pròpies per

part de les diferents comunitats autònomes4 sense que hi hagi interferències

indesitjables.

b) D'altra banda, en el segon vessant, el precepte esmentat semblava una mica

exagerat, perquè no s'entenia de quina manera una mesura tributària d'una

comunitat autònoma podia arribar a afectar la lliure circulació.

Tanmateix, és possible que l'article 157.2 de la CE prengui un nou significat

en vista de l'extensió del poder tributari autonòmic, que en els models de

fi finançament de les comunitats autònomes per al quinquenni 1997-2001

i vigent a partir de l'any 2002 arriba ja a les principals figures del sistema

d'imposició directa i indirecta.

Ara bé, sempre es pot plantejar si la dicció tan taxativa de l'article 157.2 de la

CE obliga a considerar inconstitucional tota mesura obstaculitzadora o, con-

tràriament, cal tenir present l'STC 37/1981, de 16 de novembre, que assenyala

el següent:

"[...] no toda incidencia es necesariamente un obstáculo. Lo será sin duda cuando inten-
cionalmente persiga la finalidad de obstaculizar la circulación [és a dir, quan] las conse-
cuencias de las medidas adoptadas impliquen el surgimiento de obstáculos que no guar-
dan relación con el fin constitucionalmente lícito que aquéllas persiguen."

(3)STC 101/1995 i 132/1996, entre
d'altres.

(4)STC 44/1984.
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Als límits establerts directament a la Constitució cal afegir els límits previstos

en les normes que formen part del bloc de la constitucionalitat i sobretot de la

LOFCA5, que als articles 6 i següents limita el poder tributari de les comunitats

autònomes, en primer lloc, a causa de la preexistència de tributs estatals i locals

respecte als quals es consagra una mena de prohibició de doble imposició:

a) D'una banda, les comunitats autònomes no poden establir tributs sobre fets

imposables ja gravats per l'Estat o pels tributs locals.

b) D'altra banda, només poden establir i gestionar tributs sobre les matèri-

es que la legislació de règim local reservi a les corporacions locals, i en vir-

tut d'aquesta disposició la legislació que regula les hisendes locals ha previst

aquesta possibilitat.

(5)Art. 6.2 i 6.3 de la LOFCA i DA
primera de l'RD legislatiu 2/2004,
de 5 de març, que aprova el text
refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.

El límit de l'article 6.2 de la LOFCA

El límit de l'article 6.2 de la LOFCA ha estat interpretat per la jurisprudència constitu-
cional6 en termes excessivament literals, en afirmar que el concepte fet imposable s'ha
d'entendre en el sentit tècnic del terme, i que allò que l'article 6.2 prohibeix en els seus
propis termes és la duplicitat de fets imposables, estrictament; interpretació que, sens
dubte, amplia notablement el poder de les comunitats autònomes per a establir els propis
tributs, però pot ocasionar bastants problemes. A més, el concepte de matèria imposable,
que és el que entra en joc en el cas de la prohibició de doble imposició amb els tributs
locals en l'art. 6.2 de la LOFCA, és un concepte més ampli que el de fet imposable per al
Tribunal Constitucional7, ja que es refereix a les matèries que configuren l'objecte dels
tributs".

A aquests límits podríem encara sumar-hi els previstos als articles 7 a 9 de la

LOFCA que, tanmateix, es refereixen separadament a les diferents categories

tributàries. Així, doncs, podem distingir:

1) Atesa la configuració legal del fet imposable, que d'una manera o altra es

troba vinculat amb el domini públic o amb l'activitat d'obres i serveis de l'ens

que els estableix, no originen gaires problemes les taxes i les�contribucions

especials�pròpies�de�les�comunitats�autònomes, el règim de les quals es re-

gula als articles 7 i 8 de la LOFCA en uns termes que no plantegen dubtes.

Davant la poca atenció prestada a les contribucions especials, totes les comu-

nitats autònomes han dictat normes pròpies en matèria de taxes, amb la qual

cosa van superar el dèficit de legalitat que presentaven la majoria de les taxes

que havien assumit juntament amb els serveis transferits.

(6)STC 37/1987 i 186/1993.

(7)STC 289/2000.

Lectures recomanades

Per a l'anàlisi del règim cons-
titucional dels tributs pro-
pis de les comunitats autòno-
mes, vegeu:
J.�Zornoza�Pérez (1988). "Tri-
butos propios y recargos de
las Comunidades Autóno-
mas". A: Memoria de la Aso-
ciación Española de Derecho
Financiero 1986-1987. (Tom
II, pàg. 971 i seg.). Madrid:
Edersa, i
J.�Zornoza�Pérez (1992-93).
"Tributos propios y recargos
de las Comunidades Autó-
nomas". Documentación Ad-
ministrativa (núm. 232-233,
pàg. 477 i seg.).
Respecte als diversos tributs
vigents, vegeu la bibliografia
bàsica i complementària dis-
ponible al final del mòdul.

Sovint, aquestes normes legals es van aprovar amb anterioritat a la Llei estatal

8/1989, de taxes i preus públics, la posterior inconstitucionalitat parcial de la

qual, proclamada en l'STC 185/1995, va donar lloc a la modificació de la LOF-

CA i, per consegüent, a l'aprovació de noves lleis autonòmiques que, en alguns

casos, a més d'establir el règim general d'aquests tributs, ha pretès codificar la

totalitat de les taxes vigents, agrupades per departaments o conselleries.

Lectura complementària

Pel que fa a les taxes i con-
tribucions especials pròpi-
es de les comunitats autòno-
mes, vegeu la Llei orgànica 3/
1996, de modificació parcial
de la Llei orgànica 8/1980, de
finançament de les comuni-
tats autònomes.
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2) D'altra banda, requereix més atenció l'anàlisi dels impostos�propis�de�les

comunitats�autònomes, que l'article 9 de la LOFCA subjecta a uns límits pro-

pis que, no obstant això, no són sinó un desplegament una mica més detallat

dels regulats a l'article 157.2 de la CE.

Sens dubte, el límit més important a l'establiment d'impostos propis

de les comunitats autònomes és el que s'estableix a l'article 6.2 de la

LOFCA, el qual s'ha esgrimit de manera sistemàtica en els recursos i en

les qüestions d'inconstitucionalitat que s'han anat plantejant enfront

dels diversos impostos autonòmics.

Potser per aquest motiu, i per tractar d'evitar problemes des de la perspectiva

de l'esmentat precepte de la LOFCA, la veritat és que els impostos autonòmics

s'han construït fonamentalment sobre matèries imposables sobre les quals no

recau clarament cap tribut estatal, com ara els consums o les instal·lacions

que, d'una manera o altra, incideixen en el medi ambient, el joc privat i en

particular el del bingo, la propietat de terrenys rústics infrautilitzats, i més

aïlladament, altres matèries (el sòl sense edificar i edificacions ruïnoses, els

aprofitaments cinegètics, els dipòsits de les entitats de crèdit).

Consulta recomanada

Per a una anàlisi més exhaustiva d'aquests tributs propis autonòmics, es pot consultar la
informació de les diferents conselleries de finances disponible a les pàgines web de cada
comunitat autònoma. Per a accedir-hi, la pàgina web de l'Agència Tributària les pàgines
web de cada comunitat autònoma. Per a accedir-hi, la pàgina web de l'Agència Tributària
en www.aeat.es, en la secció Fiscalitat autonòmica i local estableix enllaços directes amb
aquestes adreces, així com un quadre resum dels tributs propis de les comunitats autò-
nomes i un accés directe a la normativa d'aquests tributs.

És per això que la matèria�gravada ha de ser, al nostre entendre, el criteri

per a ordenar els impostos, amb la finalitat de descriure les característiques

comunes més rellevants d'aquesta matèria. En aquest sentit podem distingir

diferents grups�d'impostos�autonòmics:

a) Un primer grup d'impostos autonòmics s'ha establert al voltant de matèries

imposables relacionades d'una manera o altra amb el medi�ambient, i també

de vegades alguns impostos s'han pretès connectar amb la matèria ambien-

tal per mitjà de l'afectació dels ingressos procedents d'aquests impostos al fi-

nançament d'infraestructures que, suposadament, col·laboren en el manteni-

ment del medi ambient.

Dins d'aquest grup s'emmarquen:

http://www.aeat.es/
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• Els impostos�sobre�l'aigua, que legalment solen rebre el nom de cànons

d'abocament o de sanejament, establerts per gran part de les comunitats

autònomes. Es tracta, normalment, d'impostos el fet imposable dels quals

és el consum –real o potencial– d'aigua per a usos industrials (i, en ocasi-

ons, també domèstics), associat o no a l'abocament d'aigües residuals. La

recaptació d'aquests impostos s'afecta, de vegades, a la construcció o al

manteniment de depuradores o a d'altres infraestructures hidràuliques.

• D'altra banda, una sèrie d'impostos inspirats en el model de l'impost sobre

instal·lacions que incideixen en el medi ambient, establert en primer lloc

per la Comunitat de les Illes Balears (i declarat inconstitucional per l'STC

289/2000, per doble imposició amb l'impost municipal sobre béns immo-

bles), que va ser implantat també per la Comunitat d'Extremadura i, tot i

que modificant-ne la configuració, per altres comunitats, sota la denomi-

nació d'impost sobre la contaminació atmosfèrica.

Si fem extensiu el model a altres àmbits, la Comunitat de Catalunya ha

implantat un gravamen que recau sobre els elements patrimonials afectes

a aquelles activitats de les quals es pugui derivar l'actuació de plans de

protecció civil i que es trobin situades en el seu territori, gravamen que té

nombrosos elements comuns amb els impostos sobre instal·lacions. Fins

i tot podríem incloure en aquest grup diferents tributs sobre residus, im-

postos i taxes que graven la producció i abocament de residus o la presta-

ció del servei de reciclatge o tractament d'aquests, implantats a diferents

comunitats.

Els tributs autonòmics

Entre els impostos autonòmics
hi ha els que graven matèries
relacionades amb el medi am-
bient, com ara els cànons de
sanejament.
A la il·lustració, presa de
l'embassament de Picadas. Al-
dea del Fresno. Madrid.

El fet imposable dels cànons i els impostos sobre instal·lacions

Si prenem el model més complex pel que fa als cànons, el de l'aigua de la Comunitat de
Catalunya, el fet imposable d'aquest és l'ús real o potencial de l'aigua i la contaminació
que el seu abocament pot produir. També observem que aquest impost queda afectat
per l'activitat de l'Agència Catalana de l'Aigua i és exigible a tots els usuaris, excepte les
entitats públiques, en allò que fa referència als usos que es realitzen per a neteges de
carrers o reg de parcs i jardins, als usos en cas d'incendi o de catàstrofe i al reg agrícola
quan no hi hagi contaminació. I pel que fa referència als usuaris domèstics, es protegeix
un nivell bàsic de consum tenint en compte el nombre d'usuaris d'aigua de l'habitatge.
Finalment, la base imposable del cànon està constituïda pel volum d'aigua consumit,
mesurat en metres cúbics, i el tipus de gravamen s'expressa en euros per metre cúbic.

D'altra banda, els impostos sobre instal·lacions tenen com a fet imposable la titularitat
d'elements patrimonials afectes a la realització d'activitats que incideixen en el medi am-
bient, en l'actuació de plans de protecció civil o afectes a la realització d'emissions con-
taminants a l'atmosfera o d'abocaments de residus sòlids.

En els dos primers casos la base imposable es vincula al valor productiu de les
instal·lacions, encara que varia el mètode de càlcul segons si s'aplica un tipus fix o pro-
porcional o bé una escala o tarifa, mentre que en el tercer cas la base imposable la cons-
titueixen les quantitats emeses de cada una de les substàncies contaminants gravades,
sobre les quals s'aplica una tarifa per trams de base. Finalment, convé tenir en compte
que la constitucionalitat d'aquests impostos ha estat posada en dubte davant el Tribunal
Constitucional8, que ha declarat inconstitucional l'impost balear sobre instal·lacions que
incideixen en el medi ambient>.

Finalment, la Comunitat de les Illes Balears ha estat pionera en l'establiment

en el nostre país de tributs turístics ambientals per mitjà de la denominada

ecotaxa. Es tractava d'un impost que gravava les estades en empreses turístiques

d'allotjament, destinat a finançar la remodelació i rehabilitació de les zones

(8)STC 289/2000.
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turístiques i la recuperació de recursos i espais naturals i patrimonials de re-

llevància turística. Un impost que gravava el turista depenent d'una quota que

tenia en compte el nombre de dies d'allotjament i la categoria de l'establiment,

i que, tot i que es va començar a aplicar l'any 2002, també va ser impugnat

davant el Tribunal Constitucional per doble imposició amb l'IVA, fins que va

ser derogat l'octubre de 2003.

b) El segon grup d'impostos autonòmics pren en consideració el joc com a

matèria imposable i, més concretament, el joc del bingo, sobre el qual recauen

impostos propis en la majoria de comunitats autònomes.

Es tracta d'impostos l'existència dels quals pot resultar sorprenent, perquè se

circumscriuen a un dels jocs gravats en la malanomenada taxa fiscal sobre els

jocs de sort, envit o atzar, mentre que respecte a les altres modalitats de joc (en

casinos o amb màquines recreatives) les comunitats autònomes s'han limitat

a establir recàrrecs. I això no és una casualitat, sinó que obeeix a la impossi-

bilitat de carregar-hi la taxa sobre el joc del bingo, ja que el sistema de recap-

tació, que és la compra dels cartons, es considera com a efecte estanc. És per

això que resulta difícil evitar la sensació que aquests impostos són difícilment

compatibles amb la prohibició de doble imposició de l'article 6.2 de la LOFCA.

Els impostos autonòmics sobre el bingo

Els impostos autonòmics sobre el bingo responen bàsicament a dos models:

a) El primer pren com a fet imposable la participació en aquest joc.

b) El segon es basteix al voltant del premi.

En el primer model el contribuent és el jugador i actua com a subjecte passiu substi-
tut l'empresa autoritzada, com a pagadora del premi, la qual pot repercutir l'import de
l'impost sobre el jugador premiat. La base imposable en el primer model és el preu de
compra dels cartons –eventualment reduït per a determinar la base liquidable–, mentre
que en el segon model el fet imposable és l'import abonat com a premi, i en tots dos
casos s'apliquen tipus de gravàmens proporcionals, lògicament més elevats en el primer
tipus d'impost.

Assenyalades ja les seves característiques bàsiques, és fàcil copsar que el primer dels mo-
dels equival a la taxa estatal sobre el joc, ja que el seu fet imposable no és més que l'altra
cara del fet imposable d'aquesta, atès que organització i participació en un joc d'atzar
són activitats que no es poden escindir, és a dir, no es pot concebre l'una sense l'altra.
Encara és més clara l'equivalència dels impostos sobre els premis del bingo amb l'IRPF
que grava els guanys de patrimoni, ja que el pagament del premi no és sinó l'altre vessant
de l'obtenció d'aquest, que constitueix el fet imposable de l'IRPF. D'aquí els problemes
que, com hem anticipat, suscita la interpretació literal i formalista de l'article 6.2 de la
LOFCA, que és la que preval des de l'STC 37/1987.

c) Un tercer grup d'impostos propis de les comunitats autònomes s'ha confi-

gurat al servei de les polítiques de reforma�agrària i de creació d'ocupació en

aquest sector; per tant, amb una clara finalitat extrafiscal, al voltant de la pro-

pietat de terrenys rústics qualificats com a explotació deficient.

A aquest model obeeix l'impost sobre terres infrautilitzades de la Comuni-

tat d'Andalusia, l'eficàcia recaptatòria del qual va ser nul·la, com ho és la de

l'impost sobre finques i explotacions agràries infrautilitzades de la Comunitat
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d'Astúries, figures a les quals cal sumar els impostos de deveses qualificades

d'aprofitament deficient i sobre les terres qualificades com a regadius infrau-

tilitzats, de la Comunitat d'Extremadura, que va ser derogat l'any 2003 i que

tampoc va tenir cap mena d'efecte recaptatori.

Naturalesa dels impostos al servei de les polítiques de reforma agrària i de
creació d'ocupació en aquest sector

Es tracta d'impostos directes que, malgrat les diferències quant a la seva configuració
legal, prenen com a fet imposable la titularitat de terres o finques que es consideren
infrautilitzades perquè no arriben als rendiments nets o òptims i s'hi apliquen tipus de
naturalesa diferent, segons els casos.

D'altra banda, l'impost sobre el sòl sense edificar és un tribut directe, real i progressiu que
grava la titularitat d'aquells terrenys que, tenint com a destinació natural l'edificació i
ser edificables legalment, no siguin objecte d'edificació en un termini de quatre anys. La
base és el valor cadastral, i es regulen reduccions del 95% per als titulars que no disposin
de mitjans per a edificar o rehabilitar les que s'hagin declarat ruïnoses i s'hi aplica un
tipus proporcional del 10%.

d) Finalment, cal fer esment a un conjunt d'impostos propis que graven di-

ferents matèries imposables, com l'impost balear sobre la circulació de vehi-

cles d'arrendament sense conductor, vigent només durant l'any 2006, i els im-

postos extremenys que graven el sòl sense edificar i edificacions ruïnoses, els

aprofitaments cinegètics i els dipòsits de les entitats de crèdit.

Vist el conjunt d'impostos propis de les comunitats autònomes, és evident la

poca capacitat recaptatòria que tenen, encara que també hauria de ser evident

que les comunitats autònomes no han fet cap esforç per a desenvolupar els

seus sistemes tributaris en aquest aspecte, potser per por de la resistència social

que podria trobar la pretensió d'incrementar la pressió fiscal global establint

figures pròpies d'aquestes hisendes territorials.

3) S'han de considerar tributs propis de les comunitats autònomes en termes

jurídics (ja que correspon a aquestes la competència per a establir-los i exigir-

los) els recàrrecs�sobre�els�impostos�estatals, el règim substantiu dels quals

desenvolupa l'article 12 de la LOFCA, en assenyalar que es pot establir un recàr-

rec sobre els tributs de l'Estat susceptibles de cessió, excepte en l'impost sobre

les vendes minoristes de determinats hidrocarburs i, mentre que no tinguin

competències normatives en matèria de tipus de gravamen, en l'impost sobre

el valor afegit i els impostos especials, i establir que els recàrrecs de les comu-

nitats autònomes no es poden configurar de manera que suposin una mino-

ració dels ingressos de l'Estat pels impostos recarregats, o en desvirtuïn la na-

turalesa o l'estructura.

El supòsit de la taxa de joc de la Comunitat de Madrid

La possibilitat que els recàrrecs s'estableixin sobre els impostos susceptibles de cessió i no
únicament sobre els cedits, ha estat introduïda per la Llei orgànica 3/1996, que així ha
reparat el defecte d'inconstitucionalitat del recàrrec madrileny sobre la taxa de joc, tribut
que no ha estat efectivament cedit a aquesta Comunitat i que, no obstant això, ja fa anys
que disposa d'un recàrrec sobre l'impost.

Lectura recomanada

Pel que fa al règim substantiu
dels recàrrecs sobre els im-
postos estatals, vegeu els arti-
cles 12, 17 i 20 de la LOFCA.

Els límits

Els límits comporten, per
exemple, que no sigui admis-
sible establir un recàrrec pro-
gressiu sobre la base o la quo-
ta d'un impost proporcional, ni
tampoc un recàrrec establert
sobre un impost objectiu que
tingui en compte les condici-
ons personals del subjecte pas-
siu, ja que en cap dels dos ca-
sos el recàrrec no té la matei-
xa naturalesa que el tribut que
li serveix de base, com ordena
l'article 12 de la LOFCA.
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Quant al primer d'aquests límits, la impossibilitat que el recàrrec impliqui una

disminució de la recaptació del tribut sobre el qual s'estableix el recàrrec equi-

val a prohibir que la llei autonòmica que el reguli estableixi que pugui ser

deduïble o compensat d'alguna altra manera amb les bases o quotes del tribut

estatal que pateix el recàrrec. Pel que fa al segon límit, difícilment el recàrrec

pot afectar la naturalesa o l'estructura de l'impost recarregat o desvirtuar-la,

per la qual cosa cal entendre que allò que la LOFCA ordena és que el recàrrec

autonòmic tingui precisament la mateixa estructura i naturalesa de la figura

estatal recarregada i que mantingui les mateixes característiques essencials.

A pesar que els límits establerts en el bloc de la constitucionalitat per a

l'establiment de recàrrecs per part de les comunitats autònomes no eren massa

estrictes i, en conseqüència, per aquesta via podien haver desenvolupat per-

fectament l'autonomia de què gaudeixen per a l'obtenció d'ingressos incre-

mentant la coresponsabilitat fiscal, han estat escassos els supòsits en què s'han

fet servir aquestes figures; segurament perquè les comunitats autònomes no

han estat disposades a afrontar els costos que hauria suposat l'increment de la

pressió fiscal als seus ciutadans per a finançar els serveis, és a dir, no han estat

disposades a corresponsabilitzar-se de cap manera de l'obtenció de recursos

financers mitjançant l'exercici del poder tributari de què disposen.

Supòsit específic del joc en el recàrrecs sobre els impostos estatals

Després del recàrrec transitori (establert per la Llei 23/1983 de la Comunitat del País
Basc, sobre la quota íntegra de l'IRPF, per a finançar la despesa de reparació dels danys
ocasionats per les pluges torrencials que es van produir l'agost de 1983) cal assenyalar
l'intent fracassat de la Comunitat de Madrid d'establir un recàrrec sobre la quota líquida
de l'IRPF per mitjà de la Llei 15/1984, que va ensopegar amb una enorme resistència
política i una orquestrada resistència social que en va forçar l'impugnació del Defensor del
Poble davant el Tribunal Constitucional. L'STC 150/1990 de 4 d'octubre va proclamar la
constitucionalitat de la regulació d'aquest recàrrec, però l'aplicació ja havia estat suspesa
i finalment va ser derogat.

Des d'aquella data, les comunitats autònomes no han fet ús del poder d'establir recàrrecs
més que amb relació a la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar, el nomen iuris erroni
de la qual va donar lloc a la impugnació, finalment resolta per l'STC 296/1994, que va
admetre la legitimitat del recàrrec establert per la comunitat de Catalunya (actualment
ja derogat) perquè aquesta taxa, malgrat la denominació, és per la seva estructura i natu-
ralesa un impost cedit, susceptible per aquest motiu de tenir un recàrrec.

Així ho han fet moltes comunitats autònomes, tot i que algunes d'aquestes com, per
exemple, Catalunya, han optat per derogar-los posteriorment, ja que no té gaire sentit
establir un recàrrec sobre un tribut quan aquesta quantitat ja la poden establir directa-
ment les comunitats autònomes en l'exercici de les competències que els atribueix la Llei
de cessió de tributs de l'Estat (abans, la Llei 14/1996, i actualment, la Llei 21/2001).
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1.2.2. Impostos cedits per l'Estat

A partir de la seva nova configuració en el model de finançament de les

comunitats autònomes per al quinquenni 1997-2001, que ha estat objecte

d'ampliació a partir de l'any 2002 i de l'any 2009, s'han de considerar integrats

en el sistema tributari de les comunitats autònomes, almenys parcialment, els

denominats impostos cedits, atès que les comunitats autònomes poden assumir

competències normatives per a regular-los.

Entrant ja en l'anàlisi dels tributs cedits, el primer que cal advertir és la impro-

pietat d'aquest terme, que fan servir tant la LOFCA com la llei 21/2001 (LCTE),

ja que, d'acord amb la Constitució, les comunitats autònomes poden tenir,

entre els seus recursos, únicament impostos estatals cedits, de manera que no

és possible d'imaginar la cessió de taxes o contribucions especials, que tampoc

no tindria sentit si tenim en compte l'estructura del fet imposable d'aquests

tributs.

D'aquesta manera, en termes jurídics no es pot acceptar l'existència d'altres

tributs cedits que no siguin els impostos, ni s'entén l'obstinació del legislador

a fer servir aquest terme tan inadequat.

L'expressió tributs cedits

L'expressió tributs cedits substitueix en la LOFCA i en la primera LCTE de 1983 el terme
correcte constitucionalment, que és el d'impostos cedits, possiblement per a fer possible
la cessió de la taxa sobre els jocs de sort, envit o atzar. Aquest, com ja hem dit, és un
impost a pesar del seu nomen iuris, segons ha reconegut l'STC 296/1994, de manera que
ja no té cap sentit aquest terme, com no sigui per a donar cobertura a la cessió de la taxa
sobre rifes, tómboles i combinacions aleatòries, perquè la seva naturalesa no és tan clara
i perque és un dels tributs sobre el joc cedits d'acord amb la Llei 14/1996 (la segona llei
de cessió) i l'actual Llei 21/2001.

Els impostos�cedits es poden definir com aquells que l'Estat estableix i

regula i el producte dels quals correspon, totalment o parcialment, a la

comunitat autònoma a la qual estan vinculats en virtut dels punts de

connexió establerts legalment.

En tot cas, la cessió pot comprendre competències normatives, variables en

relació amb cadascun dels impostos cedits, que les comunitats autònomes po-

den assumir en els termes de la llei de cessió. I, amb l'excepció de l'IRPF, l'IVA

i els IE de fabricació, les comunitats autònomes poden també exercir, per de-

legació de l'Estat, les competències de gestió, liquidació, recaptació, inspecció

i revisió, d'acord amb els articles 10.3, 19.2 i 3 de la LOFCA.

Lectures recomanades

Pel que fa als impostos ce-
dits per l'Estat, vegeu la Llei
orgànica 8/1980, de 22 de se-
tembre, de finançament de
les comunitats autònomes
(LOFCA), i la Llei 22/2009,
de 18 de desembre, per la
qual es regula el sistema de
finançament de les comu-
nitats autònomes de règim
comú i ciutats amb estatut
d'autonomia.
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En el règim de cessió aplicable a partir de l'any 2002 i ampliat l'any 2009 són

impostos estatals cedits els següents:

a) IRPF, amb caràcter parcial fins al límit màxim del 50%.

b) IP.

c) ITPAJD.

d) ISD.

e) IVA, amb caràcter parcial fins al límit màxim del 50%.

f) IE de fabricació, amb caràcter parcial fins al límit màxim del 58%. Com a

excepció, l'impost sobre l'electricitat es cedeix totalment.

g) IE sobre determinats mitjans de transport.

h) Tributs sobre el joc, és a dir, la taxa sobre els jocs de sort, envit o atzar i la

taxa sobre tómboles, rifes i combinacions aleatòries.

i) Impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs.

Les característiques de la cessió d'aquests tributs a les comunitats autònomes

a partir de l'any 2009 són, en termes generals (és a dir, prescindint de les di-

ferències de matís que hi pot haver), les següents:

1) El primer dels impostos cedits és l'impost�sobre�la�renda�de�les�persones

físiques, amb caràcter parcial i amb el límit màxim del 50%. El punt de con-

nexió que permet determinar quin serà el rendiment atribuïble a cada comu-

nitat és la residència habitual, definida amb aquest efecte en la normativa re-

guladora de l'IRPF.

Les comunitats autònomes poden assumir competències normatives en relació

amb la fixació del mínim personal i familiar, la regulació de la tarifa o escala

autonòmica i la modificació de les deduccions i bonificacions que preveu la

LIRPF sobre la quota íntegra autonòmica i l'establiment de noves deduccions

i bonificacions pròpies sobre aquesta.

Lectura recomanada

Amb relació als tributs que
poden ser objecte de cessió
a les comunitats autònomes,
vegeu l'article 11 de la LOF-
CA.
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Finalment, la gestió, la liquidació, la recaptació i la inspecció de l'IRPF, tant

de la part cedida com del tram estatal, així com la revisió dels actes dictats

en via de gestió, l'han de portar a terme, en tots els casos, els òrgans estatals

competents, sense que es prevegi la possibilitat de delegar aquestes competèn-

cies, sinó només la participació de les comunitats autònomes en els òrgans de

gestió de l'Administració tributària estatal.

2) D'altra banda, l'impost�sobre�el�patrimoni�està cedit totalment a les comu-

nitats autònomes, que han de percebre la totalitat del rendiment per l'impost

produït en el seu territori, és a dir, la que correspongui als subjectes passius que

hi tinguin la residència habitual conforme a la normativa reguladora de l'IRPF.

Les comunitats autònomes poden assumir competències normatives en rela-

ció amb el mínim exempt, la tarifa o tipus de gravamen i les deduccions o bo-

nificacions de la quota. Les competències de gestió de l'impost, encara que són

de titularitat estatal, estan delegades a les comunitats autònomes. No obstant

això, ja no es recapta des de l'any 2008, en virtut d'una bonificació del 100%

de la quota íntegra a favor de tots els contribuents. La cessió d'aquest impost

no té cap conseqüència en els ingressos de les comunitats autònomes.

3) També s'ha cedit totalment a les comunitats autònomes l'impost�sobre�suc-

cessions�i�donacions, en què el rendiment que correspon als residents a Es-

panya el percep cada comunitat seguint els punts de connexió següents:

a) En el cas de gravamen sobre les adquisicions mortis causa, la residència ha-

bitual del causant el dia de la meritació.

b) En el gravamen sobre les donacions de béns immobles, la ubicació d'aquests.

c) En el gravamen de les donacions dels altres béns, la residència habitual del

donatari en la data de la meritació.

Lectura recomanada

Pel que fa a la cessió de l'IPRF
a les comunitats autòno-
mes, vegeu l'article 30 de
la Llei 22/2009. I quant a
l'assumpció de competènci-
es normatives, vegeu l'article
46 del mateix cos legal. Final-
ment, en matèria de delega-
ció de competències de ges-
tió, vegeu els articles 54 a 59
de la Llei 22/2009.

Lectures recomanades

Pel que fa a la cessió de l'IP
a les comunitats autòno-
mes, vegeu l'article 31 de
la Llei 22/2009. I quant a
l'assumpció de competènci-
es normatives, vegeu l'article
47 del mateix cos legal. Final-
ment, en matèria de delega-
ció de competències de ges-
tió, vegeu els articles 54 a 59
de la Llei 22/2009.

Les comunitats autònomes poden assumir competències normatives sobre les

reduccions de la base imposable (modificant les reduccions estatals o creant-

ne de noves), la tarifa, les quanties i coeficients del patrimoni preexistents,

les deduccions i bonificacions a la quota, i els aspectes de gestió i liquidació.

D'altra banda, la gestió de l'impost, encara que sigui de titularitat estatal, ha

estat delegada a les comunitats autònomes en termes que es concreten a la

mateixa Llei 22/2009.

El problema de l'extraterritorialitat en l'ISD

Quan en la base imposable de les adquisicions mortis causa s'integren béns situats en un
territori diferent al de la residència del subjecte passiu, es planteja en aquest impost el
mateix problema d'extraterritorialitat que en el cas de l'IP. El més greu és que, en aquest
cas, la Llei cessió de tributs de l'any 2001 sembla que va ser conscient del problema i, se-
gurament per aquest motiu, va alterar el punt de connexió en el supòsit més evident, que
és el de la donació de béns immobles. Però, en no corregir l'efecte extraterritorial en els
altres gravàmens, l'exercici de les competències normatives de les comunitats autònomes

Lectures recomanades

Pel que fa a la cessió de l'ISD
a les comunitats autòno-
mes, vegeu l'article 32 de
la Llei 22/2009. I quant a
l'assumpció de competènci-
es normatives, vegeu l'article
48 del mateix cos legal. Final-
ment, en matèria de delega-
ció de competències de ges-
tió, vegeu els articles 54 a 59
de la Llei 22/2009.
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pot comportar l'adopció de mesures tributàries sobre béns situats fora del seu territori, la
qual cosa infringeix l'article 157.2 de la CE.

4) Es fa més complexa la regulació de la cessió de l'impost�sobre�transmissi-

ons�patrimonials�i�actes�jurídics�documentats�a causa de la tècnica seguida

en la Llei 22/2009, que enumera fins a sis fets imposables que comprenen la

totalitat dels gravàmens compresos en aquest impost, llevat del de rehabili-

tació i transmissió de grandeses i títols nobiliaris. A aquesta complexitat cal

sumar l'existència d'una pluralitat de punts de connexió que, a més, tenint

present la possibilitat que alguns d'ells es poden aplicar simultàniament, es

troben jerarquitzats segons el tipus d'operació gravada o, fins i tot, segons la

naturalesa de l'acte o el contracte subjecte i els béns a què es refereixen.

Les competències normatives que les comunitats autònomes poden assumir,

a més dels aspectes de la gestió i liquidació de l'impost, es refereixen només a

dos dels gravàmens inclosos en l'ITPAJD; que són els següents:

a) La modalitat�de�transmissions�patrimonials�oneroses, en què les comu-

nitats autònomes poden regular el tipus de gravamen i les deduccions i boni-

ficacions en la quota en les transmissions de béns mobles i immobles, en la

constitució o cessió de drets reals sobre aquests, excepte els de garantia, i en

l'arrendament de béns mobles i immobles.

b) La modalitat�d'actes�notarials, en què poden regular el tipus de gravamen

i les deduccions i bonificacions en la quota.

Finalment, la gestió de l'impost, encara que sigui de titularitat estatal, està

delegada a les comunitats autònomes, en termes que es concreten a la mateixa

Llei 22/2009.

Lectures recomanades

Pel que fa a la cessió de
l'ITPAJD a les comunitats
autònomes, vegeu l'article 33
de la Llei 22/2009. I quant a
l'assumpció de competènci-
es normatives, vegeu l'article
49 del mateix cos legal. Final-
ment, en matèria de delega-
ció de competències de ges-
tió, vegeu els articles 54 a 59
de la Llei 22/2009.

5) La cessió a les comunitats autònomes també s'estén al rendiment�dels�tri-

buts�sobre�el�joc produït en el seu territori. Amb la finalitat d'assignar aquest

rendiment, es designen punts de connexió diferents:

a) En el cas de la taxa fiscal sobre el joc, en la qual és el lloc on es realitza el

fet imposable.

b) En el cas de la taxa sobre rifes, tómboles i combinacions aleatòries, en què

s'atén a la competència de la comunitat per a autoritzar-les.

La cessió d'aquests tributs comprèn també competències normatives, però

aquestes són tan extenses que, en la mesura que poden arribar a anul·lar

els efectes de les figures cedides, ens fan pensar si ens trobem davant una

simple cessió. Perquè en permetre que les comunitats autònomes assumeixin

competències per a regular les exempcions, la base imposable, el tipus de gra-

vamen, les quotes fixes, les bonificacions, la meritació i els aspectes de gestió,

liquidació, recaptació i inspecció, s'està deixant a les seves mans la configura-

ció plena dels tributs cedits excepte en allò que fa referència al fet imposable i

Lectures recomanades

Pel que fa a la cessió dels
tributs sobre el joc a les co-
munitats autònomes, ve-
geu l'article 34 de la Llei 22/
2009. I quant a l'assumpció
de competències normati-
ves, vegeu l'article 50 del ma-
teix cos legal. Finalment,
en matèria de delegació de
competències de gestió, ve-
geu els articles 54 a 59 de la
Llei 22/2009.
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als subjectes passius, la qual cosa no sembla suficient per a garantir la titulari-

tat estatal que caracteritza l'impost cedit, entesa com la capacitat d'establir –o

derogar– el tribut i regular-ne almenys els elements essencials.

És per aquest motiu que, encara que en matèria de gestió sembla que es res-

pecta el model general de titularitat estatal de les competències i de delega-

ció en les comunitats autònomes, la veritat és que en aquest darrer cas hi ha

variacions importants, ja que les comunitats autònomes poden regular els as-

pectes que fan referència a aquesta gestió, excepte en matèria de revisió dels

actes tributaris.

6) Com a gran novetat del model de finançament aprovat l'any 2001 i aplica-

ble a partir del 2002, hem de fer referència a un conjunt important de nous

impostos cedits:

a) L'IVA, amb caràcter parcial, fins al límit màxim del 50% del rendiment que

correspongui al consum en el territori de cada comunitat, segons l'índex de

consum territorial certificat per l'Institut Nacional d'Estadística. No se cedei-

xen competències normatives ni es deleguen competències de gestió.

b) Els IE de fabricació, amb caràcter parcial fins al límit màxim del 58% (com a

excepció, l'impost sobre l'electricitat se cedeix totalment). En el cas dels impos-

tos sobre begudes alcohòliques, el punt de connexió, igual que l'IVA, és el ren-

diment territorial calculat en funció del consum a cada comunitat. L'impost

sobre hidrocarburs, en canvi, se cedeix en funció de l'índex de lliuraments

d'hidrocarburs en cada comunitat, i en l'impost sobre les labors del tabac es

té en compte l'índex de vendes a expenedories de tabac en cada comunitat.

Finalment, l'impost sobre l'electricitat, que se cedeix totalment (100%), té com

a punt de connexió el consum d'energia elèctrica que s'ha efectuat a cada co-

munitat. En tots aquests impostos tampoc no hi ha cessió de competències

normatives ni de gestió.

c) L'IE sobre determinats mitjans de transport, que se cedeix totalment de-

penent del rendiment obtingut per les primeres matriculacions definitives

que hagin tingut lloc a cada comunitat. En aquest cas, se cedeixen també

competències normatives sobre el tipus de gravamen, dintre els límits esta-

blerts a la Llei 22/2009, i es deleguen les competències de gestió, liquidació,

recaptació, inspecció i revisió sobre l'impost.

d) L'impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs, aplicable

a partir de 2002, que té com a punt de connexió les vendes minoristes efectu-

ades en els establiments de venda minorista al públic situats en el territori de

cada comunitat i les importacions i adquisicions intracomunitàries quan els

productes es destinin a autoconsum. Aquí també se cedeixen competències

normatives, en virtut de les quals les comunitats autònomes poden regular el

tipus de gravamen autonòmic, dins els límits de la Llei 22/2009, i també els

Lectures recomanades

Pel que fa la cessió de l'IVA,
els IE de fabricació, l'IE sobre
determinats mitjans de trans-
port i l'impost sobre vendes
detallistes de determinats hi-
drocarburs, vegeu els articles
35 a 44, 51, 52 i 54 a 59 de la
Llei 22/2009.
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aspectes de gestió, liquidació, recaptació i inspecció de l'impost, que també

exerceixen les mateixes comunitats, juntament amb la revisió, per delegació

de l'Estat.

Identificats ja els impostos cedits i establert l'abast i el contingut que, en prin-

cipi, pot tenir la cessió, convé advertir que les comunitats autònomes poden

assumir competències normatives per a regular-los, però no estan obligades a

exercir-les, per la qual cosa ha calgut establir que si una comunitat no fa ús

de les competències cedides s'hi aplicarà la normativa de l'Estat, d'acord amb

l'article 53 de la Llei 22/2009.

1.3. Altres règims especials per raó del territori

Dins l'examen dels sistemes tributaris propis de les hisendes territorials, i en-

cara que comparteixi molts dels trets de les comunitats autònomes de règim

comú, el sistema propi de la Comunitat canària ofereix unes particularitats

clares, atès que les singularitats fiscals d'aquesta comunitat autònoma són ja

tradicionals i constitueixen un veritable règim fiscal especial. I finalment, i per

a completar la nostra anàlisi, encara que es tracta d'entitats singulars, cal fer

referència a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

1.3.1. Sistema de la Comunitat autònoma de les illes Canàries

L'exercici de les
competències normatives
autonòmiques sobre els
impostos cedits per l'Estat

Per a una anàlisi més exhausti-
va de la normativa autonòmi-
ca dictada fins al moment per
les comunitats autònomes en
matèria d'impostos cedits per
l'Estat, es pot consultar la com-
pleta informació que ofereix la
pàgina web de l'Agència Esta-
tal d'Administració Tributària
(AEAT): www.aeat.es.

Tradicionalment, les illes Canàries han gaudit de singularitats fiscals basades

en les circumstàncies geogràfiques, econòmiques i socials especials, la vigència

de les quals va ser reconeguda en la Constitució espanyola9 després de demanar

un informe previ de la Comunitat autònoma per a modificar el seu règim

econòmic i fiscal.

No obstant això, el seu règim de finançament és el de les comunitats autòno-

mes de règim comú, raó per la qual disposa també d'impostos estatals cedits

i en el seu territori s'apliquen els impostos estatals no cedits, encara que amb

algunes singularitats.

D'aquesta manera, el sistema tributari de la Comunitat autònoma de les illes

Canàries comprèn els impostos estatals cedits i els tributs que integren el règim

fiscal especial, que té també beneficis fiscals específics en l'IS, l'IRPF i l'ITPAJD,

a més d'un règim singular per a les entitats que s'instal·lin dins la Zona especial

canària.

Així doncs, podem distingir específicament:

(9)DA tercera de la CE.

http://www.aeat.es
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1) Quant als impostos�estatals�cedits, que tenen el mateix règim comú que

les altres comunitats autònomes.

2) Pel que fa als tributs�específics�de�la�Comunitat�canària, la figura més

important és, sens dubte, l'impost�general�indirecte�canari�(IGIC). Es tracta

d'una figura alternativa a l'IVA en el territori d'aquesta Comunitat que, com se

sap, s'exclou de l'harmonització comunitària en matèria d'impostos sobre el

volum de negocis. Per això l'IGIC es construeix sobre models molt semblants

als de l'IVA, en primer lloc en la delimitació del fet imposable, constituït pels

lliuraments de béns i per les prestacions de serveis fetes per empresaris o pro-

fessionals a títol onerós, amb caràcter habitual o ocasional, en l'exercici de

l'activitat empresarial o professional i, en segon lloc, per les importacions de

béns a les illes Canàries, sigui quina sigui la condició de l'importador i de la

finalitat a què estiguin destinats, d'acord amb la Llei 20/1991.

L'IVA i l'IGIC

L'accentuat paral·lelisme amb l'IVA es manté en els altres elements de l'estructura de
l'IGIC, encara que en l'àmbit d'aquest impost es preveuen exempcions no regulades en
la normativa reguladora de l'IVA, entre les quals val a remarcar:

a) L'existència d'una franquícia o exempció per als lliuraments i les prestacions de serveis
fets per persones físiques quan el volum anual d'operacions no superi uns límits deter-
minats.

b) L'exempció de lliuraments de béns portats a terme per comerciants minoristes o els de
subjectes passius diferents dels minoristes, sempre que tinguin una activitat comercial i
que els destinataris dels lliuraments no siguin empresaris o professionals, que per la ma-
nera com s'ha configurat comporta deixar al marge de l'IGIC la part de la base imposable
corresponent al marge minorista inclòs en el preu.

c) L'exempció dels lliuraments o de les importacions de béns d'inversió per a societats do-
miciliades a les Canàries que siguin de nova creació o que augmentin el capital, ampliïn
o modernitzin les seves instal·lacions.

d) L'exempció dels lliuraments de béns i de les prestacions de serveis en la Zona especial
canària.

Pel que fa a la base imposable, tot i mantenint encara la similitud amb l'IVA, la normati-
va reguladora de l'IGIC presenta algunes particularitats; per exemple, no incloure-hi les
subvencions dirigides a l'abastiment de productes comunitaris previstes en el programa
d'opcions específiques per llunyania o per la insularitat de les Canàries, o la no-inclusió
en la contraprestació dels envasos i embalatges.

En matèria de tipus es mantenen tres tipus de gravamen que en realitat són dos, un de
general del 13% i un altre de reduït del 2%, perquè el tercer, un tipus zero aplicable a
la majoria d'operacions que en l'IVA se sotmeten al tipus superreduït, difícilment es pot
anomenar gravamen, ja que pels efectes equival a una exempció plena, de les que no
comporten la pèrdua del dret a la deducció. Finalment, convé advertir que també a l'IGIC
hi ha sis règims especials la similitud dels quals amb els seus paral·lels en l'IVA és variable
segons els casos.

Una altra singularitat del règim fiscal canari pel que fa als tributs específics

la constitueix l'arbitri�sobre�la�producció�i�la�importació, un impost estatal

de caràcter indirecte, exigit en fase única, la gestió del qual correspon a la

Comunitat de les illes Canàries.

El fet imposable el constitueixen la producció o l'elaboració pels empresaris,

amb caràcter habitual, de béns mobles corporals i la importació de béns feta

per tota mena de subjectes. Constitueix la base imposable l'import de la con-

L'IGIC

L'IGIC, en la pràctica, no és
més que una adaptació de
l'IVA a les particularitats econò-
miques fiscals de les illes Canà-
ries que expliquen la peculiar
manera que tenen d'integrar-
se a la Unió Europea, for-
mant part de l'espai duaner
comú però no del territori
d'harmonització dels impostos
sobre el volum de vendes.
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traprestació percebuda en la transmissió dels béns o el seu valor a la duana, i

els tipus previstos a les tarifes de l'arbitri oscil·len entre el 0,1 i el 5%, segons

les diverses classes de productes.

Finalment, cal referir-se a l'impost�especial�sobre�combustibles�derivats�del

petroli10, un impost indirecte que s'aplica als lliuraments efectuats per majo-

ristes de combustibles derivats del petroli el consum dels quals es faci a les illes

Canàries. Els subjectes passius són els comerciants majoristes, encara que es

preveu l'existència de substituts i de supòsits de responsabilitat; i la quantifi-

cació del tribut s'efectua aplicant uns tipus específics a les quantitats de pro-

ducte objecte de l'impost lliurades pels majoristes.

3) Finalment, constitueixen una singularitat del règim econòmic fiscal cana-

ri els beneficis fiscals que tenen determinats impostos estatals, com ara l'IS,

l'IRPF i l'ITPAJD, alguns d'ells vinculats a l'establiment de la denominada Zona

especial canària. Es tracta de disposicions de contingut heterogeni encamina-

des a fomentar les inversions o l'activitat econòmica a les illes Canàries, com

ara permetre la reducció de la base de l'IS i de l'IRPF en l'import de la dotació a

la reserva per a inversions a les Canàries, o la bonificació de fins al 95% de l'IS

de les petites i mitjanes empreses, i l'exempció de l'ITPAJD de determinades

operacions de societats domiciliades a les Canàries que siguin de nova crea-

ció o ja constituïdes que augmentin el capital, que ampliïn o modernitzin les

instal·lacions, etc.

(10)Llei canària 5/1986 i Decret ca-
nari 22/1987.

Aquestes disposicions de foment de l'activitat econòmica han arribat a la mà-

xima expressió amb la creació d'una Zona especial canària per a la constitució

de societats11 que, si compleixen els requisits previstos legalment, tributen per

obligació personal a l'IS al tipus de l'1%, i queden exemptes, en totes les activi-

tats exercides a la Zona, de qualsevol imposició indirecta meritada a Espanya.

1.3.2. Règim econòmic financer de Ceuta i Melilla

La peculiar configuració jurídica i política de les ciutats autònomes de

Ceuta i Melilla, finalment reconeguda per mitjà de l'aprovació d'Estatuts

d'Autonomia, es manifesta també, i no podia ser d'una altra manera, en les

condicions del seu finançament.

(11)Llei 19/1994.

Així, doncs, atesa la seva naturalesa peculiar, aquestes comunitats autònomes

tenen un sistema d'ingressos que combina els recursos propis de les comunitats

autònomes amb els que són característics de les hisendes locals12. Per això

disposen de tres tipus de tributs: com a tributs propis, els previstos a favor dels

municipis i províncies a l'LRHL; els impostos estatals que els hagin estat cedits,

i, prescindint dels recursos no tributaris, alguns impostos específics.

(12)LO 1/1995 i 2/1995, de 13 de
març.
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Així, al marge dels beneficis fiscals previstos als tributs de l'Estat per als

béns o les rendes obtingudes a Ceuta i Melilla13, que tendeixen a fomentar

l'activitat econòmica a aquestes ciutats, les peculiaritats més notables prove-

nen de l'existència d'un impost sobre la producció, els serveis i la importació,

i de diversos gravàmens complementaris d'aquest, aplicables a les labors del

tabac i a carburants i combustibles petrolífers.

(13)Llei 8/1991.
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2. Sistema tributari local

2.1. El sistema tributari local a la Constitució

Els municipis i les províncies són entitats locals bàsiques que gaudeixen

d'autonomia per a la gestió dels interessos propis14.

Juntament amb aquests ens públics, el nostre text fonamental preveu

l'existència d'altres corporacions de caràcter local que no tenen un caràcter

necessari, com són les agrupacions de municipis diferents de la província (àre-

es metropolitanes, comarques, entitats supramunicipals, etc.) o les illes, als

arxipèlags canari i balear, d'acord amb els articles 141.3 i 141.4 de la CE.

La institucionalització política de les corporacions locals a la Constitució, com

a tercer nivell en l'organització territorial de l'Estat, s'acompanya d'alguns pre-

ceptes que es refereixen al sistema tributari d'aquestes corporacions.

La Constitució, en els seus articles�142�i�133.2, manifesta que les hi-

sendes locals (totes, sense distinció) s'han de nodrir fonamentalment de

tributs propis i de participació en els tributs de l'Estat i de les comunitats

autònomes, i que les corporacions locals poden establir i exigir tributs

d'acord amb la Constitució i les lleis.

(14)Articles 137, 140, 141.1 i 141.2
de la CE.

Ara bé, la naturalesa reglamentària de les disposicions normatives locals i la

consagració d'un principi constitucional bàsic de reserva de llei en matèria tri-

butària són elements que condicionen i limiten el poder tributari dels ens lo-

cals. Aquests ens, per tant, no poden crear tributs ex novo, perquè requereixen,

segons els articles 31.3, 133.2 i números 14è i 18è de l'article 149 de la CE,

l'habilitació prèvia d'una llei, estatal o autonòmica, segons la distribució de

competències que hi hagi en matèria de règim local, que prevegi l'establiment

dels tributs locals i que contingui la disciplina bàsica del seu règim.

Finalment, l'exercici del poder tributari dels ens locals, dins els límits fixats le-

galment, s'ha d'emmotllar a una sèrie de principis constitucionals, principal-

ment els de territorialitat (art. 139.2 CE), igualtat (art. 139.1 i 149.1.1r CE) i

solidaritat (art. 2, 138.1 i 142 CE).

Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març

El Reial decret legislatiu 2/
2004, de 5 de març (TRLRHL),
és el que, actualment, regula
les hisendes locals. En les co-
munitats de Navarra i el País
Basc, són normes dictades per
la Comunitat foral de Navarra
i per les diputacions provinci-
als basques les que recullen el
règim del sistema tributari de
les corporacions locals situades
en el territori que regeixen, en-
cara que la regulació que con-
tenen no presenta diferències
gaire destacables respecte a la
llei estatal.
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2.2. Estructura del sistema tributari local: caracterització

general

El règim del sistema tributari local és el contingut al Reial decret legis-

latiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora

de les hisendes locals (TRLRHL). En aquesta llei s'inclouen diferents tri-

buts municipals, provincials, d'altres entitats supramunicipals i d'àmbit

territorial inferior al municipi, i apareixen unes regles que regulen els

elements essencials d'aquests tributs.

La normativa� reglamentària� local es limita a decidir l'establiment o

l'aplicació de les diferents figures tributàries (llevat dels supòsits en què els

impostos municipals són obligatoris), a concretar alguns elements de quanti-

ficació del deute dins els límits legals, com ara el tipus de gravamen o beneficis

fiscals, i a exercir competències rellevants en la gestió d'aquests tributs, per a

complir els principis d'autonomia i suficiència.

Normativa de l'LRHL en matèria tributària local

En matèria tributària local, el TRLRHL recull i especifica el principi de territorialitat (art. 6
TRLRHL), algunes regles de delegació de competències en matèria de gestió dels impostos
municipals i de remissió en aquesta matèria a l'LGT (art. 7 a 14 TRLRHL), com també
uns mandats específics sobre el contingut de les ordenances fiscals locals (art. 15 a 19
TRLRHL).

El sistema tributari local està format per tributs municipals, tributs provincials

i tributs d'altres ens locals supramunicipals o d'àmbit inferior al municipi:

Elements essencials dels
tributs

Elements essencials dels dife-
rents tributs són, per exemple,
el fet imposable, els subjectes
passius, la base imposable, la
quota tributària, la gestió, etc.

1) El municipi15 té com a recursos un conjunt d'impostos, taxes i contribuci-

ons especials.

Pel que fa als impostos�municipals, el TRLRHL distingeix els següents:

a) Els impostos obligatoris, que hi ha d'haver en tots els municipis:

• l'impost sobre els béns immobles (IBI),

• l'impost sobre les activitats econòmiques (IAE) i

• l'impost sobre els vehicles de tracció mecànica (IVTM).

b) Els impostos d'establiment�potestatiu, que només es poden aplicar si s'ha

estipulat de manera expressa a l'ordenança fiscal corresponent:

• l'impost sobre les construccions, instal·lacions i obres (ICIO),

• l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

(IIVTNU),

(15)Articles 57 a 59 del TRLRHL.
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• l'impost sobre despeses sumptuàries, en la modalitat de vedes de caça i

pesca.

Règims tributaris locals específics

Alguns municipis tenen règims tributaris específics. Així, els residents a les ciutats de Ceu-
ta i Melilla gaudeixen d'una bonificació del 50% en la quota dels impostos que s'apliquen
a la resta de municipis espanyols, sens perjudici que els Estatuts d'Autonomia respectius
recullin un règim transitori d'adaptació i integració al sistema tributari de les comunitats
autònomes. I a les ciutats de Madrid i Barcelona s'aplica el TRLRHL mentre no s'aprovi
un règim tributari especial.

2) Les províncies i també els consells�insulars�balears i els cabildos�insulars

canaris, poden establir taxes, contribucions especials i un recàrrec sobre l'IAE,

d'acord amb els articles 132 a 134, 157 i 158 del TRLRHL.

3) Les entitats�supramunicipals tenen, entre els recursos tributaris, la possi-

bilitat d'aplicar taxes, contribucions especials i, en el cas de les àrees metropo-

litanes, un recàrrec sobre l'IBI. (articles 150 a 155 del TRLRHL).

4) Finalment, les entitats�d'àmbit�territorial�inferior�al�municipi no poden

tenir impostos propis, i és la llei de la comunitat autònoma la que determi-

na els recursos tributaris dels ens entre els recursos tributaris que preveu el

TRLRHL per als municipis16.

Lectures recomanades

Amb relació als règims lo-
cals específics, vegeu l'article
159 del TRLRHL; la Llei orgà-
nica 1/1995, de 13 de maig,
de l'Estatut d'Autonomia
de Ceuta; la Llei orgànica
2/1995, de 13 de maig, de
l'Estatut d'Autonomia de Me-
lilla; la DT desena i els arti-
cles 160 i 161 del TRLRHL;
els art. 38 a 53 i la DA 4a de
la Llei 1/2006, de 13 de març,
que estableix el règim finan-
cer especial del municipi de
Barcelona; i els art. 23 a 26
i 49 i la DA 6a de la Llei 22/
2006, de 4 de juliol, que esta-
blex determinades disposici-
ons sobre el règim financer
especial del municipi de Ma-
drid.

(16)Article 156 del TRLRHL.

El TRLRHL17 també preveu la possibilitat que les lleis de les comunitats autò-

nomes puguin crear, a favor de qualsevol ens local (municipi, província, cor-

poracions supramunicipals o d'àmbit territorial inferior al municipi), recàrrecs

sobre els impostos propis de la respectiva comunitat autònoma i d'altres en-

titats locals.

2.3. Impostos municipals

El sistema tributari municipal està format per impostos, taxes i contribucions

especials. Els municipis són els únics ens locals que poden establir i exigir

impostos, ja sigui de manera obligatòria (IBI, IAE, IVTM), o bé amb caràcter

potestatiu (ICIO, IIVTNU i impost sobre despeses sumptuàries, en la modalitat

de vedes de caça i pesca).

2.3.1. Impost sobre béns immobles

(17)Article 38 del TRLRHL.

L'IBI és un impost municipal directe, real, objectiu, periòdic i obligatori,

que grava el valor dels béns immobles.

La gestió d'aquest impost la comparteixen el municipi i l'Administració

tributària de l'Estat.

Lectura recomanada

Pel que fa a la regulació jurí-
dica de l'impost sobre béns
immobles, vegeu els articles
60 a 77 del TRLRHL.
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Fet imposable i exempcions

El fet imposable de l'IBI, d'acord amb l'article 61 del TRLRHL, és la propietat

dels béns immobles rústics, urbans o de característiques especials ubicats en

el terme municipal, o la titularitat d'un dret real d'usdefruit o de superfície, o

d'una concessió administrativa sobre aquests béns o sobre els serveis públics

als quals estiguin afectes. En qualsevol cas, la realització d'una de les moda-

litats del fet imposable que s'acaben d'esmentar implica la no-subjecció de

l'immoble a la resta de modalitats previstes, seguint l'ordre següent:

a) dret de concessió administrativa sobre els immobles o sobre els serveis pú-

blics als quals estiguin afectes;

b) dret real de superfície;

c) dret real d'usdefruit;

d) dret de propietat.

D'acord amb el principi de territorialitat, l'exacció d'aquest impost correspon

a l'ajuntament en el territori del qual estiguin situats els béns immobles que

són objecte de gravamen.

Especificacions del fet imposable

El TRLRHL, en l'article 61, determina que tindran la consideració de béns immobles rús-
tics, urbans o de característiques especials els definits com a tals en les normes regulado-
res del Cadastre Immobiliari (articles 6 a 8 del Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de
març, que aprova el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari). A més, aquest ma-
teix precepte indica que no hi estan subjectes les carreteres, els camins i les altres vies
terrestres i els béns del domini públic maritimoterrestre i hidràulic, sempre que siguin
d'aprofitament públic i gratuït, i també els béns immobles municipals de domini públic
afectats a un ús o servei públic i els béns patrimonials municipals no cedits a tercers mit-
jançant contraprestació."

El TRLRHL18 conté també una relació d'exempcions a aquest impost:

1)�Exempcions�subjectives: béns de la Creu Roja.

(18)Article 62 del TRLRHL.
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2)�Exempcions�objectives: béns comunals, terrenys ocupats per les línies de

ferrocarril, muntanyes poblades amb espècies de creixement lent de titularitat

pública o privada, béns declarats monument o jardí històric d'interès cultural

de manera expressa o individualitzada, centres docents privats acollits al règim

de concerts educatius, béns de naturalesa urbana i rústica que els ajuntaments

decideixen declarar exempts, per raons d'eficiència i economia en la recaptació

de l'impost, i la quota líquida dels quals no superi la quantia que es determini

mitjançant ordenança fiscal, etc.

3)�Exempcions�mixtes: béns estatals, autonòmics o locals directament afec-

tes a la defensa nacional, a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i pe-

nitenciaris; béns de l'Església catòlica i d'altres confessions religioses recone-

gudes legalment, en els termes dels acords subscrits entre aquestes i l'estat;

béns dels governs estrangers destinats a la representació diplomàtica o consu-

lar, a condició que hi hagi reciprocitat; béns que siguin de titularitat dels cen-

tres sanitaris de titularitat pública directament afectats en el compliment dels

fins específics d'aquests centres; béns d'entitats sense fins lucratius, excepte els

afectes a explotacions econòmiques no exempts de l'IS (article 15 de la Llei

49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius

i dels incentius fiscals al mecenatge), etc.

Període impositiu i meritació

Els béns de l'Església catòlica són exempcions
mixtes. Altar de la catedral de Santo Domingo

de la Calzada.

El període impositiu de l'IBI, d'acord amb l'article�75�del�TRLRHL, coin-

cideix amb l'any natural i aquest impost es merita el primer dia del

període. Això implica que les variacions d'ordre físic, econòmic o jurí-

dic, com també els canvis de naturalesa o d'aprofitament urbanístic que

es produeixin en els béns gravats, determinin l'obligació dels subjectes

passius de formalitzar les declaracions corresponents per incloure la va-

riació en el Cadastre Immobiliari i no tinguin efectivitat fins que es pro-

dueixi la meritació de l'IBI immediatament posterior al moment en què

produeixin efectes cadastrals.

Subjectes passius i responsables

Són subjectes passius de l'IBI, a títol de contribuents, les persones naturals o

jurídiques i les entitats de l'article 35.4 de l'LGT que siguin titulars del dret que,

en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable, d'acord amb l'ordre establert

en l'article 61.2 del TRLRHL19.

En els supòsits de canvi en la titularitat del dret que constitueix el fet imposa-

ble, els béns immobles quedaran afectes al pagament de la totalitat de la quota.

La meritació de l'IRPF

Crida l'atenció que, tenint en
compte que el període im-
positiu que integra l'element
temporal del fet imposable és
l'any natural, la meritació del
tribut, que marca el moment
en el qual s'entén realitzat ín-
tegrament el fet imposable,
s'imposi legalment el primer
dia del període impositiu i no
pas l'últim, com ocorre, per
exemple, amb l'IRPF.

(19)Article 63 del TRLRHL.
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Finalment, són responsables solidaris de la quota, en proporció de les seves

respectives participacions, els copartícips o cotitulars de les entitats de l'article

35.4 de la LGT, si figuren inscrits en el Cadastre Immobiliari (en cas contrari,

la responsabilitat s'exigirà per parts iguals).

Base imposable i quota tributària

La base imposable de l'IBI és constituïda pel valor cadastral dels béns im-

mobles, que es determinarà, notificarà i serà susceptible d'impugnació

d'acord amb la normativa reguladora del Cadastre Immobiliari: Reial

decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, i el Reial decret 417/2006, de 7

d'abril.

El valor�cadastral és un valor fixat objectivament per a cada bé immoble per

un òrgan del Ministeri d'Hisenda, la Direcció General del Cadastre, a partir de

les dades del Cadastre Immobiliari, i estarà integrat pel valor cadastral del sòl

i el valor cadastral de les construccions, sense que en cap cas pugui superar

el valor de mercat.

La determinació d'aquest valor cadastral es fa per mitjà d'un procediment ad-

ministratiu de valoració col·lectiva (general, parcial o simplificada) o de ma-

nera individualitzada.

Aquest procediment es basa en l'elaboració, l'aprovació i la publicació de les

anomenades ponències�de�valors, que es defineixen com els documents ad-

ministratius que recullen els valors del sòl i de les construccions, així com els

coeficients correctors que cal aplicar en l'àmbit territorial al qual es refereixen.

Aquestes ponències poden ser objecte de reclamació en la via econòmica ad-

ministrativa i, una vegada assignat a cada immoble individualitzat el seu va-

lor cadastral, aquest valor ha de ser notificat individualment al subjecte pas-

siu abans que acabi l'any natural immediatament anterior a aquell en què ha

de tenir efecte. Aquest acte de notificacio també pot ser impugnat per la via

econòmica administrativa.

En aquest procediment s'ha de tenir en compte també que els valors cadastrals

poden ser objecte de modificació, per mitjà de quatre procediments: declara-

cions, comunicacions i sol·licituds; esmena de discrepàncies; inspecció cadas-

tral; i valoració.

Tanmateix, és possible l'actualització d'aquests valors per mitjà de les lleis de

pressupostos generals de l'Estat per aplicació de coeficients, que podran ser

diferents per a cada classe d'immobles, o per a grups de municipis, depenent

de la seva dinàmica immobiliària.

Lectura recomanada

Pel que fa a les normes de de-
terminació del valor cadas-
tral, vegeu els articles 22 a
32 del Reial decret legislatiu
1/2004, de 5 de març, que
aprova el text refós de la Llei
del cadastre immobiliari.
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La base liquidable de l'impost20 és el resultat d'aplicar a la base imposable

les reduccions que s'estableixin legalment.

Les reduccions a la base imposable s'apliquen als següents béns immobles ur-

bans i rústics (art. 67 TRLRHL):

a) Immobles amb un valor cadastral que s'incrementi.

b) Immobles situats en municipis per als quals s'hagi aprovat una ponència

de valors que hagi donat lloc a l'aplicació de la reducció pel motiu del punt

a) anterior.

Així mateix, resulta aplicable als béns immobles de característiques especials

quan el valor cadastral resultant de l'aplicació d'una nova ponència de valors

especial superi el doble del que, com a bé d'aquesta classe, tingués prèviament

assignat. Per defecte d'aquest valor, es prendrà el 40% del que resulti de la nova

ponència.

Aquesta reducció s'aplica d'ofici durant un període de nou anys des de l'entrada

en vigor dels nous valors cadastrals, i serà el resultat d'aplicar un coeficient

reductor únic per a tots els immobles afectats d'un municipi (de 0,9 el primer

any, es redueix una dècima cada any, fins a arribar a 0,1 l'últim any), a un

component individual (definit com la diferència positiva entre el nou valor

cadastral en el primer exercici de la seva vigència) i el seu valor base (la base

liquidable de l'exercici immediatament anterior a l'entrada en vigor del nou

valor cadastral).

Ara bé, en el cas de béns immobles de característiques especials, el component

individual de la reducció és, anualment, la diferència positiva entre el valor

cadastral que correspongui en el primer exercici de la seva vigència i el doble

del valor a què es refereix l'article 67.2 TRLRHL, que es pren com a valor base.

Finalment, la quota íntegra de l'IBI és el resultat d'aplicar sobre la base

liquidable els tipus impositius, essent la quota líquida la quantitat re-

sultant després d'aplicar sobre la quota íntegra les bonificacions previs-

tes legalment. Al TRLRHL es preveu un tipus mínim del 0,4% per als

béns urbans, del 0,3% per als rústics i del 0,6% per als de característiques

especials, i un tipus màxim de l'1,10% per als béns urbans i del 0,90%

per als rústics.

(20)Article 66 del TRLRHL.

L'Ajuntament pot incrementar els tipus de gravamen21 disposats per als béns

urbans i rústics, depenent d'una sèrie de factors: capitalitat de província, pres-

tació de servei de transport públic col·lectiu de superfície, prestació de més

serveis dels obligatoris, més d'un 80% de terrenys rústics en el terme munici-

(21)Article 72 del TRLRHL.
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pal. A més, l'Ajuntament també té la possibilitat de modificar els tipus per a

alguns béns immobles urbans i de reduir els tipus per als béns immobles rús-

tics i urbans quan entrin en vigor nous valors cadastrals. I en tercer lloc, els

ajuntaments poden exigir un recàrrec de fins al 50% de la quota líquida de

l'impost, en el cas d'immobles d'ús residencial que es trobin desocupats amb

caràcter permanent.

L'Ajuntament, finalment, també pot establir un tipus diferenciat per a cada

grup de béns immobles de característiques especials que en cap cas serà inferior

a 0,4% ni superior a l'1,3%.

També els articles 73 i 74 del TRLRHL i algunes lleis sectorials, com la Llei 20/

1990, sobre el règim fiscal de les cooperatives, recullen bonificacions singulars

i temporals en la quota de l'impost.

Gestió

La gestió de l'IBI, segons l'article 77 del TRLRHL, és de caràcter compartit

entre l'Administració tributària de l'Estat i l'ajuntament.

Corresponen a l'Estat les tasques de gestió cadastral per mitjà de la Direcció

General del Cadastre, encarregat de l'elaboració dels cadastres immobiliaris, de

les ponències de valors i de la formació del padró de l'impost. Els actes derivats

de la gestió estatal de l'IBI es poden recórrer per la via econòmica administra-

tiva, sense que la interposició de la reclamació en suspengui l'execució.

En una segona fase, sobre la base del padró s'apliquen les competències de

gestió tributària que corresponen a l'ajuntament. Entre les funcions de gestió

municipals convé destacar la concessió o la denegació d'exempcions i bonifi-

cacions, la liquidació, l'emissió dels documents de recaptació, la resolució dels

expediens de devolució d'ingressos indeguts, la revisió dels actes dictats en via

de gestió tributària (recurs de reposició) i les actuacions per a l'assistència i

informació al contribuent.

Contra els actes dictats per l'administració local es pot recórrer davant la ju-

risdicció contenciosa administrativa, després del recurs de reposició obligatori

davant l'òrgan que va dictar l'acte.

Quant a les garanties de pagament dels deutes per aquest impost, el TRLRHL,

en l'article 64, estipula l'afecció dels béns immobles a aquest pagament en

els casos en què es produeixi qualsevol canvi en la titularitat dels drets que

constitueixen el fet imposable.

Bonificacions

Podem parlar de bonificaci-
ons en els casos dels immobles
que constitueixen l'objecte
d'activitat de les empreses
d'urbanització, construcció i
promoció immobiliària, com
també els habitatges de pro-
tecció oficial; els immobles rús-
tics de les cooperatives agràri-
es i d'explotació comunitària
de la terra.
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2.3.2. Impost sobre les activitats econòmiques

L'IAE és un impost municipal, directe, real, objectiu, periòdic i obligatori. La

gestió de l'impost és compartida entre el municipi i l'Administració tributària

de l'Estat.

Normativa reguladora de l'IAE

L'IAE es regula als articles 78 a 91 del TRLRHL i a les disposicions següents que el desen-
volupen:

• L'RDLeg 1175/1990, de 28 de setembre, regulador de les tarifes i instrucció de l'IAE.
• L'RDLeg 1259/1991, de 2 d'agost, regulador de les tarifes i instrucció de l'activitat

ramadera independent.
• L'RD 243/1995, de 17 de febrer, pel qual es dicten normes per a la gestió de l'IAE i es

regula la delegació de competències en matèria de gestió censal de l'impost.

Fet imposable, supòsits de no-subjecció i exempcions

El fet imposable de l'IAE, segons l'article 78.1 del TRLRHL, el constitueix

l'exercici dins el territori nacional d'activitats empresarials, professionals o

artístiques, tant si s'exerceixen en un local determinat o no, i estiguin o no

especificades en les tarifes de l'impost.

D'acord amb el principi de territorialitat, l'impost és aplicat per l'ajuntament

en el qual estigui ubicat el local on s'exerceixen les activitats empresarials i

professionals; o, si el subjecte passiu exerceix activitats artístiques o professio-

nals sense un local determinat, l'aplica l'ajuntament on el subjecte passiu tin-

gui el domicili fiscal.

El TRHL considera com a supòsits de no- subjecció a l'impost, les activitats

agrícoles, les ramaderes depenents, les forestals i les pesqueres; i l'alienació de

bens integrats en el actiu fix de les empreses, en condicions determinades; la

venda de bens d'ús particular i privat del venedor i de productes que reben per

al pagament de treballs o serveis, l'exposició d'articles amb una única finalitat

de decoració o adornament i la realització d'un sol acte de venda al detall.

L'exercici dins el territori nacional d'activitats
artístiques constitueix un dels fets imposables

de l'IAE.

Tampoc no està subjecte a l'IAE22 l'ús de mitjans de transport propis i la repa-

ració en tallers propis, sempre que no es prestin serveis a tercers.

Finalment, entre les exempcions previstes al TRLRHL23 n'hi ha algunes de

caràcter subjectiu i automàtic i d'altres de caràcter mixt i rogades (a instàn-

cia de part a l'ajuntament), sens perjudici de l'existència d'altres exempcions

incloses en diverses lleis sectorials (a favor d'esglésies i comunitats religioses,

d'entitats sense fins lucratius –Llei 49/2002–, etc.).

Els dos tipus d'exempcions que preveu l'LRHL són les següents:

(22)Articles 78.2 i 81 del TRLRHL i
regla 3a del punt 5è de la Instruc-
ció de les tarifes de l'IAE, aprovades
per l'RDLeg 1175/1990, de 28 de
setembre.

(23)Article 82 del TRLRHL.

a)�Exempcions�subjectives�automàtiques: l'Estat, les comunitats autònomes

i les entitats locals, i també els organismes autònoms de caràcter administra-

tiu que en depenen; els subjectes que iniciïn la seva activitat, durant els dos

(24)Articles 111 a 117 i articles 135
a 139 del TRLRHL.
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primers períodes impositius; els subjectes passius exempts per tractats o con-

venis internacionals; les entitats gestores de la Seguretat Social i els monts de

pietat i les mutualitats; i la Creu Roja espanyola. Tanmateix, la reforma més

important en matèria d'exempcions subjectives és donada, a partir del 2003,

per l'exempció de totes les persones físiques que siguin subjectes passius, sen-

se excepcions, i també d'aquelles persones jurídiques sotmeses a l'IS, entitats

de l'article 35.4 de l'LGT i contribuents per l'IRNR que operin a Espanya mit-

jançant establiment permanent que tinguin un import net de la xifra de ne-

gocis inferior a 1.000.000 d'euros. Aquesta exempció ha fet que, a partir de

l'any 2003, el nombre de subjectes passius per IAE que hagin d'ingressar s'hagi

reduït considerablement i que, en conseqüència, aquest impost hagi deixat de

tenir la gran potencialitat recaptadora per als municipis que havia tingut des

de la seva creació. Aquesta reducció dels ingressos municipals (i provincials)

es compensa amb la cessió de recaptació d'impostos de l'Estat24, que s'ha afegit

a partir del 2003 a la tradicional participació dels municipis i les províncies en

els tributs de l'Estat (art. 39, art. 118 a 126 i art. 140 a 146 del TRLRHL).

b)�Exempcions�mixtes�rogades: els organismes públics d'investigació; els es-

tabliments d'ensenyament mantinguts íntegrament amb fons públics o amb

fons d'entitats fundacionals declarades com a benèfiques o d'utilitat pública;

i les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials que

no tinguin finalitat de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic,

assistencial i d'ocupació que portin a terme.

Període impositiu i meritació

Entre les exempcions subjectives automàtiques
que preveu l'LRHL hi ha els monts de pietat.

El període impositiu de l'IAE25 coincideix amb l'any natural, excepte quan es

tracti de declaracions d'alta, cas en què comprèn des del dia d'inici de l'activitat

fins al final de l'any natural. D'altra banda, la meritació d'aquest impost es

produeix el primer dia del període impositiu, raó per la qual les variacions

que tinguin lloc al llarg del període impositiu no tenen efecte fins al període

impositiu següent.

Subjectes passius

(25)Article 89 del TRLRHL.

Són subjectes passius de l'IAE les persones físiques o jurídiques i les entitats a

què es refereix l'article 35.4 de l'LGT26, sempre que portin a terme qualsevol

de les activitats que originen el fet imposable dins el territori estatal.

Tarifes i quota tributària

(26)Article 83 del TRLRHL.

La quota tributària27 és la resultant d'aplicar les tarifes de l'impost i els

coeficients i les bonificacions previstes per la llei i, si escau, acordats per

cada ajuntament i regulats en les ordenances fiscals respectives.

(27)Article 84 del TRLRHL.
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Per a quantificar l'impost, dins les tarifes de l'impost aprovades per

l'RDLeg 1175/1990, de 28 de setembre, s'assigna a cada activitat una quota

de llicència, en l'epígraf corresponent de la classificació nacional d'activitats

econòmiques, a la qual se suma el valor que s'atribueix, si escau, a la superfície

dels locals en els quals s'exerceix l'activitat (quota de radicació), i que dóna

com a resultat la denominada quota�de�tarifa o quota�mínima28.

(28)Article 85 del TRLRHL.

Sobre aquesta última quota de tarifa o quota mínima s'aplica el coeficient de

ponderació previst en l'article 86 TRLRHL, determinat depenent de l'import

net de la xifra de negocis del subjecte passiu. Aquesta quota modificada29 pot

ser alterada, si escau, per l'ajuntament amb l'establiment d'una escala de coe-

ficients (mínim de 0,4 i màxim de 3,8) que ponderi la situació física del local

dins de cada terme municipal, tenint en compte la categoria del carrer en el

qual resideixi.

El resultat final és la quota tributària.

En alguns supòsits es preveuen quotes provincials i estatals de l'IAE. En aquests

casos, l'ajuntament no pot aplicar ni el coeficient únic ni l'índex de situació,

de manera que la quota de tarifa o la quota mínima coincideixen amb la quota

tributària final.

Sobre la quota de l'impost s'apliquen, en tot cas, les bonificacions de l'article

88 del TRLRHL:

a) Bonificació prevista en la Llei 20/1990 a favor de cooperatives.

b) Bonificació del 50% per als subjectes passius que iniciïn l'exercici de qual-

sevol activitat professional, durant els cinc anys d'activitat següents a la con-

clusió del segon període impositiu de desenvolupament d'aquesta.

c) Bonificacions que poden establir les ordenances municipals, si escau: boni-

ficació del 50% per als subjectes passius que iniciïn l'exercici de qualsevol ac-

tivitat empresarial, en les mateixes condicions que l'apartat b); bonificació del

50% per creació de treball; bonificació del 50% per ús d'energies renovables o

sistemes de cogeneració; i bonificació del 50% per als subjectes passius que tri-

butin per la quota municipal i tinguin un rendiment net de l'activitat econò-

mica negatiu o inferior a la quantitat que determini l'ordenança municipal.

(29)Article 87 del TRLRHL.

D'acord amb el TRLRHL30, les quotes que s'han de pagar per l'IAE es poden

reduir en dos supòsits:

a) Quan el dia d'inici de l'activitat sigui diferent al primer dia de l'any natural

(en aquest cas la reducció es practica proporcionalment al nombre de trimes-

tres naturals que restin per a acabar l'any natural).

(30)Article 89.2 del TRLRHL.
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b) Quan es produeix la baixa per cessament abans d'acabar l'any natural (cas

en què les quotes es prorrategen per trimestres naturals i el subjecte passiu ha

de sol·licitar la devolució de la part de quota corresponent als trimestres en

què no ha exercit l'activitat).

Gestió

La gestió de l'IAE31 és compartida entre l'Administració tributària de

l'Estat i l'ajuntament.

Excepte en el cas que es deleguin a favor de l'ajuntament, les competències

de gestió censal corresponen a l'Estat. L'administració tributària de l'Estat és

l'encarregada de la formació de la matrícula de l'impost, la qualificació de les

activitats econòmiques i la determinació de les quotes (quota de llicència, quo-

ta de radicació, quota de tarifa o quota mínima), com també de portar a terme

les funcions d'inspecció de l'impost.

Per a la formació correcta de la matrícula, que ha d'estar a disposició del públic

als ajuntaments, els subjectes passius estan obligats a presentar les correspo-

nents declaracions d'alta, de baixa i de variacions en l'exercici de les activitats.

Finalment, els actes derivats de la gestió estatal de l'IAE es poden recórrer da-

vant la via econòmica administrativa.

(31)Articles 90 i 91 del TRLRHL.

La gestió censal

La gestió censal ha estat objec-
te de delegació a favor de mu-
nicipis determinats, en virtut
de l'RD 243/1995, de 17 de fe-
brer, que regula la delegació
de competències en matèria
de gestió censal.

En una segona fase, sobre la base de la matrícula s'apliquen les competències de

gestió tributària que corresponen a l'ajuntament. Entre les funcions�de�gestió

municipals val a destacar les següents:

a) la concessió o denegació d'exempcions,

b) la liquidació,

c) l'emissió dels documents de cobrament i recaptació,

d) la resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts,

e) la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària (recurs de reposició),

f) les actuacions per a l'assistència i la informació als contribuents.

Els actes dictats per l'Administració local es poden recórrer davant la jurisdic-

ció contenciosa administrativa, amb un recurs de reposició previ de caràcter

obligatori davant l'òrgan que va dictar l'acte.

Quota provincial o estatal

Les activitats que tributen per
quota provincial o estatal són
gestionades íntegrament per
l'Administració tributària de
l'Estat, sense la intervenció de
l'ajuntament.
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2.3.3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica

L'IVTM és un impost municipal directe, real, objectiu, periòdic i obliga-

tori. La gestió d'aquest impost és íntegrament municipal.

Fet imposable, supòsits de no-subjecció i exempcions

L'IVTM grava, segons l'article 92 del TRLRHL, la titularitat dels vehicles de

tracció mecànica que són aptes per a circular per les vies públiques, de qual-

sevol classe i categoria.

D'acord amb el principi de territorialitat, l'IVTM l'exigeix l'ajuntament del do-

micili del subjecte passiu que consti al permís de circulació del vehicle.

Els dos únics supòsits�de�no-subjecció previstos en l'article 92.3 del TRLRHL

són els següents:

a) Els vehicles donats de baixa en els registres per l'antiguitat del seu model i

autoritzats per a circular excepcionalment en exhibicions, certàmens o curses

limitats a vehicles d'aquesta naturalesa.

b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la

càrrega útil dels quals no superi els 750 quilograms.

Lectura recomanada

Pel que fa a la regulació jurí-
dica de l'IVTM, vegeu els arti-
cles 92 a 99 del TRLRHL.

Vehicles aptes per circular

Aptes per a circular per les vies
públiques, es presumeix que
són tots els vehicles matriculats
en els registres públics que no
hagin estat donats de baixa.

Finalment, al TRLRHL32 s'inclou una relació d'exempcions subjectives, objecti-

ves i mixtes la majoria de les quals són de caràcter automàtic. Entre les exemp-

cions a l'IVTM convé destacar-ne les següents:

a)�Exempcions�subjectives: els vehicles de representacions diplomàtiques o

consulars i dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya.

b)�Exempcions�objectives: els autobusos urbans adscrits al servei de port pú-

blic amb més de nou places i, amb caràcter rogat, els tractors, els remolcs, els

semiremolcs i la maquinària proveïts de la cartilla d'inspecció agrícola.

c)�Exempcions�mixtes: els vehicles oficials de l'Estat, de les comunitats autò-

nomes o dels ens locals, adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciuta-

dana; les ambulàncies i altres vehicles destinats directament a l'assistència sa-

nitària o al transport de ferits o malalts; i els cotxes adaptats per a minusvàlids

i de transport d'aquests, en condicions determinades i amb caràcter rogat.

(32)Article 93 del TRLRHL.
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Període impositiu i meritació

El període impositiu de l'IVTM33 coincideix amb l'any natural, excepte

en el cas de la primera adquisició del vehicle, en què el període comença

el dia en què s'ha produït l'adquisició. L'impost es merita el primer dia

del període impositiu.

Subjectes passius

(33)Article 96 del TRLRHL.

Són subjectes passius de l'IVTM les persones físiques o jurídiques i les entitats

a què es refereix l'article 35.4 de l'LGT34 a nom de les quals consti el vehicle

al permís de circulació.

Tarifes i quota tributària

(34)Article 94 del TRLRHL.

El TRLRHL35 inclou un quadre de tarifes que concreta les quotes de les dife-

rents categories de vehicles (turismes, autobusos, camions, tractors, remolcs,

semiremolcs, ciclomotors i motocicletes), d'acord amb paràmetres com ara la

potència fiscal, el nombre de places o la càrrega útil del vehicle. Els ajunta-

ments poden incrementar les quotes que preveu aquest quadre aplicant un

coeficient que no pot ser superior a 2.

(35)Article 95 del TRLRHL.

Finalment, la quota de l'IVTM36 es prorrateja per trimestres naturals en els

casos de primera adquisició, de baixa definitiva del vehicle i de baixa temporal

per furt o robatori del vehicle.

(36)Article 96.3 del TRLRHL.

A més, mitjançant les ordenances fiscals37 els ajuntaments poden establir una

bonificació en la quota de fins al 75%, segons la classe de carburant que con-

sumeix el vehicle i les característiques dels motors i la incidència que tinguin

en el medi ambient, i de fins al 100% per als vehicles històrics o que tinguin

una antiguitat mínima de 25 anys.

Gestió

La gestió de l'IVTM, d'acord amb els articles 97 a 99 del TRLRHL, és

de competència exclusiva dels ajuntaments amb la col·laboració de les

prefectures provincials de Trànsit, que han de comunicar als ajunta-

ments les matriculacions que han portat a terme i d'altres variacions que

s'hagin produït (reformes dels vehicles, transferències, canvis de domi-

cili, baixes, etc.).

(37)Article 95.5 del TRLRHL.
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La liquidació d'aquest impost, segons l'article 98 del TRLRHL, s'efectua mit-

jançant la notificació col·lectiva, tot i que el TRLRHL preveu la possibi-

litat que els ajuntaments exigeixin l'impost per mitjà del mecanisme de

l'autoliquidació.

2.3.4. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

L'ICIO és un impost municipal indirecte, real, objectiu, instantani i po-

testatiu. La gestió d'aquest impost és íntegrament municipal.

Fet imposable i exempcions

El fet imposable d'aquest impost, segons l'article 100.1 del TRLRHL, el cons-

titueix la realització, dins el terme municipal, de qualsevol construcció,

instal·lació o obra per a la qual s'exigeixi l'obtenció de la llicència d'obres o

urbanística corresponent, s'hagi obtingut aquesta o no, sempre que l'expedició

d'aquesta llicència correspongui a l'ajuntament que fa la imposició. Per

l'aplicació del principi de territorialitat, l'ICIO l'ha d'exigir l'ajuntament en el

terme municipal del qual es porti a terme la construcció, la instal·lació o l'obra.

Lectura recomanada

Pel que fa a la regulació jurí-
dica de l'ICIO, vegeu els arti-
cles 100 a 103 del TRLRHL.

El TRLRHL38 eximeix del pagament de l'ICIO la realització de qualsevol cons-

trucció, instal·lació o obra que pertanyi a l'Estat, les comunitats autònomes

o les entitats locals i que hagi de ser destinada directament a carreteres, ferro-

carrils, ports, aeroports, obres hidràuliques o sanejament de poblacions i de

les seves aigües residuals.

Meritació

(38)Article 105.2 del TRLRHL.

L'ICIO39 és un impost instantani que es merita en el moment en què s'inicia la

construcció, la instal·lació o l'obra, encara que no se n'hagi obtingut la llicèn-

cia corresponent.

Subjectes passius

(39)Article 102.4 del TRLRHL.

Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuent, les persones físi-

ques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de l'LGT40 que si-

guin els propietaris de les obres (qui suporti les despeses o el cost que comporta

la seva realització), siguin o no propietaris de l'immoble sobre el qual es fan

aquelles, i, com a substituts, aquells que sol·licitin les llicències corresponents

o que portin a terme les construccions, les instal·lacions o les obres, si no són

els contribuents mateixos.

(40)Article 101 del TRLRHL.
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Base imposable i quota tributària

La base imposable del ICIO41 la constitueix el cost real i efectiu de la construc-

ció, la instal·lació o l'obra (el cost d'execució material d'aquesta). D'aquest im-

port no formen part l'IVA ni les taxes, els preus públics o altres prestacions pa-

trimonials de caràcter públic local relacionades amb aquestes construccions,

instal·lacions o obres.

(41)Article 102.1 del TRLRHL.

La quota42 és el resultat d'aplicar sobre aquesta base imposable el tipus de gra-

vamen fixat per l'ajuntament, sense que pugui excedir del 4%.

Finalment, a les ordenances fiscals43 dictades pels ajuntaments es pot regular

una bonificació de fins al 95% de la quota de l'impost a favor de les obres que

siguin declarades d'especial interès o d'utilitat municipal, perquè hi concorrin

circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l'ocupació

que justifiquin aquesta declaració; una bonificació de fins al 95% quan a les

obres s'incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia

solar; una bonificació de fins al 50% a favor de les obres vinculades als plans

de foment de les inversions privades en infraestructures; una bonificació de

fins al 50% a favor de les obres referents als habitatges de protecció oficial;

una bonificació de fins al 90% a favor de les obres que afavoreixin les condi-

cions d'accés i habitabilitat dels discapacitats; i també es pot preveure que es

pugui deduir de la quota íntegra o bonificada l'import pagat o que hagi de

pagar el subjecte passiu en concepte de taxa per a l'atorgament de la llicència

urbanística.

Gestió

(42)Articles 102.2 i 102.3 del
TRLRHL.

(43)Articles 103.2 i 103.3 del
TRLRHL.

La gestió de l'ICIO és de competència exclusiva dels ajuntaments.

Aquests poden optar per seguir el procediment de liquidació previst al

TRLRHL44, el qual distingeix una liquidació provisional d'una liquidació

definitiva, o bé per exigir aquest impost en règim d'autoliquidació.

La liquidació�provisional es practica d'acord amb el pressupost que presenten

els interessats per a l'obtenció de la llicència urbanística, sempre que aquest

pressupost estigui visat pel col·legi oficial que sigui procedent o, si així ho

preveu l'ordenança fiscal, d'acord amb els índexs o mòduls que aquesta orde-

nança estableixi a l'efecte.

La liquidació�definitiva s'efectua posteriorment, quan ja s'ha acabat l'obra,

tenint en compte el cost real i efectiu d'aquesta comprovat per l'Administració,

exigint-la al subjecte passiu o tornant-li, si escau, la quantitat que li corres-

pongui. Lògicament, si el subjecte passiu no ha arribat a fer les obres té dret a

la devolució de les quantitats abonades en concepte de liquidació provisional.

(44)Article 103 del TRLRHL.



© FUOC • PID_00162470 46 Sistemes tributaris autonòmic i local

2.3.5. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de

naturalesa urbana

L'IIVTNU és un impost municipal directe, real, objectiu, instantani i

potestatiu. La gestió d'aquest impost és íntegrament municipal.

Fet imposable, supòsits de no-subjecció i exempcions

El fet imposable de l'IIVTNU45 el constitueix l'increment de valor que experi-

menten els terrenys, que han de tenir la consideració d'urbans als efectes de

l'IBI. Aquest increment es posa de manifest per la transmissió de la propietat

dels terrenys per qualsevol títol, o per la constitució o la transmissió de qual-

sevol dret real d'usdefruit, limitatiu del domini, sobre aquests terrenys>.

D'acord amb el principi de territorialitat, l'impost l'ha d'exigir l'ajuntament en

el terme municipal del qual es trobi el terreny urbà.

Lectura recomanada

Pel que fa a la regulació jurí-
dica de l'IIVTNU, vegeu
els articles 104 a 110 del
TRLRHL.

(45)Article 104 del TRLRHL.

Hi ha tres supòsits de no-subjecció inclosos en el TRLRHL46, que es refereixen a

l'increment de valor que experimenten els terrenys que tenen la consideració

de rústics a l'efecte de l'IBI, les aportacions de béns i drets fetes pels cònjuges

a la societat de guanys, i les transmissions de béns immobles entre cònjuges o

a favor dels fills com a conseqüència del compliment de sentències judicials

de nul·litat, separació o divorci, però també s'apliquen diverses exempcions

subjectives i objectives a aquest impost. Les exempcions a l'IIVTNU són les

següents:

a)�Exempcions�subjectives: l'Estat, les comunitats autònomes i els ens locals,

i organismes autònoms que en depenen; les institucions que tinguin la qua-

lificació de benèfiques o de benèfiques docents; les entitats gestores de la Se-

guretat social i les mutualitats i monts de pietat; les persones o les entitats

exemptes en virtut d'un tractat internacional; els titulars de concessions ad-

ministratives revertibles respecte als terrenys afectes; i la Creu Roja.

b)�Exempcions�objectives: la constitució i la transmissió de qualsevol dret de

servitud, i les transmissions de béns del conjunt historicoartístic o declarats

d'interès cultural, en condicions determinades.

Meritació

(46)Articles 104.2 i 105 del TRLRHL.

L'IIVTNU47 es merita en el moment de la perfecció dels contractes o dels ne-

gocis jurídics: en la data en què es transmeti la propietat del terreny o en la

data en què tingui lloc la constitució o la transmissió de l'usdefruit. A més,

quan es declari o es reconegui per resolució ferma, judicial o administrativa,

la nul·litat, la rescissió o la resolució de l'acte o contracte, el subjecte passiu

(47)Article 109 del TRLRHL.
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té dret a la devolució de la quota satisfeta; i en els actes o contractes en què

hi intervingui alguna condició la data es determina d'acord amb els preceptes

del Codi civil.

Subjectes passius

El subjecte passiu a títol de contribuent en l'IIVTNU és l'adquirent o la persona

a favor de la qual es constitueix el dret real, si el negoci jurídic és lucratiu; o el

transmitent o la persona que constitueix el dret real, en el cas que el contracte

sigui oneròs.

A més, si el negoci jurídic és lucratiu i el contribuent és una persona física no

resident a Espanya, té la consideració de substitut la persona física o jurídica,

o les entitats previstes en l'article 35.4 de l'LGT48, que adquireix el terreny o a

favor de la qual es constitueix o es transmet el dret real.

Base imposable i quota tributària

(48)Article 106 del TRLRHL

La base imposable de l'IIVTNU49 es defineix com l'increment real del valor dels

terrenys de naturalesa urbana que es posa de manifest en el moment de la

meritació i produït al llarg d'un període màxim de vint anys.

(49)Article 107 del TRLRHL.

Tanmateix, el TRLRHL recull un mètode objectiu per a calcular l'increment,

que consisteix a aplicar, en el moment de la meritació, un percentatge fix sobre

el valor del terreny, que és definit en el TRLRHL d'acord amb el negoci jurídic

per mitjà del qual es manifesta l'increment.

Aquest percentatge fix és el resultat de multiplicar un percentatge anual fixat

per l'ajuntament, sense que pugui excedir dels límits legals fixats en funció del

període d'anys de generació de l'increment de valor, pel nombre d'anys al llarg

dels quals s'ha posat de manifest aquest increment.

Lectura recomanada

Per a conèixer els criteris que
fa servir l'LRHL per a la fixa-
ció del valor del terreny, us
recomanem la lectura dels
apartats 2 a 4 de l'article 107
del TRLRHL.

La quota de l'IIVTNU50 és el resultat d'aplicar a la base imposable els tipus

de gravamen fixats per l'ajuntament, sense que pugui excedir del 30%. Sobre

aquesta quota les ordenances fiscals poden ordenar i regular una bonificació

de fins al 95%, aplicable en les transmissions de terrenys i en les constitucions

o transmissions de drets reals efectuades a títol lucratiu per causa de mort a

favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents o adoptants.

Gestió

Encara que es preveu que l'IIVTNU pugui ser exigit en règim d'autoliquidació

si així ho estableix una ordenança fiscal del municipi, el TRLRHL conté unes

normes que regulen el mecanisme de liquidació per part de l'administració

(50)Article 108 del TRLRHL.
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municipal. Amb aquesta finalitat, els subjectes passius estan obligats a presen-

tar la declaració de l'impost a l'ajuntament, que gaudeix de la competència

exclusiva en matèria de gestió per a la liquidació posterior de l'impost.

Una vegada meritat l'impost51, la declaració s´ha de presentar en el termini

de trenta dies hàbils, si es tracta d'operacions inter vivos, i en el termini de sis

mesos prorrogables fins a un any a sol·licitud de la persona interessada, en el

cas d'operacions mortis causa.

(51)Apartats 1 a 5 de l'article 110
del TRLRHL.

Així mateix, s'imposa un deure de col·laboració amb l'Administració als nota-

ris, als transmitents o als constituents d'un dret real en les operacions amb

causa gratuïta, i als adquirents o a les persones a favor de les quals es consti-

tueix o es transmet el dret real, si es tracta d'operacions amb causa onerosa.

Aquest deure de col·laboració52 es concreta en l'obligació de comunicar la re-

alització del fet imposable a l'administració municipal i, en el cas dels notaris,

d'advertir els compereixents sobre el termini de declaració de l'impost i les

responsabilitats en cas de manca de presentació de la declaració.

2.3.6. Impost sobre despeses sumptuàries (modalitat de vedes de

caça i pesca)

(52)Apartats 6 i 7 de l'article 110
del TRLRHL.

El TRLRHL manté en vigor la modalitat que grava l'aprofitament de vedes de

caça i pesca de l'impost sobre despeses sumptuàries, ja extingit.

Aquest impost és d'establiment potestatiu per part de l'ajuntament. El fet im-

posable d'aquest impost es defineix per l'aprofitament de les vedes privades de

caça o pesca. Els contribuents són els titulars d'aquestes vedes, i actuen com a

substituts els propietaris dels béns vedats.

La base imposable la constitueix l'aprofitament cinegètic o piscícola, determi-

nat per mitjà d'una ordre ministerial.

La quota és el resultat d'aplicar sobre la base imposable el tipus de gravamen

fixat per l'ajuntament, dins un límit màxim del 20%.

2.4. Taxes

Les corporacions locals en general (no únicament els municipis) obtenen una

font important d'ingressos mitjançant l'aplicació de taxes, ja que és en l'àmbit

local on aquesta figura tributària ha aconseguit un desenvolupament superior.

Lectura recomanada

Pel que fa a l'impost sobre
despeses sumptuàries, ve-
geu la DT sisena del TRLRHL,
i els articles 372 i següents
del text refós de règim lo-
cal, aprovat per l'RDLeg 781/
1986, de 18 d'abril.

D'acord amb l'article 20.1 del TRLRHL, les corporacions locals poden establir

els tipus de taxes següents:
Lectura recomanada

Pel que fa a la regulació jurí-
dica de les taxes, vegeu els ar-
ticles 20 a 27 del TRLRHL.
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a) Per la utilització privativa o per l'aprofitament especial del domini públic

local.

b) Per la prestació de serveis públics o per la realització d'activitats administra-

tives en règim de dret públic de competència local que es refereixin al subjecte

passiu o bé l'afectin o el beneficiïn de manera particular, sempre que el servei o

l'activitat no siguin de sol·licitud o de recepció voluntària per als administrats

i que no els presti o els porti a terme el sector privat.

El TRLRHL, en els articles 20.3 i 4 i 21, introdueix una relació extensa que

exemplifica aquells aprofitaments, serveis o activitats que poden donar lloc al

naixement d'una taxa per part dels ens locals, alhora que enumera una sèrie

de serveis essencials pels quals no es poden exigir taxes:

a) Proveïment d'aigues en fonts públiques.

b) Enllumenat de vies públiques.

c) Vigilància pública en general.

d) Protecció civil.

e) Neteja de la via pública.

f) Ensenyament en els nivells de l'educació obligatòria.

Pel que fa als subjectes passius de les taxes locals, són contribuents les persones

físiques i jurídiques i els ens de l'article 35.4 de l'LGT que gaudeixin del domini

públic local en benefici particular, o aquells que sol·licitin els serveis o les

activitats locals o que en resultin beneficiats.

L'enllumenat de vies
públiques

L'enllumenat de vies públiques
es considera un servei essenci-
al pel qual no es poden exigir
taxes.
A la imatge, un carrer del port
olímpic de Barcelona.

El TRLRHL53 regula també diversos supòsits de substitució (propietaris

d'immobles, constructors i contractistes d'obres, entitats o societats assegura-

dores, propietaris de finques i locals).

(53)Article 23 del TRLRHL.

Finalment, el TRLRHL54 disposa que l'import de les taxes no pot superar, en

conjunt, el cost real o previsible del servei o de l'activitat de què es tracti, i que

cal tenir en compte criteris genèrics de capacitat econòmica dels subjectes que

estan obligats a satisfer-les.

(54)Apartats 2 i 4 de l'article 24 del
TRLRHL.
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2.5. Contribucions especials

Els ens locals poden establir contribucions especials per l'obtenció,

pel subjecte passiu, d'un benefici o d'un augment de valor dels seus

béns com a conseqüència de la realització d'obres públiques o de

l'establiment o l'ampliació de serveis públics de caràcter local.

Els subjectes passius de les contribucions especials són les persones físiques i

jurídiques i els ens de l'article 35.4 de l'LGT55 que es beneficien especialment

per la realització de les obres o per l'establiment o l'ampliació dels serveis lo-

cals, com, per exemple, els propietaris de béns immobles, les persones o enti-

tats titulars d'explotacions empresarials, les companyies d'assegurances o les

empreses subministradores que fan servir galeries subterrànies.

Lectura recomanada

Pel que fa a la regulació jurí-
dica de les contribucions es-
pecials locals, vegeu els arti-
cles 28 a 37 del TRLRHL.

(55)Article 30 del TRLRHL.

Finalment, la base imposable que cal repartir entre els subjectes passius, fixa-

da lliurement per la corporació local, no pot superar el 90% del cost de la

realització de les obres o de l'establiment o l'ampliació dels serveis. Aquesta

base imposable s'ha de distribuir entre els subjectes passius tenint en compte

la classe i la naturalesa de les obres i serveis, i amb subjecció a un conjunt de

normes contingudes al TRLRHL56.

(56)Articles 31 i 32 del TRLRHL.

Així, una vegada l'ens local ha pres l'acord d'ordenar una contribució especial

i ha determinat les quotes que han de satisfer els subjectes passius, aquestes

s'han de notificar individualment a cadascun d'ells57.

(57)Article 34.4 del TRLRHL.

El TRLRHL58 també preveu que els propietaris o els titulars afectats per les obres

puguin constituir-se en associació administrativa de contribuents i promoure

la realització d'obres o l'establiment o ampliació de serveis per l'entitat local.

2.6. Tributs provincials

Les diputacions provincials, segons els articles 132 a 134 del TRLRHL, poden

establir i exigir taxes i contribucions especials d'acord amb les normes que

s'acaben d'indicar, i també un recàrrec sobre l'IAE el tipus del qual no pot

ser superior al 40% sobre les quotes mínimes d'aquest impost municipal. En

aquest darrer supòsit, el recàrrec serà gestionat per l'ajuntament conjuntament

amb l'IAE i la recaptació es lliurarà posteriorment a les diputacions provincials

respectives.

(58)Article 36 del TRLRHL.
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2.7. Tributs de les entitats supramunicipals i d'àmbit territorial

inferior al municipi

Les entitats supramunicipals59 (àrees metropolitanes, entitats municipals asso-

ciatives, comarques, etc.) poden establir i exigir taxes i contribucions, d'acord

amb les normes ja explicades.

(59)Article 152 del TRLRHL.

Les àrees metropolitanes60 tenen també la possibilitat de crear un recàrrec so-

bre la base imposable de l'IBI, sense que el tipus superi el 0,2%.

(60)Article 153 del TRLRHL.

Finalment, les lleis de les comunitats autònomes61 que creen entitats locals

d'àmbit territorial inferior al municipi determinaran els recursos tributaris de

les seves hisendes, d'entre els previstos per als municipis, llevat dels impostos.

(61)Article 156 del TRLRHL.





© FUOC • PID_00162470 53 Sistemes tributaris autonòmic i local

Activitats

1.�Quins límits han de respectar les comunitats autònomes a l'hora d'establir tributs propis?

2.�Quin és el règim dels tributs concertats als territoris històrics d'Àlaba, Guipúscoa i Biscaia?

3.�Quines són les diferències principals entre l'impost general indirecte canari i l'IVA?

4.�Què s'entén per bé immoble a l'efecte de l'impost sobre béns immobles?

5.�Quin és el fet imposable de l'impost sobre les activitats econòmiques?

6.�Quins són el període impositiu i la meritació de l'impost sobre vehicles de tracció mecà-
nica?

7.�En què consisteix el fet imposable de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres?
Quan es merita?

8.�Quins elements constitueixen la base imposable de l'impost sobre l'increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana?

Exercicis d'autoavaluació

De�selecció

1.�Al País Basc, són tributs concertats de normativa autònoma...
a) l'IRPF, l'IP, l'ITPAJD i l'IVA.
b) l'IRPF, l'IP, l'IS, l'ISD, l'ITPAJD i la taxa sobre els jocs de sort, envit o atzar.
c) l'IRPF, l'IP, l'IS, l'ITPAJD i la taxa sobre els jocs de sort, envit o atzar.

2.�A la Comunitat foral de Navarra, l'Estat únicament manté la competència exclusiva pel
que fa als tributs següents:
a) Els tributs que es recapten per mitjà de monopolis fiscals, els drets d'importació i els gravà-
mens a la importació en l'IVA i els IE, i també els tributs sobre els no-residents.
b) Els tributs que es recapten per mitjà de monopolis fiscals, els drets d'exportació i els gravà-
mens a l'exportació en l'IVA i els IE, i també els tributs sobre els no-residents.
c) Els tributs que es recapten per mitjà d'efectes timbrats, els drets d'importació i els gravà-
mens a la importació en l'IVA i els IE, i també els tributs sobre els no-residents.

3.�Les comunitats autònomes, per mitjà dels tributs propis,...
a) no poden prendre mesures tributàries sobre béns situats fora del seu territori o que suposin
un obstacle a la lliure circulació de mercaderies i serveis, llevat que ho permeti el seu Estatut
d'Autonomia.
b) no poden en cap cas prendre mesures tributàries sobre béns situats fora del seu territori o
que suposin un obstacle a la lliure circulació de mercaderies i serveis.
c) no poden en cap cas prendre mesures tributàries sobre persones residents fora del seu
territori o que suposin un obstacle a la lliure circulació de mercaderies i serveis.

4.�Els impostos propis de les comunitats autònomes s'han configurat entorn de les matèries
imposables següents:
a) Medi ambient, joc i comerç minorista.
b) Medi ambient, circulació de vehicles i joc.
c) Medi ambient, joc i polítiques de reforma agrària i de creació d'ocupació en aquest sector.

5.�Els recàrrecs sobre impostos estatals...
a) no es poden configurar de manera que suposin una minoració dels ingressos de l'Estat pels
impostos sobre els quals s'apliquen els recàrrecs.
b) es poden configurar amb una estructura i naturalesa diversa de la figura estatal sobre la
qual s'apliquen.
c) es poden configurar com a deduïbles o compensables amb les bases o les quotes del tribut
estatal que té el recàrrec.

6.�Amb relació a la cessió parcial de l'IRPF a les comunitats autònomes, la gestió d'aquest
impost...
a) l'han de portar a terme els òrgans estatals, sense que es prevegi la possibilitat de delegar-ne
les competències, sinó sols la participació de les comunitats autònomes en els òrgans de
gestió de l'Administració tributària estatal.
b) l'han de portar a terme els òrgans estatals, tot i que es preveu la possibilitat de delegar-ne
les competències en els òrgans de gestió de les administracions tributàries autonòmiques.



© FUOC • PID_00162470 54 Sistemes tributaris autonòmic i local

c) l'han de portar a terme els òrgans de gestió de les administracions tributàries autonòmi-
ques, però establint mecanismes de col·laboració i cooperació amb l'Administració tributària
estatal.

7.�Respecte a l'IP, les comunitats autònomes de règim comú poden assumir competències
normatives en relació amb...
a) el mínim exempt i les deduccions de la quota íntegra.
b) la tarifa i les deduccions de la quota íntegra.
c) el mínim exempt i la tarifa.

8.�El sistema tributari de la Comunitat autònoma de les illes Canàries comprèn...
a) els impostos estatals cedits, els tributs específics que integren el seu règim fiscal especial
i els beneficis fiscals en determinats tributs estatals.
b) els tributs propis i els beneficis fiscals en determinats tributs estatals.
c) els impostos estatals cedits i els tributs específics que integren el seu règim fiscal especial.

9.�A la Comunitat autònoma de les illes Canàries, l'arbitri sobre la producció i la importació
constitueix...
a) un impost propi de naturalesa directa la gestió del qual correspon a la comunitat autòno-
ma.
b) un impost estatal de caràcter indirecte, exigit en una fase única, la gestió del qual correspon
a la comunitat autònoma.
c) un impost estatal de caràcter indirecte i plurifàsic la gestió del qual correspon a l'Estat.

10.�Les peculiaritats principals del règim econòmic financer de Ceuta i Melilla deriven...
a) dels beneficis fiscals en els tributs de l'Estat i de l'impost sobre la producció, els serveis i
la importació.
b) dels tributs concertats i de l'impost sobre la producció, els serveis i la importació.
c) dels tributs concertats i dels beneficis fiscals en els tributs de l'Estat.

11.�L'impost sobre béns immobles grava la titularitat...
a) del dret de propietat sobre béns immobles de naturalesa urbana, però no de naturalesa
rústica.
b) del dret de propietat sobre béns immobles de naturalesa rústica, però no de naturalesa
urbana.
c) del dret de propietat, d'un dret real d'usdefruit o superfície o d'una concessió administrativa
sobre béns immobles.

12.�L'impost sobre béns immobles es merita...
a) l'1 de gener de cada any.
b) el 31 de desembre de cada any.
c) el dia en què s'adquireix el bé immoble gravat per l'impost.

13.�El subjecte passiu de l'impost sobre béns immobles és...
a) el titular del bé.
b) el titular del bé, llevat que s'hi hagi constituït una hipoteca.
c) el transmitent del bé.

14.�L'impost sobre les activitats econòmiques grava l'exercici de...
a) les activitats empresarials i professionals, però no artístiques, que s'exerceixen en un local
determinat.
b) les activitats empresarials i professionals, sempre que s'exerceixin en un local determinat.
c) les activitats empresarials, professionals i artístiques, s'exerceixin o no en un local deter-
minat.

15.�L'impost sobre les activitats econòmiques es merita...
a) el primer dia del període impositiu.
b) el 31 de desembre de cada any.
c) cada trimestre.

16.�Un vehicle de col·lecció que és autoritzat a circular excepcionalment amb motiu de la
celebració d'una exhibició...
a) està subjecte a l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
b) no està subjecte a l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
c) està subjecte però exempt de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.

17.�És subjecte passiu de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica...
a) la persona a nom de la qual figura el vehicle al permís de circulació.
b) el titular del vehicle que figuri a les dades de la Direcció General de Trànsit.
c) la persona que condueix el vehicle de manera habitual.

18.�L'impost sobre construccions, instal·lacions i obres es merita...



© FUOC • PID_00162470 55 Sistemes tributaris autonòmic i local

a) quan s'inicia la construcció, la instal·lació o l'obra gravada.
b) quan s'acaba la construcció, la instal·lació o l'obra gravada.
c) quan es lliura al propietari la construcció, la instal·lació o l'obra gravada.

19.�El subjecte passiu de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, com a contribu-
ent, és...
a) el sol·licitant de la llicència.
b) qui dirigeix la realització de l'obra, instal·lació o construcció.
c) el propietari de l'obra.

20.� En les transmissions de terrenys a títol onerós, és subjecte passiu de l'impost sobre
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana...
a) l'adquirent del terreny.
b) el transmitent del terreny.
c) la persona designada com a tal al document públic de transmissió del bé.

Cas�pràctic

1.�El senyor Mestre es va jubilar l'any X–3 i per problemes de salut viu la primera meitat de
l'any a Vilavila i la segona meitat a Ventquevola, a casa de la filla. És propietari dels béns
immobles següents:
a) Un pis de 70 metres quadrats a Vilavila, la valoració cadastral revisada del qual per a l'any
X–1 va ser de 33.205,92 euros, essent la base liquidable de l'exercici de l'any X–1 de 20.000,
50 euros.
El municipi de Vilavila, que té 55.000 habitants, ha establert els tipus màxims permesos
legalment, tant per a béns immobles urbans com rústics.
A més, cal tenir present que Vilavila presta més serveis públics dels que té obligats, i també
de servei de transport col·lectiu.
b) Un terreny rústic a Vilavila (un hort d'hortalisses) adquirit al seu cunyat, el senyor Gutiér-
rez, el 6 de juny de l'any X, per un import de 2.404,05 euros. El valor cadastral del terreny
és de 450,76 euros i no ha estat revisat. La base liquidable de l'exercici de l'any X–1 anterior
va ser de 120,50 euros.
1) Determineu qui és el subjecte passiu de l'IBI corresponent a l'any X.
2) Calculeu la quota íntegra per cada fet imposable de l'IBI.
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Solucionari

Exercici�d'autoavaluació

De�selecció

1. b, 2. a, 3. b, 4. c, 5. a, 6. a, 7. c, 8. a, 9. b, 10. a, 11. c, 12. a, 13. a, 14. c, 15. a, 16. b,
17. a, 18. a, 19. c, 20. b

Cas�pràctic

1.
1) En virtut de l'article 63 del TRLRHL, el subjecte passiu de l'IBI en el cas de l'habitatge és el
senyor Mestre, com a propietari d'aquest immoble urbà, en la data de meritació de l'impost
(1 de gener de l'any X).
En canvi, el subjecte passiu de l'IBI en el cas del terreny, que és un bé immoble de naturalesa
rústica, és el senyor Gutiérrez, com a propietari d'aquest bé el dia de la meritació de l'impost
(1 de gener de l'any X). En relació amb l'IBI de l'any X+1, serà el subjecte passiu de l'impost
el senyor Mestre, si no hi ha hagut cap transmissió d'aquest bé immoble, ja que n'era el
propietari el dia de la meritació de l'impost (1 de gener de l'any X+1).
2) La base imposable de l'IBI està formada pel valor cadastral del bé immoble gravat, tal com
ho determina l'article 65 del TRLRHL.
El pis situat a Vilavila, un bé immoble de naturalesa rústica, es valora d'acord amb el valor
cadastral de l'any X–1 (33.205,92 euros), que és la base imposable, segons l'article 65 del
TRLRHL).
Per aplicació de la reducció prevista en l'article 67.1 a) 1r del TRLRHL, en relació amb els
articles 68 i 69 del TRLRHL, resulta que la base liquidable és la següent:

• reducció: coeficient reductor * (valor cadastral – base liquidable de l'exercici anterior) =
0,9 * (33.205,92 – 20.000,50) = 11.884,88 euros

• base liquidable = 33.205,92 – 11.884,88 = 21.321,04 euros.

El tipus de gravamen general per a béns immobles establert a Vilavila és el màxim permès
legalment, 1,10% (art. 72.1 TRLRLHL), tot i que aquest percentatge s'incrementa perquè Vi-
lavila presta més serveis dels que té obligats (+0,06%) i presta un servei de transport col.lectiu
de superfície (+0,07%), segons preveu l'article 72.3 del TRLRHL:

• tipus de gravamen: 1,10 + 0,06 + 0,07 = 1,23%
• quota íntegra: 21.321,04 * 1,23% = 262,25 euros.

Pel que fa al terreny, que és també un bé immoble de naturalesa rústica, està subjecta a l'IBI,
però no sabem si l'Ajuntament de Vilavila ha regulat en la seva ordenança fiscal l'exempció
prevista en l'article 62.4 del TRLRHL. Com que en el supòsit no es diu res, liquidarem l'IBI:
a) En primer lloc, el valor cadastral, a més de ser la base imposable, també és la base liquidable,
ja que no compleix amb els requisits de la reducció previstos en l'article 67 del TRLRHL. Per
tant:

• base imposable: 450,76 euros (valor cadastral)
• reducció: 0 euros
• base liquidable: 450,76 euros

b) El tipus de gravamen general per a béns immobles establert a Vilavila és el màxim permès
legalment, és de 0,90% (art. 72.1 del TRLRHL), tot i que aquest percentatge s'incrementa
perquè Vilavila presta més serveis dels que té obligats (+0,06%) i presta un servei de transport
col·lectiu de superfície (+0,05%), segons preveu l'article 72.3 del TRLRHL:

• tipus de gravamen: 0,90 + 0,06 + 0,05 = 1,01%
• quota íntegra: 450,76 * 1,01% = 4,55 euros.

Nota: la petita quantia de la quota íntegra és el que ens fa pensar que l'Ajuntament de Vilavila
deu haver regulat en la seva ordenança fiscal l'exempció de l'article 62.4 del TRLRHL i deu
haver inclòs aquest supòsit.
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Glossari

CE  Constitució espanyola.

DA  disposició addicional.

DT  disposició transitòria.

IAE  impost sobre les activitats econòmiques.

IBI  impost sobre béns immobles.

ICIO  impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

IE  impostos especials.

IGIC  impost general indirecte canari.

IIUTNU  impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Impost general indirecte canari  figura tributària alternativa a l'IVA a les illes Canàries,
que grava els lliuraments de béns i les prestacions de serveis fets per empresaris o professio-
nals, a títol onerós, amb caràcter habitual o ocasional, en el desenvolupament de la seva acti-
vitat empresarial o professional; i, d'altra banda, les importacions de béns a les illes Canàries,
sigui quina sigui la condició de l'importador i la finalitat a què es destinin.

Impost sobre béns immobles  tribut municipal de caràcter obligatori el fet imposable
del qual és la propietat dels béns immobles de naturalesa rústica o urbana situats al respec-
tiu terme municipal, o la titularitat d'un dret real d'usdefruit o de superfície, o la concessió
administrativa sobre aquests béns o sobre els serveis públics als quals estiguin afectes, i que
grava el valor d'aquests immobles.

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  tribut municipal de caràcter vo-
luntari el fet imposable del qual està constituït per la realització, dins el terme municipal,
de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s'exigeixi l'obtenció de la llicència
d'obres o urbanística corresponent, s'hagi obtingut o no aquesta llicència, sempre que l'hagi
d'emetre l'ajuntament que obliga a satisfer l'impost.

Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana  tribut mu-
nicipal de caràcter voluntari que grava l'increment de valor que experimentin els terrenys
urbans i que es posin de manifest com a conseqüència de la transmissió de la propietat per
qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del
domini, sobre aquests terrenys.

Impost sobre les activitats econòmiques  tribut municipal de caràcter obligatori el fet
imposable del qual és simplement l'exercici en el territori de l'Estat d'activitats empresarials,
professionals o artístiques, s'exerceixin o no en un local determinat i que estiguin especifi-
cades o no a les tarifes de l'impost.

Impost sobre vehicles de tracció mecànica  tribut municipal de caràcter obligatori que
grava la titularitat dels vehicles d'aquesta naturalesa que siguin aptes per a circular per les
vies públiques, amb independència de la seva classe i categoria.

Impostos cedits  impostos establerts i regulats per l'Estat el producte dels quals correspon,
totalment o parcialment, a la comunitat autònoma a la qual es vinculin en virtut dels punts
de connexió establerts legalment. En tot cas, la cessió pot comprendre competències norma-
tives, que les comunitats autònomes podran assumir en els termes de la Llei de cessió, i, amb
l'excepció de l'IRPF, competències de gestió que les comunitats autònomes podran exercir
per delegació de l'Estat.

IP  impost sobre el patrimoni.

IRPF  impost sobre la renda de les persones físiques.

IS  impost sobre societats.

ISD  impost sobre successions i donacions.

ITPAJD  impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

IVA  impost sobre el valor afegit.
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IVTM  impost sobre els vehicles de tracció mecànica.

LCTE  Llei de cessió de tributs de l'Estat a les comunitats autònomes.

LGT  Llei general tributària.

LOFCA  Llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes.

LRHL  Llei reguladora de les hisendes locals.

Matrícula per a la gestió de l'IAE  conjunt dels censos que comprenen tots els subjectes
passius que exerceixen activitats econòmiques, agrupats segons el tipus de quota (nacional,
provincial o municipal) per la qual tributin i classificats per seccions, divisions, grups i epí-
grafs. Aquesta matrícula l'elabora anualment l'Administració tributària de l'Estat o l'entitat
que hagi assumit per delegació la gestió censal del tribut.

Padró a l'efecte de l'IBI  cens que comprèn els béns immobles, el subjecte passiu i els va-
lors cadastrals, separadament per als de naturalesa rústica i urbana, que s'elabora anualment
per a cada terme municipal.

RD  reial decret.

RDLeg  reial decret legislatiu.

STC  sentència del Tribunal Constitucional.

STS  sentència del Tribunal Suprem.

Tributs concertats  impostos l'exacció dels quals correspon a les diputacions forals
dels territoris històrics, que han de tenir en compte els principis, les bases i les normes
d'harmonització establerts a l'Estatut d'Autonomia i a la llei de concert.

TRLRHL  Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Valor cadastral dels béns immobles  valor que es fixa prenent com a referència el valor
de mercat dels béns immobles sense que, en cap cas, el valor cadastral pugui ser superior al
valor de mercat.
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