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Qüestions prèvies

Contribucions especials

Taxes

Els impostos:

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Impost sobre activitats econòmiques. (IAE)

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Impost sobre béns immobles (IBI)

Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTM)



Qüestions prèvies

Principal normativa reguladora:
§ Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei

Reguladora de les Hisendes Locals. (TRLHL 2/2004)
§ Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. (LGT 58/2003)
§ Real Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei del

Cadastre Immobiliari. (TRLCI 1/2004)
§ Ordenances fiscals reguladores de cada tribut a nivell local



Qüestions prèvies

• Els tributs locals: Ingressos públics art 2.1 TRLHL 2/2004
• Impostos: destinats en general a cobrir les despeses i inversions pressupostàries dels ajuntaments

• Impost sobre béns immobles 
• Urbana 
• Rústega 
• Bens de característiques especials (BICES)

• Impost sobre vehicles de tracció mecànica
• Impost sobre activitats Econòmiques
• Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
• Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

• Taxes: destinades a pagar el servei prestat per l’ajuntament o la utilització del domini públic de 
l’ajuntament

• Contribucions especials: destinades a satisfer les despeses per la realització d’obres o per 
l’establiment o millora d’un servei per part de l’ajuntament.



Qüestions prèvies

§ Tributs obligatoris (art 59 TRLHL 2/2004)
§ Impost sobre béns immobles
§ Impost sobre activitats econòmiques
§ Impost sobre vehicles de tracció mecànica

§ Tributs potestatius:
§ Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
§ Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
§ Taxes
§ Contribucions especials



Contribucions especials
Regulació: arts 28 a 37 del TRLHL 2/2004

Fet imposable Art 28 TRLHL 2/2004: és l’obtenció pel particular d’un benefici o un increment del
valor dels seus béns com a conseqüència de la realització d’obres públiques o l’establiment o
millora en la prestació d’un servei.

Les quantitats recaptades únicament poden anar destinades a satisfer l’obra o servei pel qual
s’hagin recaptat.

Subjecte passiu: les persones físiques i jurídiques especialment beneficiades per la realització de
l’obre o l’establiment o millora en la prestació del servei, concretament:

◦ En les obres o servei que afectin als béns immobles, ho seran els seus propietaris.
◦ Quan les obres o serveis es facin a conseqüència d’explotacions empresarials, ho seran els titulars

d’aquelles.
◦ En les contribucions especials per l’establiment o millora del servei d’extinció d’incendis, lels propietaris

dels béns afectats i es empreses asseguradores del risc.
◦ En les contribucions especials per la realització de galeries subterrànies destinades al subministrament de

serveis, les empreses subministradores.



Contribucions especials

La base imposable és com a màxim del 90% del cost de les obres o establiment o millora del
servei. Formen part del cost:

◦ Treballs pericials, de redacció de projectes i similars
◦ L’import de les obres a realitzar o el cost de l’establiment o millora del servei.
◦ El valor dels terrenys ocupats, salvat que siguin terrenys d’us públic o que s’hagin cedit obligatòria i

gratuïtament a l’ajuntament.
◦ Les indemnitzacions corresponents a l’ensorrament de construccions, destrucció de plantacions,

desnonament d’arrendataris...
◦ El cost dels interessos quan s’hagi de sol·licitar un crèdit pel finançament de les obres.

Al cost total se li restarà els ajuts i subvencions obtingudes per l’entitat local.

Quan part de l’obra o servei es pagui per un subjecte passiu de la contribució especial aquesta
part reduirà la seva quota i si hi ha sobrant passarà a reduir la quota de la resta de subjectes de
manera prorratejada



Contribucions especials 
§ Salvat de serveis d’extinció d’incendis o subministrament de serveis, per calcular la quota tributària
s’aplicaran mòduls de repartiment, que generalment es distribueixen per volum edificable, superfície,
valor cadastral, metres de façana, o un conjunt de varis d’ells.
§ Les contribucions meriten una vegada l’obra s’hagi executat o el servei s’hagi començat a prestar.
§ Es poden demanar bestretes a compte, sempre i quan hi hagi acord d’imposició i ordenació.
§ Subjectes passius: El moment del meritament determinarà qui és el subjecte passiu. Si el subjecte
passiu determinat inicialment en el moment de la imposició i ordenació de la contribució és diferent al
del moment del meritament per la transmissió del bé, n’haurà de donar compte a l’administració
competent als efectes de notificar les contribucions especials al nou subjecte passiu. Si no notifica en el
termini d’un mes, les contribucions especials s’exigiran a l’anterior propietari.
§ Finalitzades les obres o iniciada la prestació del servei, es determinaran els subjectes passius, la base
i les quotes individualitzades, girant les corresponents liquidacions, compensant les bestretes
realitzades.
§ Si les bestretes s’haguessin fet per persones que no ostenten al moment del meritament la condició de
subjecte passiu, l’ajuntament procedirà a la devolució de les quantitats ingressades i liquidació total al
subjecte passiu correcte.
§ Si les bestretes excedeixen de la quantia final a pagar, igualment es retornarà la part corresponent.



Contribucions especials

§ Acords d’imposició i ordenació: és jurisprudència reiterada que la exacció de
contribucions especials requereixen els acords d’imposició prèvia i l’ordenació de les
contribucions especials, sense que es puguin iniciar abans les obres o sense que es
pugui establir o prestar un servei públic.
§ L’acord d’ordenació incorporarà el cost de les obres o servei, el mòdul de repartiment i
la quantitat total a repartir entre els subjectes passius.
§ Aquest acord s’haurà de notificar individualment amb possibilitat de interposar recurs
on es podrà discutir tot, des de la procedència de les contribucions especials, fins a la
quantitat total a repartir o el mòdul de repartiment.
§ La previsió inicial de cost és estimativa, havent de liquidar el cost real



Taxes

Concepte i diferenciació amb el preu públic. Son taxes les prestacions patrimonials
que s’estableixin en concepte de:

◦ prestació d’un servei (exemple recollida d’escombraries, clavegueram...) o la realització d’una
activitat administrativa (exemple emissió de certificats), que sigui de competència local, que
afecti o beneficiï de manera particular al subjecte passiu, sempre i quan compleixi dues
característiques:

◦ Que no siguin de sol·licitud o recepció voluntària per l’administrat.
◦ Que el servei no sigui prestat pel sector privat.

◦ o per la utilització privativa del domini públic o el seu aprofitament especial (guals, terrassa
d’un bar, quiosc a la via pública...)

◦ L’article 20 TRLHL 2/2004 estableix tot un llistat de fets imposables susceptibles de taxa pels
dos conceptes citats. L’art 20 no és numerus clausus, sinó que s’admeten altres taxes.

◦ El cobrament d’una taxa implica la imposició i l’ordenació de la mateixa mitjançant ordenança
fiscal, la qual haurà de de contenir tots els elements establerts a l’art. 16 TRLHL 2/2004



Taxes

§ Supòsits de no subjecció. No es podran exigir taxes pels següents conceptes:
§ Subministrament d’aigua a les fonts públiques.
§ Enllumenat públic.
§ Vigilància pública.
§ Protecció civil.
§ Neteja de la via pública.
§ Ensenyament en els graus obligatoris.

§ Son subjectes passius:
§ Els beneficiaris de la utilització del domini públic.
§ Els beneficiaris de la prestació del servei o la realització de les activitats de l’administració.
§ Com a substituts del contribuent:
§ En les taxes on es presti servei o activitats que beneficiï a locals o habitatges, ho seran els propietaris els quals 

podran repercutir el cost als beneficiaris reals.
§ A les taxes per ocupació de la via pública per entrada de vehicles, els propietaris de l’immoble que podran 

repercutir als beneficiaris.



Taxes
§ Quota tributària
§ En el cas d’utilització privativa o aprofitament especial del domini públic:

§ Valor de mercat de l’aprofitament. En el seu cas, a l’ordenança s’establiran els criteris per determinar el
valor de mercat
§ En el cas de concessions amb utilització privativa de domini públic, seria el preu de la concessió
§ Quan es tracti de la utilització privativa de sol, subsòl o vol per part d’empreses explotadores de serveis

de subministrament que afectin a la generalitat d’usuaris, serà l’1’5 dels ingressos bruts en cada terme
municipal

§ En el cas de prestació de servei: La norma estableix un límit per sobre, és a dir que aquest no
pot superar el cost, establert o previst, del servei o activitat que es presti, tenint en compte tant
els costos directes com indirectes (costos financers, d’amortització d’immobilitzat, de
manteniment...)

§ La importància de l’informe econòmic – financer en l’expedient per determinar el valor de la
taxa. Hi ha reiterada jurisprudència on s’estableix la nul·litat de la taxa cas que aquest no
estigui degudament justificat`.

§ La quota líquida sortirà d’aplicar una tarifa, un import fixe establert a la corresponent
ordenança i una quantitat derivada de l’aplicació dels dos procediments.

§ Si la utilització privativa o l’aprofitament especial comporta un menyscapte dels béns públics,
els subjecte passiu estarà a rescabalar el bé d’acord amb el seu estat inicial o pagar les
indemnitzacions corresponents.



Taxes

§ El meritament de la taxa es pot produir:
§ Quan s'iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial.
§ Quan s'iniciï la prestació del servei o la realització de l’activitat
§ Quan es presenti la sol·licitud d’inici d’expedient, el qual no s’iniciarà fins que no sigui abonada la

quantitat corresponent.

§ Quan així s’estableixi i la naturalesa del servei ho requereixi, el meritament de la taxa es
produirà cada primer d’any i el període impositiu serà anual. Les quotes es podran prorratejar en
els casos d’inici o cessament de la realització de l’activitat, prestació del servei o utilització del
dominí públic, d’acord amb els criteris que estableixi la ordenança fiscal reguladora de la taxa.



Impostos: IVTM

§Regulació: arts 92 a 99 del TRLHL 2/2004

§Impost obligatori que grava la titularitat dels vehicles aptes per circular per la via
pública. S’entenen aptes, aquells vehicles que estan donats d’alta en els registres
corresponents.

§No subjeccions:
§ Els vehicles que estant donats de baixa de marca i model als registres corresponents, puguin

ser autoritzats excepcionalment per la seva circulació amb motiu de exhibicions o similars.
§ Els remolcs i semiremolcs de càrrega útil no superior a 750 kg.

§ Règim d’exempcions:
§ Vehicles de l’Estat, CCAA o entitats locals destinats a seguretat ciutadana o defensa nacional.
§ Vehicles de representacions diplomàtiques i similars, a condició de reciprocitat.
§ Els vehicles que així ho estableixin els tractats internacionals.
§ Ambulàncies i vehicles destinats a la sanitat o al trasllat de ferits o malalts.



Impostos: IVTM

§ Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda
§ Vehicles matriculats a nom de minusvàlids. Requisits:
§ Destinats al seu us exclusiu.
§ Per un sol vehicles simultàniament.
§ Minusvalidesa igual o superior al 33%, que ha d’estar acreditada per certificat emès per òrgan

competent
§ És pregada, per tant s’ha de sol·licitar pel ciutadà i acreditar els diferents extrems.

§ Autobusos, microbusos. Requisits:
§ Que vagin destinats al transport urbà
§ Que la seva capacitat sigui superior a 9 places, inclosa la del conductor.

§ Tractors, remolcs i semiremolcs. Requisits:
§ S’ha de disposar de la cartilla d’inspecció agrícola
§ És pregada, per tant s’ha de sol·licitar pel ciutadà i acreditar els diferents extrems



Impostos: IVTM

§Subjecte passiu: ho és el que consti al permís de circulació
§La quota, art 95 TRLHL:
§ Hi ha una tarifa bàsica establerta al TRLHL que es divideix en 6 grups de vehicles, i a cada grup hi

ha una subclassificació per categories. Els grups són: Turismes, Autobusos, camions, tractors,
remolcs i semiremolcs, motos.
§ Les tarifes bàsiques es poden incrementar amb un coeficient de fins a 2 i es pot establir diferent

coeficient per grup o per classe de vehicle.

§En el cas que l’ajuntament no apliqui cap coeficient s’aplicarà el quadre de tarifes establert
al TRLHL 2/2004
§Bonificacions. A la quota es poden aplicar bonificacions POTESTATIVES:
§ Fins al 75% en funció de la classe de carburant i la seva incidència al medi ambient.
§ Fins al 75% en funció de la classe de motor i la seva incidència al medi ambient.
§ Fins al 100% si es tracta de vehicles històrics o de més de 25 anys a comptar des de la data de

fabricació del vehicle.
§ La regulació dels aspectes substantius i formals de les bonificacions s’establiran a les ordenances

fiscals



Impostos: IVTM

§El període impositiu coincideix amb l’any natural i merita el dia 01 de gener de cada any.
Excepcions:
§ Les noves altes meriten per trimestres, comptant el trimestre en que es dona l’alta per a

calcular la quota.
§ A les baixes de vehicles els hi correspon una devolució dels trimestres que queden, excloent el

trimestre que es produeix la baixa. No hi ha interessos a la devolució donat que s’aplica l’article
31 de la Llei General Tributària (ingressos deguts derivats de la norma del propi tribut).
§ També es prorratejarà la quota del vehicle en casos de subtracció o robatori del vehicle, una

vegada s’hagi inscrit aquest robatori al registre corresponent.

§Qualsevol actuació davant de la DGT que impliqui matriculació o rematriculació del
vehiclerequereix acreditar el pagament de l’import (autoliquidacions a l’OGRTL),

§ No s trametrà cap canvi de titularitat davant la DGT si no s’acredita el pagament de
l’impost corresponent a l’any anterior.



Impostos: IVTM

Exemples:

El Sr X té un vehicle a l’ajuntament de Mollerussa. Aquest vehicle és un turisme de 18 Cavalls
Fiscals. El citat ajuntament, té un coeficient pels vehicles de 16 a 19’99 CV de 1’8.

Qüestions:

1- Calcula la quota municipal anual a pagar.

2. Si el vehicle es dona d’alta el dia 4 d’abril, quina quota li pertocarà?

3. Si el vehicle es dona de baixa el 4 d’abril, quina devolució li pertocarà?

4. Calcula la quota anual suposant que el vehicle és un híbrid i l’ajuntament té establerta una
bonificació per als vehicles híbrids del 25%.

5. És necessari que hi hagi una ordenança que reguli l’impost? Que passa si no es regula?


