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Expedient 316/22 

 

 

El Consell Tributari, en sessió de 13 d  de 2022, ha aprovat el següent informe: 

 

 

El Consell Tributari, en sessió de 13 d octubre de 2022, de conformitat amb l'article 47.1.b) 

de la Llei 1/2006, de 13 de març, reguladora del règim especial del municipi de Barcelona i 

l'article 2.1.b) del seu Reglament orgànic, emet informe relatiu a la proposta realitzada per la 

Gerència de Pressupostos i Hisenda sobre la modificació de l a fiscal 1.2, reguladora 

de . 

 de data 7 de setembre de 2022 acompanya el següent document: (i) proposta de 

modificació.  

 

 que realitza el Consell Tributari sobre les ordenances reguladores dels ingressos de 

dret públic, així com sobre qualsevol altra disposició de caràcter general, relativa totalment o 

parcialment als ingressos de dret públic

 

 

INFORME  

 

I.- Introducció 

 

La modificació que se sotmet a informe del Conse rdenança fiscal 

1.2, relativa a l  (en endavant, IVTM). 

  

La modificació es realitza, exclusivament, 

consisteix en afegir al seu punt 11 una precisió segons la qual es consideren com a turismes 

els vehicles habitatge i en introduir un nou punt 13 amb la previsió que 

. 
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La normativa referida no estableix cap previsió o equivalència entre 

ens trobem davant un vuit normatiu. L'ordenació reglamentària de la gestió de qualsevol 

ingrés públic local és necessària per concretar els supòsits i les regles específiques per aplicar-

los correctament. Les normes constitucionals i legals atribueixen potestats normatives als 

ajuntaments per organitzar jurídicament els tributs locals tant en els aspectes materials com 

jurídiques són les Ordenances fiscals a través de les quals es manifesta la d'establir el sistema 

tributari, del que són titulars, mitjançant l'ordenació jurídica dels tributs en particular i de com 

es fan efectius. Així es reconeix expressament en l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

de Bases del règim local del qual en el número dos s'especifica que:  

 

través  de ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos propios y de ordenanzas 

generales de gestión, recaudación e inspección. Las corporaciones locales podrán 

 

 

Al respecte, l'article 12 del TRLRHL disposa que: 

 

"1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales se 

realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás 

leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para 

su desarrollo. 

2. A través de sus ordenanzas fiscales las entidades locales podrán adaptar la 

normativa a que se refiere el apartado anterior al régimen de organización y 

funcionamiento interno propio de cada una de ellas, sin que tal adaptación pueda 

contravenir el contenido material de dicha normativa.". 

 

En aquest sentit, l'apartat 3 de la disposició addicional quarta de la LGT, que regula les 

normes relatives a les hisendes locals, estableix que: 

 



 
 
 

4 

"3. Las entidades locales, dentro del ámbito de sus competencias, podrán desarrollar lo 

dispuesto en esta ley mediante la aprobación de las correspondientes ordenanzas 

fiscales." 

 

e 15.3 del mateix text legal estableix:  

 

 Asimismo, las entidades locales ejercerán la potestad reglamentaria a que se 

refiere el apartado 2 del artículo 12  de esta Ley, bien en las ordenanzas fiscales 

reguladoras de los distintos tributos locales, bien mediante la aprobación de 

ordenanzas fiscales específicamente reguladoras de la gestión, liquidación, inspección 

 

 

Aquestes previsions legals emparen la proposta de modificació de l'ordenança fiscal, ja que 

l'article 15.3 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial 

Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu que 

reglamentària a què fa referència l'apartat 2 de l'article 12 d'aquesta llei, bé a les 

ordenances fiscals reguladores dels diferents tributs locals, bé mitjançant l'aprovació 

d'ordenances fiscals específicament reguladores de la gestió, liquidació, inspecció i 

recaptació dels tributs locals" i conforme a l'apartat 2 de l'article 12 TLRHL, al qual es remet 

l'abans transcrit, en relació amb l'apartat 1 del mateix article 12, les entitats locals poden 

adaptar a través de les seves ordenances fiscals el que preveu la Llei general tributària, a les 

altres lleis de l'Estat reguladores de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació tributària així 

com en les disposicions dictades per al seu desenvolupament , al règim d'organització i 

funcionament intern propi de cadascuna d'elles, amb l'obvi límit que aquesta adaptació no 

contravingui el contingut material de la normativa esmentada.  

 

A efectes de les tarifes de l'impost, el projecte d'Ordenança fiscal proposa l'equiparació, 

 dels vehicles habitatge als turismes i la dels vehicles 

especials als tractors. Al respecte, el Consell Tributari realitza les consideracions següents: 

 

1r.  decret 

2822/1998, de 23 de desembre, lletra C, en classificar els vehicles per 

 i es concep com a vehicle condicionat per ser utilitzat com a habitatge.  A 

l'Annex II, lletra A, de l'esmentat Reglament, es recullen les "Definiciones" de les 

"autocaravanas" i de les "caravanas" i, totes dues, constitueixen tipologies de vehicles 

habitatge diferents.  

 








