RECOMANACIÓ SOBRE L’APLICACIÓ RETROACTIVA DE L’EXCEMPCIÓ EN
L’IMPOST DE VEHICLES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

Arrel de la rèplica a una recomanació, en relació a un expedient obert i que
l’Ajuntament m’ha fet arribar, I de conformitat amb l’article 19 del Reglament del
Síndic de Greuges Municipal de Sabadell, he elaborat una resolució d’ofici sobre
l’aplicació retroactiva de l’exempció en l’impost de vehicles per a persones amb
discapacitat.
La situació plantejada i que ja vaig intentar transmetre a l'Ajuntament amb la
recomanació de data 22 de març d’enguany, és la impossibilitat que té el ciutadà de
poder gaudir de l'exempció de l'impost de vehicles de tracció mecànica des del
mateix moment en que hi té dret perquè, per una banda l’Ajuntament exigeix, a
través de l’ordenança, que amb la sol·licitud d'exempció s'aporti un document
elaborat per la Generalitat. Aquest document, la Generalitat no l’entrega dins del
termini a què està obligat a fer-ho. I finalment, l’Administració de l’estat és la que
determina que els efectes de l'exempció han de ser retroactius al moment en què es
compleixin les condicions reglamentàries.
En el cas que ens ocupa, el document acreditatiu de la discapacitat -imprescindible
per al reconeixement de l'exempció- va trigar 10 mesos, malgrat que el termini legal
és de tres mesos. Aquest fet va impedir formalitzar la sol·licitud dins el termini que
exigeix l'ordenança fiscal, que estableix que els efecte de l'exempció són a partir del
moment en què es demana, i no es reconeixen efectes retroactius.
El Síndic de Greuges de Catalunya, en situacions semblants, i segons la normativa
estatal, ha resolt que els efectes retroactius s'han de reconèixer.
Per tant, no es pot considera com a bona administració municipal que no arbitra
solucions normatives pròpies per no perjudicar el ciutadà, tot i que la culpa de la
frustració del dret del contribuent tingui origen en l'administració autonòmica quan
resol els assumptes tardanament.
En l’informe emès per l’Ajuntament estableix que el Reial Decret 1065/2007 regula
expressament aquesta qüestió i que els efectes del reconeixement dels beneficis
fiscals s’han de sol·licitar, argument que queda, al nostre entendre, desvirtuat, per
exemple, amb una STS de Justícia de Murcia 71/2012 de 10 de gener, on cito
textualment: "Por lo tanto, está en la simple lógica de las cosas, lo diga o no un
Real Decreto, que los efectos jurídicos de la condición de minusválido se retrotaigan
a la fecha de la solicitud; es decir, al momento en que existe una declaración de
voluntad por parte de quien padece la minusvalía de acceder a los beneficios que el
ordenamiento establece en estos casos"(STSJM 71/2012, de 10 de febrer).
Igualment altres sentències que recolzen la tesis defensada pel Síndic sobre
l'aplicació retroactiva de l'exempció són STSJ de Catalunya 1164/2011, 1131/2010
que venen a interpretar el següent:
"La Sala entiende que la interpretación correcta que debe darse a la exigencia del
previo reconocimiento de la exención, es que este normalmente debe realizarse
antes de la matriculación del vehículo, pero no impide la operatividad de la exención
si reuniendo los requisitos sustantivos precisos para ello al momento de la
matriculación del vehículo, esta por error, ya fuera propio o inducido por la propia
Administración no se solicito con tal carácter previo a la solicitud del vehículo.

Y ello porque en el presente caso, aunque en la declaración tributaria del
contribuyente este no solicitó la exención, ya reunía todos los requisitos precisos
para ello, de forma que a tal omisión no puede en ningún caso atribuírsele la
consecuencia de pérdida del derecho, ya que tal consecuencia debiera estar para su
operatividad expresamente prevista en la norma, no siendo ello así, y teniendo en
cuenta, se insiste, que el reconocimiento de la situación de minusvalía se había
efectuado por el órgano competente para ello (como es el Institut Català
d'Assistència i Serveis Socials). De esta forma, la errónea declaración del
contribuyente no puede tener otras consecuencias que la de proceder a su revisión
de conformidad con el artículo 156 de la Ley General Tributaria ( RCL 1963, 2490) ,
debiendo entenderse que lo que se ha producido es un ingreso indebido por el
contribuyente, que de conformidad con el artículo 155 de la propia Ley conlleva a la
obligatoriedad de su devolución, y ello porque concurren todos los requisitos para
ello de conformidad con el artículo 8 del Real Decreto 1163/1990, de 21 de
septiembre ( RCL 1990, 1968, 2140) , al no haberse procedido a practicar por la
Administración a efectuar liquidación definitiva, tras la declaración efectuada por el
sujeto pasivo
Per tant, tot i l'interès recaptatori de l’Ajuntament, considero que també cal protegir
altres valors com ara la necessitat de donar garanties suplementàries a les persones
amb discapacitat perquè visquin amb plenitud de drets.
Així doncs, reiterant la nostra recomanació efectuada en l'expedient, HE
RECOMANAT a l'Ajuntament que modifiqui l’ordenança, i prevegi expressament la
retroactivitat expressa de l’exempció de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica en
el moment que quedi acreditada la discapacitat i que la persona que ho sol·licita és
titular exclusiu de l’ús del vehicle.

