
Recomendación dirixida á Deputación de Pontevedra debido a non asimilación da
incapacidade permanente total a discapacidade aos efectos da exención do IVTM

Santiago de Compostela, 16 de xullo de 2015

Sr. presidente:

Ante esta institución, mediante escrito de queixa, compareceu solicitando a nosa
intervención ...

ANTECEDENTES

1. No seu escrito indícanos que viña tendo unha bonificación no imposto de vehículos de
tracción mecánica polo vehículo matricula …. Pero o ano pasado, o anterior e este, non o
conceden por dicir que fai falla "o papel de grao de minusvalía igual o superior a 33%"
(ORAL). Ten recoñecida unha pensión permanente total. A lei prevé a asimilación dos
pensionistas da Seguridade Social e de clases pasivas por incapacidade permanente total á
situación de discapacidade en grao igual ao 33 %. Este precepto é directamente aplicable,
sen necesidade de desenvolvemento regulamentario e, por conseguinte, obriga a todos os
poderes públicos. Actualmente aplícano en todos os organismos menos neste.

2. Ante iso requirimos información á Deputación Provincial de Pontevedra e ao Concello de
Vilanova de Arousa, que xa nola remitiron.

A Deputación comunica que “o motivo da citada desestimación consiste na falla de
presentación do certificado de minusvalía emitido polo órgano competente, esixido polo art.
93.1 da Lei 2/2004 de Facendas Locais. En relación á equiparación da situación de
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incapacidade a minusvalía a efecto da exención do IVTM, subliñar a falla de regulación
especifica ó respecto na ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre Vehículos de Tracción
mecánica do Concello de Vilanova de Arousa (BOP n° 247 27/12/2013) ó non establecerse na
mesma equiparación da situación de incapacidade laboral á minusvalía no ámbito tributario,
seguindo o criterio adoptado pola Dirección Xeral de Tributos por informe vinculante de data
29/01/2007 (V0203/07)”.

Pola súa banda o Concello de Vilanova de Arousa informa que “recibido o escrito desa
institución do 23 de abril de 2015, o concello deu traslado do mesmo ao organismo ORAL
dependente da Deputación Provincial de Pontevedra no que ten delegado as facultades de
xestión tributaria, liquidación e recadación co obxecto de que remitise a este concello
informe ao respecto para, á súa vez remitirllo a esa institución. Ante a non contestación do
ORAL-Deputación Provincial con data 19 de maio reiterouse a súa cumprimentación. Con
esta data, coincidindo co novo requirimento desa institución a este concello, se recibe
escrito do ORAL-Deputación Provincial no que se informa, entre outros extremos, que a
Deputación Provincial é a entidade competente para resolver sobre o asunto e, así mesmo, a
obrigada a comunicar ao Valedor do Pobo a información solicitada, extremo que foi
cumprimentado con data 7 de maio último. En todo caso o concello de Vilanova ratifica a
información sobre o particular contida no dito escrito do ORAL-Deputación Provincial”.

ANÁLISE

1. Do anterior dedúcese que tanto o concello como a deputación confirman o expresado na
queixa, isto é, que a segunda denegou a exención a pesar das alegacións do afectado e da
regulación legal, o que pretende xustificar coa ordenanza.

2. Como consta no Informe dirixido ao Parlamento de Galicia de 2014, tramitamos diferentes
queixas por casos similares e posteriormente iniciamos unha actuación de oficio co fin de
que non se cobre IVTM as persoas con incapacidade permanente.

3. A anterior Lei 51/2003, de igualdade de oportunidades, non discriminación e
accesibilidade universal das persoas con discapacidade, prevía que “para os efectos da lei”
terán a consideración de persoas con discapacidade tamén os pensionistas da Seguridade
Social que teñan recoñecida unha pensión de incapacidade permanente no grao de total,
absoluta ou gran invalidez. Moitas administracións rexeitaban a aplicación automática desa
extensión por entender que non era posible no ámbito fiscal salvo cando expresamente se
trasladara á normativa sectorial correspondente, o que non sucedera en termos xerais
(podería facerse en termos particulares, por medio de ordenanzas).

Con todo, resultaba evidente a confusión creada por esa disposición, posto que, aínda que
advertía de que a súa aplicación só se daría nos ámbitos previstos pola propia lei, esta tiña



un carácter amplísimo, como corresponde á súa finalidade declarada, garantir e facer
efectivo o dereito á igualdade de oportunidades das persoas con discapacidade, evitar a
discriminación e fomentar as medidas de acción positiva orientadas a evitar ou compensar
as desvantaxes dunha persoa con discapacidade para participar plenamente na vida política,
económica, cultural e social. Por tanto, resultaba lóxico que os potenciais beneficiarios
pensasen que a norma operaba de forma xeral, tamén no relativo ás medidas fiscais
orientadas a compensar as desvantaxes das persoas con discapacidade.

Ademais, a extensión do beneficio aceptouse en diferentes ámbitos fiscais, como na lei do
imposto sobre a renda das persoas físicas, no texto refundido da lei do imposto sobre
sociedades, e no regulamento do IVE. Aos seus efectos son persoas con discapacidade os
pensionistas da seguridade social que teñan recoñecida a súa pensión por incapacidade
permanente, total ou absoluta, ou por gran invalidez.

Outro factor á hora de valorar a conveniencia da extensión da definición legal da
discapacidade para este imposto era que se producen importantes atrasos nas valoracións
de discapacidade, como desenvolvemos máis adiante.

O noso criterio era que a extensión resultaba necesaria; era conveniente que o panorama
cambiase no mesmo sentido en que xa cambiou para as principais figuras tributarias.

3. Posteriormente publicouse o Real Decreto Lexislativo 1/2013, co texto refundido da lei de
dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, e nel prodúcese unha
importante modificación; o art. 4 (titulares dos dereitos) sinala agora que “terán a
consideración de persoas con discapacidade aquelas a quen se lles recoñeceu un grao de
discapacidade igual o superior ao 33 por cento. Considerarase que presentan unha
discapacidade en grao igual o superior ao 33 por cento os pensionistas da Seguridade Social
que teñan recoñecida unha pensión de incapacidade permanente no grao de total, absoluta
ou gran invalidez, e aos pensionistas de clases pasivas que teñan recoñecida unha pensión
de xubilación ou por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade”. Por tanto, xa
non existe a mención expresa que antes se contiña na Lei 51/2003 (“para os efectos desta
lei...”). Sen dúbida ten que ver coas circunstancias expostas, fundamentalmente a confusión
creada polas disposicións anteriores; aínda que era certo que a lei advertía do carácter
limitado da extensión, ela mesma tiña un carácter amplísimo, como correspondía ao seu
obxecto e finalidade.

4. Por tanto, a extensión do concepto de discapacidade agora debe darse con carácter xeral,
o que é congruente coa interpretación extensiva dos dereitos das persoas con discapacidade
e de calquera norma que lles afecte favorablemente, de acordo co previsto na convención e
na normativa nacional que a desenvolve.



5. Esta mesma interpretación é a da Consellería de Traballo e Benestar, que sinala que
trátase de situacións distintas que se materializan en dous procedementos referidos á
capacidade para desenvolver o posto de traballo ou as actividades da vida diaria,
respectivamente, pero que teñen equiparación legal na porcentaxe que fixa o Real Decreto
Lexislativo 1/2013.

6. Por tanto, tendo en conta o réxime de competencias e xerarquía normativa, a
administración que ten que resolver, a deputación, se atopa obrigada a aplicación do texto
legal citado, por enriba da ordenanza, que neste aspecto debe interpretarse tacitamente
modificada.

7. A Deputación Provincial de Pontevedra utiliza a expresión minusvalía para referirse á
situación na que se atopan as persoas con discapacidade, o que non permite o
ordenamento. A Disposición Adicional 8ª da Lei 39/2006, sinala (terminoloxía) que “as
referencias que nos textos normativos se efectúan a «minusválidos» e a «persoas con
minusvalía», se entenderán realizadas a «persoas con discapacidade». A partir da entrada en
vigor da presente Lei, as disposicións normativas elaboradas polas Administracións Públicas
utilizarán os termos «persoa con discapacidade» ou «persoas con discapacidade» para
denominalas”. Por tanto, sería conveniente que se corrixira de forma definitiva a
terminoloxía utilizada ata facer desaparecer expresións desafortunadas e mesmo non
permitidas.

8. A persoa que reclamou por esta forma de actuar demanda a preservación de intereses
especialmente protexidos na Constitución Española, que obriga aos poderes públicos a
realizar unha política de prevención, tratamento, rehabilitación e integración das persoas
con discapacidade física, psíquica e sensorial, ás que prestarán a atención especializada que
requiran e ampararán especialmente para que gocen dos dereitos que este título (I) outorga
a todos os cidadáns (art. 49). Como consecuencia do anterior, os poderes públicos, entre
eles as administracións locais, teñen a obrigación principal de protexer os dereitos
mencionados, segundo o establecido no artigo 53 do Texto Fundamental.

CONCLUSIÓNS

Por todo o sinalado ata agora considerase necesario, en aplicación do disposto no artigo
32.1 da Lei 6/1984 do Valedor do Pobo, facer chegar a esa Deputación Provincial de
Pontevedra a seguinte recomendación:

Que se revise a resolución pola que se denega a exención do IVTM á persoa que a reclama,
que se atopa en situación recoñecida pola Seguridade Social de incapacidade permanente
total, a que por tanto lle é de aplicación a extensión do concepto de discapacidade previsto
no art. 4 na lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade.



Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo e
recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes dea conta da aceptación da
recomendación formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para darlle efectividade,
tamén se é o caso.

Saúdao atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


