
Recomendación dirixida á Deputación Provincial da Coruña debido á denegación da exención
do IVTM a unha persoa con discapacidade

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de …
referente á denegación da exención do IVTM a unha persoa con discapacidade.

ANTECEDENTES

1. No seu escrito indícanos que ten recoñecida unha discapacidade en grao igual ou superior
ao 33%. A Deputación da Coruña recoñeceulle o dereito á exención do imposto de
circulación con efectos desde o 01.01.12. Cando o 22.07.15 solicita o cambio de vehículo por
baixa en tráfico e dar de alta ao novo vehículo e manter a exención do imposto, cumprindo
todos os requisitos legais, a Deputación lle esixe o certificado emitido pola consellería.
Segundo o R.D. 1414/2006, arts. 1.2.b) e 2.1.c), ten recoñecida a consideración de persoa
con discapacidade e tamén a acreditación do grao. Indícase claramente que en ningún caso
se esixira certificado do IMSERSO ou órgano competente da comunidade autónoma. A
consellería non expide certificados posto que xa está lexitimado pola Lei 51/2003, de
aplicación en todo o territorio Nacional. O 23.11.15 notifícanlle a Resolución da Deputación
da Coruña que lle denega a solicitude de exención do imposto de circulación, definitiva en
vía administrativa, por non achegar o certificado da consellería.

2. Ante iso requirimos información á Deputación Provincial da Coruña, que nola remitiu, e na
que sinala o seguinte:

“Logo de consultar as bases de datos e os arquivos desta deputación, ponse de manifesto
que o 22 de xuño de 2015 … solicitou ante esta administración a exención do imposto sobre
vehículos de tracción mecánica polo vehículo matrícula …, acompañando á solicitude
documentación acreditativa da percepción pola súa parte dunha pensión de retiro de clases
pasivas por inutilidade permanente para o servizo.

Con data do 01/10/2015 requiríuselle para que, no prazo de dez días hábiles, contados a
partir da recepción do requirimento, achegase diversa documentación, necesaria para a
continuación da tramitación do expediente de exención, advertíndolle de que, en caso de
non cumprir o trámite solicitado, teríaselle por desistido do seu pedimento. Entre a



documentación que se lle requiría atopábase o certificado de minusvalía emitido pola
Consellería de Traballo e Benestar, por ser esta a documentación é a que especificamente
esixe a normativa reguladora do imposto (artigo 93 do Texto refundido da lei reguladora das
facendas locais).

O 9 de outubro de 2015 recibiuse nesta administración documentación que non se
correspondía co solicitado (non se atopaba o certificado de minusvalía), polo que, mediante
resolución da Presidencia desta Deputación, núm. 25643, de 19/11/2015, denegóuselle o
dereito á exención solicitada.

Contra esta resolución o interesado presentou recurso de reposición que tivo entrada no
Rexistro xeral desta Deputación o 14 de decembro de 2015, e unha nova solicitude de
exención de data 9 de febreiro de 2016, atopándose estes expedientes en trámite na
actualidade.

Non obstante, e con independencia do ata agora exposto, e como xa se puxo de manifesto
en anteriores ocasións perante esa institución, aínda que en referencia á Ley 51/2003, de 2
de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de
las personas con discapacidad, compre neste intre facer a seguinte aclaración:

A cuestión que se ten que dilucidar no presente suposto consiste en determinar se, dada a
condición do interesado de pensionista de clases pasivas por ter recoñecida unha pensión de
retiro por incapacidade permanente para o servizo, ten dereito á exención do imposto sobre
vehículos de tracción mecánica. Respecto diso, e con carácter previo ao exame da cuestión
de fondo exposta, convén traer a colación a Lei 58/2003, xeral tributaria, que no seu artigo
14 dispón que "non se admitirá a analoxía para estender máis aló dos seus termos estritos o
ámbito do feito impoñible, das exencións e demais beneficios ou incentivos fiscais."

O artigo 93.1 .e) do citado Texto refundido da lei reguladora das facendas locais dispón que
"... Para efectos do disposto neste parágrafo, consideraranse persoas con minusvalía as que
teñan esta condición legal en grao igual ou superior ao 33 %". Ademais, o parágrafo 2 do
mesmo artigo establece que "en relación coa exención prevista no segundo parágrafo do
parágrafo e do apartado 1 anterior (vehículos a nome de persoas con minusvalía), o
interesado deberá achegar o certificado da minusvalía emitido polo órgano competente...".
Así pois, non só se esixe ter a condición legal de persoa con minusvalía senón que, ademais,
é necesario achegar especificamente o certificado de persoa con minusvalía emitido polo
órgano competente.

Polo que respecta á posible aplicación ao presente caso do disposto no artigo 1.2 da Lei
51/2003, de 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non discriminación e



accesibilidade universal das persoas con discapacidade (na actualidade, pola integración
desta norma no Texto refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da
inclusión social, aprobado por Real decreto lexislativo 1/2013, de 29 de novembro, hai que
entender a referencia feita ao artigo 4.2 deste último texto legal), e das súas normas de
desenvolvemento (RD 1414/2006, de 1 de decembro), esta Administración entende que non
resulta aplicable, non só pola esixencia expresa e específica que do certificado de minusvalía
emitido polo órgano competente contempla a normativa reguladora do tributo en cuestión,
xa exposta, senón ademais porque da denominación e do disposto nos artigos 1, 4 e 5 do
devandito Real decreto lexislativo 1/2013, apréciase que este non regula ningún aspecto
relacionado co ámbito tributalo, senón que trata de "garantir o dereito á igualdade de
oportunidades e de trato, así como o exercicio real e efectivo de dereitos por parte das
persoas con discapacidade en igualdade de condicións con respecto ao resto de cidadáns e
cidadás, a través da promoción da autonomía persoal, da accesibilidade universal, do acceso
ao emprego, da inclusión na comunidade e ó vida independente e da erradicación de toda
forma de discriminación, conforme aos artigos 9/, 10, 14 y 49 da Constitución Española e á
Convención Internacional sobre os dereitos das persoa con discapacidade o os tratados e
acordos internacionais ratificados por España"; e entre as medidas reguladas no citado Real
decreto lexislativo non se atopa medida tributaria ningunha. Este mesmo criterio é, por
outra banda, e aínda que referido á Lei 51/2003, de 2 de decembro, de igualdades de
oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoa con discapacidade,
integrada no Real decreto lexislativo 1/2013 pola refundición neste da normativa reguladora
da materia, o mantido pola Dirección Xeral de Tributos (Resolucións 203/2007, de 29 de
xaneiro e 921/2011, de 6 de abril).

Haberá que estar ao disposto na correspondente ordenanza fiscal do concello impositor en
canto á forma en que se debe xustificar que o titular do vehículo sexa unha persoa que teña
a condición legal do persoa con discapacidade en grao igual ou superior ao 33 por cento. A
ordenanza fiscal do concello impositor pode remitirse ao establecido no Real decreto
lexislativo 1/2013 (ou, no seu caso, as anteriores á data desta norma, á Lei 51/2003); e nese
caso, mediante o cumprimento do disposto nesta lei daríase por acreditada a condición legal
de persoa con minusvalía en grao igual ou superior ao 33 por cento. No caso de que a
ordenanza fiscal non se remita á devandita norma, como así acontece no presente suposto,
a condición legal de persoa con discapacidade terá que certificarse por órgano competente,
estimándose válido o certificado ou resolución expedido polo IMSERS0 ou o órgano
competente da Comunidade Autónoma.

Para rematar, póñense de novo á súa disposición os servizos tributarios desta Deputación ao
obxecto de facilitarlle ou ampliarlle calquera información que precise”.

3. O 4 de abril remite o seguinte informe:



“Como continuación ao informe de data 22 de marzo de 2016, … comunicámoslle que o
pasado día 26 de marzo aprobouse a resolución núm. 6767, da presidencia desta
Deputación, pola que se desestimou o recurso de reposición interposto por ... contra a
resolución pola que se lle denegaba a concesión da exención do imposto sobre vehículos de
tracción mecánica polo vehículo matrícula …, fundamentando a resolución do recurso nos
motivos expostos no devandito informe de 22 de marzo de 2016.

Así mesmo, informámola tamén, aproveitando esta comunicación, que no informe non se
especificou que no requirimento que se lle fixo ao interesado o 1 de outubro de 2016,
ademais de requirirlle que presentara o certificado de minusvalía emitido polo IMSERSO ou
órgano competente da comunidade autónoma, por ser este documento o que
especificamente esixe a normativa aplicable (art. 93.2 Texto refundido Lei reguladora das
facendas locais), advertíuselle de que "esta Administración entende que non é aplicable ao
presente suposto o Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad
y su inclusión social, dado que este non regula medidas relacionadas co ámbito tributario".

Para rematar, póñense de novo á súa disposición os servizos tributarios desta Deputación ao
obxecto de facilitarlle ou ampliarlle calquera información que precise.”

ANÁLISE

1. Do anterior dedúcese que a deputación confirma o expresado na queixa, isto é, que a
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.

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 anterior Consellería de Traballo e Benestar, que sinalaba
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 atoparía obrigada a aplicación do
texto legal citado, por enriba da ordenanza, que neste aspecto debe interpretarse
tacitamente modificada.

7. A Deputación Provincial da Coruña utiliza en diferentes ocasións 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 da Coruña
a seguinte recomendación:



Que se revise a resolución polo que se denega a exención do IVTM á persoa que a reclama,
que se atopa en situación recoñecida de pensionista de clases pasivas por inutilidade
permanente para o servizo, 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; e que
as mencións a situacións deste tipo se fagan de acordo coa normativa, e non como
minusválidos ou como persoas con minusvalía.

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo e
recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes de conta da aceptación da recomendación
formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para darlle efectividade, tamén se é o
caso. Ademais facémoslle saber que en aplicación do principio de transparencia a partir da
semana seguinte a data na que ditou esta resolución incluirase na páxina web da institución.

Saúdao atentamente.

Milagros Mª Otero Parga
Valedora do Pobo


