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El Síndic proposa que es canviï la Llei d’hisendes locals per 
assegurar l’aplicació retroactiva de l’exempció en l’impost de 
vehicles per a persones amb discapacitat 
 
El Síndic ha suggerit que es faci una modificació legislativa de la Llei 
reguladora de les hisendes locals perquè l’exempció prevista en l’impost de 
vehicles per a persones amb discapacitat pugui ser aplicable des del moment 
en què es reconeix efectes a la situació de discapacitat, a través de la resolució 
emesa per l’ICASS. 
 
Diversos ciutadans s’han adreçat al Síndic de Greuges per exposar les 
dificultats amb què es troben quan sol·liciten l’aplicació de l’exempció en 
l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) per a persones amb 
discapacitat. A criteri de l’Administració, el dret a gaudir de l’exempció 
sorgeix des del moment de la concessió d’aquest dret i mai en un moment 
anterior, ja que, en aquest cas, els beneficis fiscals no tenen caràcter 
retroactiu. 
 
L’exempció tributària, segons el Síndic, s’hauria de poder gaudir des del 
moment en què la persona discapacitada té acreditada aquesta condició a 
partir del reconeixement per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials 
(ICASS), que depèn del Departament de Benestar Social i Família, ja que és en 
aquest moment quan concorren els requisits que originen el naixement del 
dret a l’exempció. 
 
Segons el Síndic es produeix una situació de manca de justícia tributària per 
als interessats, que es veuen obligats a satisfer un tribut del qual estan 
exempts a causa del retard de l’Administració autonòmica a emetre la 
resolució corresponent, ja que per gaudir de l’exempció també és necessari un 
acte administratiu de concessió del dret a l’exempció. 
 
No s’ha d’oblidar que el benefici fiscal a què es fa referència es configura com 
una mesura fiscal proteccionista envers les persones amb discapacitat, les 
quals conformen un sector de població que, en més o menys mesura, 
necessiten garanties suplementàries per viure amb plenitud de drets o 
participar en condicions d’igualtat amb la resta de ciutadans en la vida 
econòmica, social i cultural del país. 
 
 
 
 
 



Pel que fa a la resolució dels procediments de reconeixement de discapacitat, 
el Síndic ha alertat els últims anys dels problemes sorgits a causa de les 
demores. El certificat emès és el document que acredita la condició de 
persona amb discapacitat, i que li permet accedir a les prestacions 
econòmiques, accions assistencials i qualsevol altre benefici o mesura de 
suport adreçat a persones amb discapacitat. 
 
D’acord amb la normativa que els regula, el termini màxim de resolució i de 
notificació és de tres mesos. Tanmateix, són molts els casos en què aquest 
termini se supera amb escreix, sovint un any o més, i no són poques les 
queixes en què es constaten demores que superen l’any, i de vegades, fins i  
tot més. 
 
El Síndic també ha considerat que cal esmerçar més esforços en aquesta 
qüestió i ha insistit al Departament de Benestar i Família en la necessitat 
d’introduir les mesures correctores oportunes per resoldre aquesta 
problemàtica tan perllongada. 
 
 


