
Tema 12.
Hisendes locals

Rafael Oliver



Sistema tributari local

• El sistema tributari local a la Constitució
– Art. 142 CE         principi de suficiència econòmica
– Art. 133.2 CE         poder tributari dels ens locals

• Normativa en matèria tributària local
– RD Leg. 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós 

de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)
– Normativa reglamentària local         ordenances fiscals

• Estructura del sistema tributari local
– Municipi
– Províncies
– Entitats supramunicipals
– Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi



Impostos municipals

• Impost sobre Béns Immobles
– Característiques: directe, real, objectiu, periòdic i 

obligatori 
– Fet imposable: titularitat d’una concessió administrativa, 

d’un dret real de superfície, d’un dret real d’usdefruit o 
del dret de propietat sobre béns immobles

– Període impositiu i meritació
– Subjectes passius
– Quantificació valor cadastral
– Gestió: compartida entre l’Estat i l’ajuntament



Impostos municipals

• Impost sobre Activitats Econòmiques
– Característiques: directe, real, objectiu, periòdic i 

obligatori 
– Fet imposable: exercici d’activitats empresarials, 

professionals o artístiques
– Exempció persones físiques i persones jurídiques 

amb xifra de negocis < 1.000.000 €
– Període impositiu i meritació
– Subjectes passius
– Quantificació tarifes (RD Leg. 1175/1990, de 28 

de setembre)
– Gestió: compartida entre l’Estat i l’ajuntament



Impostos municipals

• Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
– Característiques: directe, real, objectiu, periòdic i 

obligatori
– Fet imposable: titularitat de vehicles de tracció

mecànica
– Període impositiu i meritació
– Subjectes passius
– Quantificació el TRLRHL regula les quotes, que 

l’ajuntament pot incrementar
– Gestió: exclusiva de l’ajuntament          col·laboració de 

les prefectures provincials de trànsit



Impostos municipals

• Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres
– Característiques: indirecte, real, objectiu, instantani i 

potestatiu
– Fet imposable: realització de qualsevol construcció, 

instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi l’obtenció de 
la llicència d’obres o urbanística

– Meritació
– Subjectes passius
– Quantificació base imposable i quota tributària
– Gestió: exclusiva de l’ajuntament          liquidació

provisional i liquidació definitiva



Impostos municipals

• Impost sobre l’Increment de Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana
– Característiques: directe, real, objectiu, instantani i 

potestatiu
– Fet imposable: increment de valor que experimenten 

els terrenys urbans que es posa de manifest per la 
transmissió de la seva propietat o per la constitució o 
transmissió d’un dret real d’usdefruit

– Meritació i subjectes passius
– Quantificació aplicant sobre el valor cadastral del 

terreny un percentatge fix
– Gestió exclusiva de l’ajuntament



Impostos municipals

• Impost sobre despeses sumptuàries (modalitat 
de vedes de caça i pesca)
– Característiques: potestatiu
– Fet imposable: aprofitament de les vedes privades de 

caça i pesca
– Contribuent        titulars de les vedes
– Base imposable: aprofitament cinegètic o piscícola
– Quota tributària          resultat d’aplicar el tipus de 

gravamen fixat per l’ajuntament



Altres tributs locals

• Taxes
– El TRLRHL defineix aquesta figura en els mateixos 

termes que la LGT, inclou una llista d’aprofitaments i 
serveis de competència local que poden donar lloc a 
l’establiment de taxes, i regula el seu règim

• Contribucions especials
– El TRLRHL defineix aquesta figura en els mateixos 

termes que la LGT i en regula el seu règim
• Tributs provincials
• Tributs de les entitats supramunicipals
• Tributs de les entitats d’àmbit territorial inferior 

al municipi
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