
 

Ariany, 14 de gener de 2020. 
 
DNI DE L’OPOSITOR:                                          PUNTUACIÓ:  
 

 
CREACIÓ D’UNA BORSA D’ADMINISTRATIUS/IVES COM A PERSONAL 

FUNCIONARI INTERÍ. 
 

PROVA 2:  Cas pràctic on l’aspirant ha de demostrar la seva capacitat per 
posar en pràctica el temari ( en aquest cas concret, el tema 19, 
característiques dels tributs locals ). Les qüestions que es plantegen han 
de ser raonades i la solució que s’adopta ha de tenir una base normativa 
que s’ha de fer constar en l’exercici. Puntuació màxima 20 punts. Durada, 
60 minuts. 
 
“Un Subjecte passiu de l’Impost sobre vehicles de Tracció mecànica, és deutor 
de varis períodes impositius. 
Al mateix temps, no coincideix el domicili del  permís de circulació del vehicle 
amb el certificat d’empadronament d’aquest subjecte passiu. 
 
Qüestions plantejades: 

1. Pot l’Ajuntament creditor rebutjar el pagament del deute corresponent a 
un sol dels períodes impositius i exigir el pagament conjunt de tots els 
períodes endeutats? 

2. És obligatori que el domicili del permís de circulació d’un vehicle 
coincideixi amb el que consta en el certificat d’empadronament o amb el 
del carnet de conduir del seu propietari?” 

 
Qüestió 1: 
 
L’art 63 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, estableix la 
regulació de la imputació de pagaments i en relació a la mateixa disposa que “ 
1. Els deutes tributaris són autònoms. L’obligat al pagament de distints deutes 
podrà imputar cada pagament al deute que lliurement determini. 2. El 
cobrament d’un dèbit de venciment posterior no extingeix el dret de 
l’Administració tributària a percebre els anteriors en descobert. 3. En els casos 
d’execució forçosa en què s’haguessin acumulat distints deutes tributaris del 
mateix obligat tributari i no es poguessin extingir totalment, l’Administració 
tributària , a no ser el disposat en l’apartat següent, aplicarà el pagament al 
deute més antic. La seva antiguitat es determinarà d’acord amb la data en què 
cada un fou exigible. 4. Quan s’haguessin acumulat distints deutes tributaris a 
favor d’una Administració i d’altres entitats de dret públic depenents de la 
mateixa, tendran preferència pel seu cobrament les primeres, tenint en 
consideració el disposat en la secció quinta d’aquest capítol. 
 



 

Per la seva banda, el Codi Civil, al regular l’extinció de les obligacions al referir-
se a la imputació de pagaments, en l’art 1172. 1 estableix que “ el que tingués 
distints deutes d’una mateixa espècie en favor d’un sol creditor, podrà declarar, 
al temps de fer el pagament, a quin d’ells s’ha d’aplicar. 
 
De l’aplicació dels citats preceptes es desprèn que els deutes tributaris són 
autònoms, de tal manera que fora dels casos d’execució forçosa correspon a 
l’obligat tributari determinar lliurement el deute tributari al qual desitja que 
s’imputi cada pagament que realitzi, sense que l’Ajuntament creditor pugui 
exigir que es realitzi el pagament conjunt de distints deutes tributaris 
corresponents a tots els períodes impositius endeutats. 
 
Qüestió 2:  
 
 L’article 97 del TRLRHL ( Llei d’Hisendes Locals) estableix que “ la gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de 
gestió tributària correspon a l’ajuntament del domicili que consti  en el permís 
de circulació del vehicle”. 
 
D’acord amb l’anterior, no és competent per a l’exacció de l’IVTM l’ajuntament 
del municipi on es troba empadronat el titular del vehicle ni el del municipi que 
figuri en el carnet de conduir. 
 
En conseqüència, en el cas de què existeixin discrepàncies, ja que aquests 
domicilis poden no coincidir, prevaldrà el de l’Ajuntament que consti en el 
permís de circulació. 
 


