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çament de les Comunitats Autònomes, que queda redac-
tat de la manera següent:

«e) La lleialtat institucional, que determinarà la
valoració de l’impacte, positiu o negatiu, que
puguen suposar les actuacions de l’Estat legislador
en matèria tributària o l’adopció de mesures d’in-
terés general, que eventualment puguen fer recaure
sobre les comunitats autònomes obligacions de
gasto no previstes en la data d’aprovació del sis-
tema de finançament vigent, i que hauran de ser
objecte de valoració anual quant l’impacte, tant en
matèria d’ingressos com de gastos, pel Consell de
Política Fiscal i Financera de les Comunitats Autò-
nomes.»

Disposició addicional primera. Assignacions d’anive-
llació.

La modificació introduïda en l’article 15 de la Llei
Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament
de les Comunitats Autònomes, només serà aplicable a
les desviacions que es produïsquen en el Sistema de
Finançament de les Comunitats Autònomes que entra
en vigor l’1 de gener del 2002.

Disposició addicional segona. Atribució a la Comuni-
tat Autònoma de Canàries de competències norma-
tives en l’Impost General Indirecte Canari.

En l’Impost General Indirecte Canari, la Comunitat
Autònoma de Canàries tindrà capacitat normativa per
a regular:

a) Les obligacions formals de l’impost.
b) Els tipus de gravamen dins dels límits fixats per

l’article 27 de la Llei 20/1991, de 7 de juny, de Modi-
ficació dels Aspectes Fiscals del Règim Econòmic Fiscal
de Canàries.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Esta llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació
en el «Boletín Oficial del Estado», si bé produirà efectes
des de l’1 de gener del 2002.

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que complisquen esta llei orgànica i que la facen complir.

Madrid, 27 de desembre del 2001.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

24962 LLEI 21/2001, de 27 de desembre, per la
qual es regulen les mesures fiscals i admi-
nistratives del nou sistema de finançament
de les comunitats autònomes de règim comú
i les ciutats amb estatut d’autonomia.
(«BOE» 313, de 31-12-2001.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els que vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei

següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

A proposta del Govern de la nació, el Consell de Polí-
tica Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes,
en la reunió de 27 de juliol del 2001, ha aprovat un
nou sistema de finançament autonòmic, la posada en
pràctica del qual exigix dur a terme una sèrie de reformes
legals, unes amb rang orgànic, és el cas de la Llei Orgà-
nica de Finançament de les Comunitats Autònomes,
altres sense este rang. L’objecte de la present llei és
escometre les reformes a�udides en segon lloc. Per a
la consecució d’este fet, esta llei s’estructura en un títol
preliminar, introductori del contingut d’esta llei, i sis títols
posteriors, cada un dels quals respon a les idees que
s’expressen en els apartats següents, dos disposicions
transitòries, dos disposicions addicionals, una disposició
derogatòria i dos disposicions finals.

En el títol preliminar s’establix com a objecte de la
llei la regulació del Sistema de Finançament de les Comu-
nitats Autònomes des d’1 de gener del 2002, del règim
general de la cessió de tributs de l’Estat a les comunitats
autònomes, de la participació de les comunitats autò-
nomes en l’Agència Estatal d’Administració Tributària,
de les assignacions d’anivellació dels servicis públics
fonamentals i l’adaptació de la Llei General de Sanitat
i del Text Refós de la Llei General de Seguretat Social.

II

El títol I, rubricat amb la llegenda «Sistema de Finan-
çament de les Comunitats Autònomes», és nou en la
tècnica legislativa que s’havia seguit fins ara amb els
diferents mètodes, models i sistemes emprats per a finan-
çar les comunitats autònomes. En efecte, mentre que
en moments anteriors els acords del Consell de Política
Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes es publi-
caven com a tals acords en el «Boletín Oficial del Estado»,
esta és la primera vegada que, en vehicle amb rang
formal de llei, es regula el nou sistema de finançament,
la qual cosa ha semblat totalment indispensable donada
la vocació de permanència que té.

El nou sistema de finançament es fonamenta en els
principis de: generalitat, estabilitat, suficiència, autono-
mia, solidaritat, coordinació, participació en l’Agència
Estatal d’Administració Tributària i participació en els
Tribunals Economicoadministratius. Estos principis es
materialitzen en la regulació concreta dels diferents ele-
ments del sistema, com queda de manifest a continuació.

El principi de generalitat es manifesta en dos vessants:
el primer, fa referència al caràcter integrador d’este, en
tant que comprén el finançament de tots els servicis
susceptibles de traspàs a les comunitats autònomes. Fins
ara, hi havia tres maneres de finançament diferenciat,
una per als denominats servicis comuns, una altra per
als servicis d’assistència sanitària de la Seguretat Social
i la tercera per als servicis socials de la Seguretat Social.

El segon implica que el sistema de finançament és
aplicable a les comunitats autònomes que en complis-
quen els requisits.

Conforme al principi d’estabilitat, el sistema de finan-
çament té vocació de permanència. Això permet que
les comunitats autònomes puguen realitzar una plani-
ficació a llarg termini amb major certesa i seguretat.

El principi de suficiència, que es concreta en tres ele-
ments: en el càlcul de les necessitats de finançament,
en la regulació dels recursos i en les seues regles d’e-
volució, assegura que totes les comunitats autònomes
disposen dels recursos suficients per a atendre la pres-
tació dels servicis assumits i els susceptibles de traspàs.

En virtut del principi d’autonomia, el sistema de finan-
çament amplia les potestats de decisió de les comunitats
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autònomes en matèria fiscal, tant pel que fa a la forma
d’obtenció dels recursos, com a les condicions de pres-
tació dels servicis.

El principi de solidaritat garantix que les comunitats
autònomes puguen prestar els servicis en condicions
equivalents, amb independència de les diferents capa-
citats d’obtenció de recursos tributaris, per mitjà de la
determinació de les necessitats totals de finançament
i per mitjà de la implantació del denominat «Fons de
Suficiència».

En aplicació del principi de coordinació, el sistema
de finançament incorpora les normes concretes de loca-
lització i atribució dels rendiments dels tributs cedits a
les comunitats autònomes, així com de co�aboració
entre les administracions en la gestió, la liquidació, la
recaptació i la inspecció dels tributs, i també en la revisió
dels actes dictats en via de gestió tributària, amb la fina-
litat de donar major seguretat i estabilitat a l’exercici
de les potestats fiscals de les comunitats autònomes.

A conseqüència del principi de participació en l’A-
gència Estatal d’Administració Tributària, el Sistema
introduïx la forma de co�aboració i participació efectiva
de les comunitats autònomes en la presa de decisions
en l’Agència Estatal d’Administració Tributària, especial-
ment en aquelles àrees que afecten la gestió dels seus
recursos.

El Sistema, finalment, introduïx el principi de parti-
cipació de les comunitats autònomes en els Tribunals
Econòmicoadministratius d’àmbit regional de l’Estat.

Este títol s’estructura en tres seccions dedicades a les
matèries següents: secció 1a «Necessitats de finança-
ment del Sistema durant l’any base: suficiència estàtica»
(articles del 2 al 5); secció 2a «Recursos financers del
Sistema durant l’any base» (article 6), i secció 3a «Evolució
del Sistema de Finançament. Suficiència dinàmica» (ar-
ticles del 7 al 17).

En la secció 1a es regula la manera de determinació
de les necessitats totals de finançament de les diferents
comunitats autònomes, corresponents als tres blocs de:
competències comunes, competències dels servicis d’as-
sistència sanitària de la Seguretat Social i competències
de gestió dels servicis socials de la Seguretat Social;
i es materialitza així la suficiència estàtica del sistema
i es garantix que el finançament de les diferents comu-
nitats autònomes permet donar cobertura, en termes
equivalents, al finançament dels diferents servicis. Amb
este fi, s’incorporen a la restricció inicial altres fons addi-
cionals, en nom de facilitar l’èxit dels principis de sufi-
ciència, autonomia i solidaritat del conjunt de les comu-
nitats autònomes. Un d’estos fons es destinarà a les
comunitats autònomes de menor renda.

La secció 2a regula els diferents recursos financers
del Sistema durant l’any base 1999, que cobrixen les
necessitats de finançament, establides en la secció pre-
cedent. Els recursos del nou sistema són els següents:
recaptació de tributs cedits sobre Patrimoni, Transmis-
sions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Suc-
cessions i Donacions, sobre el Joc, sobre Determinats
Mitjans de Transport, sobre les Vendes Detallistes de
Determinats Hidrocarburs i Taxes afectes als servicis
transferits; Tarifa autonòmica del IRPF; cessió del 35
per cent de la recaptació líquida per IVA; cessió del 40
per cent de la recaptació líquida per l’Impost sobre la
Cervesa; Impost sobre el Vi i Begudes Fermentades; ces-
sió del 40 per cent de la recaptació líquida pels Impostos
sobre Productes Intermedis i sobre Alcohol i Begudes
Derivades; cessió del 40 per cent de la recaptació líquida
per l’Impost sobre Hidrocarburs; cessió del 40 per cent
de la recaptació líquida per l’Impost sobre Labors del
Tabac; cessió del 100 per cent de la recaptació líquida
per l’Impost sobre l’Electricitat i Fons de Suficiència.

Es constata, que el Sistema de Finançament desplega
plenament el principi d’autonomia, en ampliar substan-

cialment els recursos amb què compten les comunitats
autònomes per a finançar els seus servicis. Així mateix,
el Fons de Suficiència, com a manifestació tant del prin-
cipi de suficiència com del de solidaritat, té com a finalitat
cobrir les diferències entre els recursos tributaris del Sis-
tema produïts en les diferents comunitats autònomes
i les seues necessitats de finançament. El Sistema, per
tant, garantix a les comunitats autònomes la prestació
en condicions equivalents de tots els servicis, amb inde-
pendència de les diferents capacitats d’obtenció de
recursos tributaris.

Les ciutats amb estatut d’autonomia tenen assignat
un Fons de Suficiència durant l’any base 1999, equi-
valent al valor dels servicis traspassats i de les subven-
cions d’autogovern en este any.

La secció 3a regula l’evolució dels distints recursos
del Sistema de Finançament. Queda materialitzada així
la suficiència dinàmica del Sistema, que assegura en
el temps la cobertura, en termes equivalents, del finan-
çament dels servicis de les comunitats autònomes i ciu-
tats amb estatut d’autonomia. En la secció es regulen
les matèries que es mencionen a continuació.

En primer terme, la quantia i la manera d’obtenció
dels diferents recursos del Sistema en cada any: càlcul
del valor definitiu dels recursos del Sistema en cada any
aplicables a les distintes comunitats autònomes, càlcul
de les entregues a compte d’estos i moment en què
han de produir-se i fórmula de càlcul de la liquidació
definitiva i el moment de practicar-la.

En segon lloc, s’establix la vinculació de tots els recur-
sos del Sistema de Finançament al finançament dels
servicis d’assistència sanitària de la Seguretat Social en
l’import que resulte d’aplicar, al valor durant l’any base
del finançament d’estos servicis, l’índex de creixement
(ITEn).

Finalment, les causes de revisió del Fons de Suficièn-
cia quan es produïxen les circumstàncies següents: tras-
pàs de nous servicis, ampliacions o revisions de valo-
racions de traspassos anteriors, traspàs dels servicis d’as-
sistència sanitària de la Seguretat Social a les comunitats
autònomes que no tenen assumit este servici, i efectivitat
de la cessió de tributs.

III

La modificació de la Llei Orgànica 8/1980, de 22
de setembre, de Finançament de les Comunitats Autò-
nomes (LOFCA), duta a terme per la Llei Orgànica /2001,
de 27 de desembre, ha disposat un nou règim general
de la cessió de tributs de l’Estat a les comunitats autò-
nomes, tot això com a conseqüència del nou sistema
de finançament autonòmic sorgit de l’Acord del Consell
de Política Fiscal i Financera de 27 de juliol del 2001,
per la qual cosa, en el títol II d’esta llei, designat com
a «Cessió de tributs de l’Estat a les comunitats autò-
nomes» s’arreplega tot allò que es referix a esta matèria.

Este nou sistema de finançament autonòmic desple-
ga, amplia i millora l’estructura de recursos de les comu-
nitats autònomes, i potencia la coresponsabilitat fiscal
que ja havia inspirat el model de finançament del quin-
quenni 1997-2001. Este aprofundiment en la corespon-
sabilitat fiscal, que ha fet necessari modificar la LOFCA,
atés que és esta norma la que arreplega, en esta matèria,
els principis que han inspirat el nou pacte de finança-
ment, entre estos la nova catalogació de tributs que
podrien ser susceptibles de cessió, obliga ara a reformar
el marc legal ordinari de la cessió de tributs de l’Estat.

El títol II d’esta llei seguix l’esquema traçat per les
predecessores i, en especial, el que conté el títol I de
la Llei 14/1996, de 30 de desembre, de Cessió de Tri-
buts de l’Estat a les Comunitats Autònomes i de Mesures
Fiscals Complementàries.
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La llei que ara es promulga escomet una reforma
important en el règim general de cessió de tributs de
l’Estat a les comunitats autònomes, que, de forma sin-
tètica, s’exposa pas a pas, i que es fa necessària per
a garantir la coherència de tot el sistema tributari.

La LOFCA s’ha modificat de tal manera que els tributs
susceptibles de cessió han sigut catalogats novament,
sense perjuí dels ja cedits efectivament, i a més ha dictat
les pautes en l’assumpció de determinades competèn-
cies normatives.

Per això, en esta llei s’arreplega, en primer lloc, la
cessió a les comunitats autònomes de l’Impost sobre
el Valor Afegit, els Impostos Especials de Fabricació, l’Im-
post Especial sobre Determinats Mitjans de Transport
i l’Impost sobre les Vendes Detallistes de Determinats
Hidrocarburs, a més dels ja cedits. Com a conseqüència
d’això, es regula l’abast i les condicions generals de la
cessió.

Els punts de connexió dels nous tributs susceptibles
de cessió es regulen en funció de dades estadístiques
de consum, venda, entregues o meritació.

D’altra banda, en relació amb la major assumpció
de competències normatives per part de les comunitats
autònomes s’ha efectuat la regulació següent:

En primer lloc, pel que es referix a les competències
normatives sobre els elements dels tributs susceptibles
de cessió, una vegada determinades les línies generals
de l’atribució d’estes competències a les comunitats
autònomes per mitjà de la modificació efectuada en la
LOFCA per la Llei Orgànica 7/2001, de 27 de desembre,
la present llei regula la concreció d’estos punts.

D’esta manera, en els tributs cedits fins a la data,
les comunitats autònomes continuen gaudint de la
mateixa capacitat normativa anterior, si bé ampliada en
determinats aspectes. Així, per exemple, en l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques, la tarifa que
poden aplicar les comunitats autònomes només té un
condicionant: ha de ser progressiva amb un nombre de
trams idèntic que la de l’Estat i ha de garantir d’esta
manera la consecució del principi de progressivitat tri-
butària consagrat en l’article 31.1 de la Constitució. D’al-
tra banda, la deducció estatal per inversió en vivenda
habitual es desdobla en dos percentatges: un d’estatal
i un altre d’autonòmic, en funció del nou percentatge
de l’impost atribuït a les comunitats autònomes (33 per
cent). Doncs bé, este percentatge autonòmic pot ser
modificat per les comunitats autònomes dins de certs
límits.

En l’Impost sobre el Patrimoni, la principal novetat
consistix en el fet que les comunitats autònomes poden
regular-ne la tarifa sense cap condicionant i, a més, hi
poden crear deduccions i bonificacions.

Pel que fa a l’Impost sobre Successions i Donacions,
les comunitats autònomes poden regular, novament, les
reduccions aplicables en la base imposable a les trans-
missions inter vivos, millorar les reduccions estatals,
crear deduccions i bonificacions, i fixar la tarifa de l’im-
post sense cap limitació.

En l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes
Jurídics Documentats, les comunitats autònomes estan
facultades des de l’1 de gener del 2002 per a regular
el tipus de gravamen aplicable en les transmissions de
béns mobles i en la constitució i cessió de drets reals
sobre estos (excepte els de garantia), així com en l’arren-
dament de béns mobles i immobles. A més, poden també
regular deduccions i bonificacions aplicables en les matè-
ries sobre les quals tenen capacitat normativa en matèria
de tipus de gravamen.

Pel que es referix als nous tributs cedits, donats els
condicionants de la normativa de la Unió Europea, no
se cedixen a les comunitats autònomes competències
normatives en relació a l’Impost sobre el Valor Afegit

i als Impostos Especials sobre l’Alcohol i les Begudes
Alcohòliques, sobre Hidrocarburs i sobre les Labors del
Tabac.

En l’Impost Especial sobre Determinats Mitjans de
Transport, les comunitats autònomes poden regular els
tipus impositius.

En l’Impost sobre les Vendes Detallistes de Deter-
minats Hidrocarburs, les comunitats autònomes poden
regular els tipus de gravamen, així com la gestió, la liqui-
dació, la recaptació i la inspecció.

Sempre arreplegant l’excepció d’aplicació de la nor-
mativa de l’Estat si la comunitat autònoma no haguera
fet ús de les competències normatives que li conferix
la llei.

També es regula la delegació de competències de
gestió, liquidació, recaptació, inspecció i revisió dels
actes dictats en via de gestió.

IV

El títol III de la llei es dedica a introduir, en la normativa
pròpia de cada un dels tributs cedits en què és necessari,
les modificacions que permeten la posada en marxa del
nou esquema de cessió de tributs. Amb este fi, es modi-
fica la normativa legal de l’Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques, de l’Impost sobre el Patrimoni,
de l’Impost sobre Successions i Donacions, de l’Impost
sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Docu-
mentats i la de l’Impost Especial sobre Determinats Mit-
jans de Transport. No cal modificar la normativa dels
Tributs sobre el Joc, ja que és plenament vàlida la refor-
ma que va dur a terme la Llei 14/1996, ni, tampoc,
la normativa reguladora de l’Impost sobre el Valor Afegit
ni la dels Impostos Especials de Fabricació, ja que en
estos la cessió no comporta capacitat normativa, sinó
només cessió de rendiment.

V

Aborda esta llei, en el títol IV, la participació de les
comunitats autònomes en l’Agència Estatal d’Adminis-
tració Tributària de manera que es complisquen els
objectius de l’acord aconseguit el passat 27 de juliol
del 2001. Fins ara esta participació se cenyia exclusi-
vament a les actuacions dutes a terme al si de la Comissió
Mixta de Coordinació de la Gestió Tributària i dels Con-
sells Territorials de Direcció per a la Gestió Tributària.

D’ara en avant, a més de potenciar-se les actuacions
de la Comissió Mixta i dels Consells Territorials abans
citats, hi haurà un Consell Superior de Direcció de l’A-
gència Estatal d’Administració Tributària, amb impor-
tants funcions d’informe, proposta i assessorament, del
qual formaran part sis representants de les comunitats
autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia que, a este
efecte, els designarà el Consell de Política Fiscal i Finan-
cera de les comunitats autònomes.

VI

Pel que fa a les assignacions d’anivellació dels servicis
públics fonamentals, es garantix per mitjà d’estes un
nivell mínim en la prestació dels servicis públics fona-
mentals d’educació i sanitat, es concreta les situacions
en què es considera que pot haver-hi una desviació en
este nivell en una determinada comunitat autònoma i
es desplega allò que preveu l’article 15 de la LOFCA,
en la redacció donada per la Llei Orgànica 7/2001, de 27
de desembre.

Esta circumstància implicarà una anàlisi conjunta, per
part de l’Estat i de la comunitat autònoma afectada, sobre
tot el finançament d’esta, a l’efecte de determinar si
li correspon la participació en les assignacions d’anive-
llació.
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VII

Una de les característiques o dels principis del nou
sistema de finançament consistix a integrar el finança-
ment de les competències comunes traspassades a les
comunitats autònomes, la dels servicis d’assistència sani-
tària de la Seguretat Social i la dels servicis socials de
la Seguretat Social; és per això que el títol VI de la llei
es dedica a introduir, en la Llei General de Sanitat i en
el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social,
les modificacions imprescindibles per a la posada en
marxa del nou sistema de finançament.

VIII

Arreplega la llei la peculiaritat de la possible cessió
de tributs a les ciutats de Ceuta i Melilla, ja que estes
—com no tenen assemblees legislatives— no podran assu-
mir les competències normatives sobre els tributs cedits.
És a dir, la llei específica de cessió per a estes ciutats
haurà de regir-se per la llei que ara es projecta en la
part que li fóra aplicable (disposició transitòria primera).

En la disposició transitòria segona s’arreplega la
garantia d’evolució al PIB al preu de mercat, durant els
tres primers anys d’aplicació del Sistema, del finança-
ment assignat pels servicis d’assistència sanitària de la
Seguretat Social a les comunitats autònomes que tin-
guen assumit el traspàs d’estos servicis.

Les disposicions addicionals primera i segona recullen
les previsions següents: el que disposa l’article 64 només
s’aplicarà a les desviacions que es produïsquen en el
Sistema de Finançament de les comunitats autònomes
que entra en vigor l’1 de gener del 2002, i que els paga-
ments que cal efectuar a les comunitats autònomes per
les entregues a compte del rendiment cedit de l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques corresponents
al mes de desembre de l’any 2001 es podran realitzar
durant este mes amb aplicació al Pressupost d’Ingressos
de l’any 2001. Pel que es referix a la disposició addicional
tercera, seguint la tradició marcada des dels inicis per
la LOFCA i per la primera llei de cessió del 1983, es
fa una a�usió a les singularitats que presenta el finan-
çament comú de la comunitat autònoma de Canàries
com a conseqüència d’un règim econòmic i fiscal pecu-
liar en este territori.

També establix la llei el règim derogatori de la Llei
30/1983, de 28 de desembre, reguladora de la cessió
de tributs de l’Estat a les comunitats autònomes, i el
de la Llei 14/1996, de 30 de desembre, de Cessió de
Tributs de l’Estat a les Comunitats Autònomes i de Mesu-
res Fiscals Complementàries, excepte per a les que no
complisquen els requisits del nou sistema.

Respecte a l’entrada en vigor de la llei, es preveu
per a l’1 de gener del 2002 (disposició final primera),
independentment del dia de la publicació en el «Boletín
Oficial del Estado».

No oblida la llei ni la salvaguarda necessària dels
règims especials de Concert i Conveni aplicables en els
Territoris Històrics del País Basc i en la Comunitat Foral
de Navarra, respectivament, ni tampoc, com abans es
va exposar, l’aplicació exclusiva a les comunitats autò-
nomes de règim comú que complisquen els requisits
del nou sistema.

TÍTOL PRELIMINAR

Objecte de la llei

Article 1. Objecte de la llei.

Esta llei regula el sistema de finançament de les comu-
nitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia des

de l’1 de gener del 2002, l’establiment del règim general
de la cessió de tributs de l’Estat a les comunitats autò-
nomes, la participació de les comunitats autònomes en
l’Agència Estatal d’Administració Tributària i les assig-
nacions d’anivellació dels servicis públics fonamentals.
Així mateix, s’adapten al nou sistema de finançament
la normativa dels tributs cedits, la Llei General de Sanitat
i el Text Refós de la Llei General de Seguretat Social.

TÍTOL I

Sistema de Finançament de les Comunitats
Autònomes

SECCIÓ 1a NECESSITATS DE FINANÇAMENT DEL SISTEMA
DURANT L’ANY BASE: SUFICIÈNCIA ESTÀTICA

Article 2. Determinació de les necessitats de finança-
ment durant l’any base del sistema: suficiència estàtica.

1. Es fixa com a any base del Sistema de Finan-
çament, l’any 1999.

2. Les necessitats de finançament, en termes d’ho-
mogeneïtat competencial, de les diferents comunitats
autònomes es determinen durant l’any base, inicialment,
per mitjà de l’aplicació a la massa homogènia de finan-
çament assignat a cada un dels blocs competencials
en valors de l’any base 1999, de les variables socio-
demogràfiques i distributives, i de determinades pon-
deracions i modulacions.

Les necessitats de finançament total de cada comu-
nitat autònoma resulten d’agregar a les necessitats de
finançament en termes d’homogeneïtat competencial,
definides en el paràgraf anterior, per a cada comunitat
autònoma, el valor durant l’any base 1999 de les com-
petències no homogènies.

Article 3. Determinació de la massa homogènia de
finançament assignada a cada un dels blocs com-
petencials, en valors de l’any base 1999.

La massa homogènia de finançament dels diferents
blocs competencials està constituïda per les partides
següents:

1. Primer bloc: finançament de competències
comunes.

a) 1. El resultat de la liquidació definitiva de
l’any 1999, pels diversos conceptes que la integren:

Tarifa autonòmica de l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques.

Participació en els ingressos de l’Estat, que es compon
dels conceptes següents:

Participació en els ingressos territorialitzats de l’Im-
post sobre la Renda de les Persones Físiques.

Participació en els Ingressos Generals de l’Estat.
Fons de Garantia per a l’any 1999.

2. La restricció inicial establida per a les comunitats
autònomes d’Andalusia, Castella-la Manxa i Extremadura.

b) Ingressos per tributs cedits computats amb criteri
normatiu, en valors de l’any 1999.

c) Ingressos per taxes afectes als servicis transferits
computats amb criteri normatiu, en valors de l’any 1999.

d) El cost dels servicis transferits l’import dels quals
no ha sigut inclòs en la liquidació definitiva de l’any men-
cionat, però que han de ser tinguts en compte a l’efecte
de fer homogènia la comparació del finançament de les
comunitats autònomes pels mateixos servicis transferits.

e) Al resultat d’addicionar els conceptes anteriors
es deduirà, en nom d’una homogeneïtzació correcta, el
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cost dels servicis que, encara que traspassats a una
comunitat autònoma determinada, en constituïxen una
competència singular.

2. Segon bloc: finançament de la gestió dels servicis
d’assistència sanitària de la Seguretat Social.

S’integra pels conceptes següents:

a) El finançament resultant de la liquidació definitiva
de l’any 1999, per a les comunitats autònomes amb
competències assumides en la matèria.

b) L’import del finançament resultant per a la resta
de les comunitats autònomes, integrades en el bloc «IN-
SALUD gestió directa».

3. Tercer bloc: finançament de la gestió dels servicis
socials de la Seguretat Social.

Ve determinat pel finançament que resulta de la liqui-
dació definitiva de l’any 1999, per a les comunitats autò-
nomes de règim comú.

Article 4. Determinació de les necessitats homogènies
de finançament.

Per a determinar durant l’any base les necessitats
homogènies de finançament de les respectives comu-
nitats autònomes, s’opera amb la massa de finançament
homogeni assignat a cada un dels blocs competencials
i a altres fons addicionals, d’acord amb els criteris
següents:

A) Bloc de competències comunes.

a) Fons General.

El total de la massa de finançament, una vegada assig-
nat el mínim fix de 39,66 milions d’euros per a cada
comunitat autònoma i exclosos els recursos del sistema
que tenen com a objectiu fomentar el principi de soli-
daritat, es distribuïx d’acord amb els criteris següents:

— Població. La distribució per esta variable s’efectua
proporcionalment a la població que conté el Padró per
a cada comunitat autònoma, a 1 de gener del 1999,
elaborat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). La pon-
deració d’esta variable és del 94 per cent. Anualment
s’analitzaran els efectes derivats de l’aplicació al Sistema
de Finançament de l’evolució del cens de població, res-
pecte a les necessitats resultants durant l’any anterior.

— Superfície. El repartiment d’acord amb esta varia-
ble es du a terme en funció de la superfície territorial,
en quilòmetres quadrats, de cada comunitat autònoma
publicada per l’INE. La ponderació d’esta variable és del
4,2 per cent.

— Dispersió. L’assignació per esta variable s’efectua
en proporció al nombre d’entitats singulars, nuclis de
població, de cada comunitat autònoma, segons les dades
facilitades per l’INE obtingudes del Padró Municipal del
1998. La ponderació d’esta variable és de l’1,2 per cent.

— Insularitat. La imputació per esta variable s’efectua
proporcionalment a la distància ponderada en quilòme-
tres, i aplica un coeficient de l’1,25 a l’excés sobre 1.000
quilòmetres, entre les costes de la península i les capitals
insulars, sobre la base de la informació facilitada pel
Centre Nacional d’Informació Geogràfica del Ministeri
de Foment. La ponderació d’esta variable és del 0,6 per
cent».

b) Fons per a pa�iar la densitat escassa de població.

Dotat amb 48,08 milions d’euros, té per objecte refor-
çar el principi de solidaritat i s’aplica a fi de pa�iar la
situació en què es troben les comunitats autònomes que
hagen experimentat un procés de despoblació important.
Este fons es distribuïx entre les comunitats autònomes

amb una densitat de població inferior a 27 habitants
per quilòmetre quadrat, sempre que, a més, la seua
extensió superficial siga inferior a 50.000 quilòmetres
quadrats.

c) Garantia de mínims.
El sistema garantix que els recursos assignats a cada

comunitat autònoma pels fons que s’enumeren en les
lletres a) i b) anteriors siguen almenys iguals, en termes
d’homogeneïtat, als que cada una d’estes té en la massa
homogènia de finançament, corresponent al primer bloc,
referida en l’apartat 1 de l’article 4.

d) Fons de Renda Relativa.
Dotat amb 150,25 milions d’euros, té, així mateix,

per objecte reforçar el principi de solidaritat i es distribuïx
tenint en compte la situació de menor riquesa relativa
d’algunes comunitats autònomes; per a això s’utilitzarà
com a variable de repartiment l’índex ponderat de renda
relativa següent:

on:

Pi = Població de la comunitat i.
PT = Població total de les quinze comunitats autòno-

mes de règim comú.
VABi = Valor Afegit Brut al cost dels factors de la

comunitat autònoma i.
VABT = Valor Afegit Brut al cost dels factors de les

quinze comunitats de règim comú.

Este fons es distribuïx entre les comunitats autòno-
mes amb un índex de renda relativa positiu i en proporció
a este.

e) Modulacions incorporades al sistema.

1. La taxa de creixement que resulte per a una
comunitat autònoma com a conseqüència de les ope-
racions mencionades en les lletres anteriors, respecte
de la massa homogènia de finançament a què es referix
l’article 3.1 d’esta llei, no podrà ser superior al 75 per
cent de la taxa mitjana de creixement del conjunt de
comunitats autònomes de règim comú.

No obstant, en l’aplicació d’este principi hauran de
tindre’s en compte, igualment, les regles següents:

1a L’aplicació de la modulació citada no podrà supo-
sar en cap cas un retall superior al 22,791 per cent
de la massa homogènia de finançament.

2a Quan la comunitat a què s’aplique la modulació
compte amb un nombre d’entitats singulars —nuclis de
població— superior al 10 per cent del total de les exis-
tents en les comunitats autònomes de règim comú, l’ex-
cés sobre el 75 per cent de la taxa mitjana de creixement
es multiplicarà per 0,49 per a trobar l’import de la modu-
lació.

2. La taxa de creixement que resulte per a una
comunitat autònoma com a conseqüència de les ope-
racions mencionades en les lletres anteriors, respecte
de la massa homogènia de finançament a què es referix
l’article 3.1 d’esta llei, per a les comunitats autònomes
amb una renda per habitant per davall del 70 per cent
de la renda per habitant mitjana de les comunitats autò-
nomes de règim comú, no podrà ser inferior al 120 per
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cent de la taxa mitjana de creixement del conjunt de
comunitats autònomes de règim comú.

Al seu torn, per a les que es troben situades entre
el 70 i el 75 per cent de la renda mitjana per habitant,
la taxa de creixement del finançament no podrà ser infe-
rior al 30 per cent de la taxa mitjana de creixement
del conjunt de comunitats autònomes de règim comú.

Finalment, per a les que es troben entre el 75 per
cent i el 82 per cent de la renda mitjana per habitant,
la taxa de creixement del finançament no podrà ser infe-
rior al 22 per cent de la taxa mitjana de creixement
del conjunt de comunitats autònomes de règim comú.

B) Bloc de competències de gestió dels servicis d’as-
sistència sanitària de la Seguretat Social.

a) Fons General.

La massa homogènia de finançament d’este bloc
competencial, a què es referix l’apartat 2 de l’article 3,
s’assigna d’acord amb els criteris següents:

— Població protegida. La distribució per esta variable
s’efectua proporcionalment al valor d’esta per al 1999,
segons les estadístiques elaborades pel Ministeri de Sani-
tat i Consum. La ponderació d’esta variable és del 75
per cent.

— Població major de seixanta-cinc anys. L’assignació,
d’acord amb esta variable, es du a terme en funció de
la població major de seixanta-cinc anys del Padró a 1
de gener del 1999 per a cada comunitat autònoma,
elaborat per l’INE. La ponderació d’esta variable és del
24,5 per cent.

— Insularitat. L’assignació per esta variable s’efectua
proporcionalment a la distància en quilòmetres, ponde-
rada per trams, entre les costes de la península i les
capitals insulars, sobre la base de la informació que faci-
lite el Centre Nacional d’Informació Geogràfica del Minis-
teri de Foment. La ponderació d’esta variable és del 0,5
per cent.

b) Garantia de mínims.

El sistema garantix que el finançament assignat a
cada comunitat autònoma pel Fons General a què es
referix la lletra a) anterior, siga almenys igual a la que
cada una té assignada, com a massa homogènia de finan-
çament en este bloc de competències, de conformitat
amb l’apartat 2 de l’article 3.

c) Fons específics.

S’establixen els fons següents:

Fons «Programa d’estalvi en incapacitat temporal».
Fons de cohesió sanitària.

El primer finança l’adopció de programes i de mesures
dirigides al control del gasto relatiu a la incapacitat tem-
poral i a la millora de la gestió dels servicis d’assistència
sanitària de la Seguretat Social per a estes contingències
i correspon la gestió financera d’este fons a la Tresoreria
General de la Seguretat Social. La dotació d’este fons,
que afecta tant les comunitats autònomes amb la gestió
transferida com les que no la tenen, és de 240,40 milions
d’euros, que s’incrementarà anualment segons es deter-
mine en les lleis de Pressupostos Generals de l’Estat,
i es distribuirà entre les comunitats autònomes d’acord
amb la població protegida. L’import d’este fons per a
cada comunitat autònoma està integrat en les neces-
sitats de finançament, per a cada comunitat autònoma,
de la pràctica de les operacions a què es referixen les
lletres a) i b) anteriors.

El segon té com a finalitat garantir la igualtat d’accés
als servicis d’assistència sanitària públics en tot el territori

espanyol i l’atenció a ciutadans desplaçats procedents de
països de la Unió Europea o de països amb què Espanya
tinga subscrits convenis d’assistència sanitària recíproca
i el gestionarà el Ministeri de Sanitat i Consum.

La distribució d’estos fons s’articularà d’acord amb
la seua regulació específica. El Ministeri mencionat esta-
blirà el procediment per a compensar a càrrec d’este
fons les comunitats autònomes pel saldo net de l’as-
sistència sanitària prestada a desplaçats.

C) Bloc de competències de la gestió dels servicis
socials de la Seguretat Social.

La massa homogènia de finançament d’este bloc
competencial, a què es referix l’apartat 3 de l’article 3,
s’assigna en funció de la població major de seixanta-cinc
anys del Padró per a cada comunitat autònoma, elaborat
per l’INE.

El sistema garantix que el finançament assignat a cada
comunitat autònoma, resultant de l’operació anterior, siga
almenys igual a la que cada una té assignada, com a
massa homogènia de finançament en este bloc de com-
petències, de conformitat amb l’apartat 3 de l’article 3.

Article 5. Determinació de les necessitats totals de
finançament durant l’any base 1999.

Les necessitats totals de finançament durant l’any
base resultaran d’addicionar a les necessitats homogè-
nies de finançament, calculades segons el que establix
l’article anterior, el valor durant l’any base 1999 de les
competències no homogènies.

SECCIÓ 2a RECURSOS FINANCERS DEL SISTEMA DURANT L’ANY BASE

Article 6. Recursos financers del sistema durant l’any
base 1999.

Les necessitats de finançament a què es referix l’ar-
ticle anterior es finançaran amb tots els recursos del
sistema, en els valors de l’any 1999, que es relacionen
a continuació:

a) Recaptació de tributs cedits sobre Patrimoni,
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documen-
tats, Successions i Donacions, Determinats Mitjans de
Transport, Vendes Detallistes de Determinats Hidrocar-
burs i sobre el Joc, i Taxes afectes als servicis transferits,
pels valors normatius de l’any 1999.

b) Tarifa autonòmica del IRPF, el valor del qual
durant l’any base 1999 es determina de la manera
següent:

TIRi (1999) = CLDi (1999) — DIDIDi (1999) + CLNDi (1999)
— DIDNi (1999) + RNDi (1999) + INDi (1999)

On:

TIRi (1999) = Rendiment recaptatori pel IRPF de la
comunitat autònoma «i», durant l’any 1999.

CLDi (1999) = 33 per cent de la suma de les quotes
íntegres en concepte de les tarifes estatals i autonò-
miques que els residents en el territori de la comunitat
autònoma «i» hagen consignat en la declaració presen-
tada l’any 2000 corresponent a l’any 1999. Esta quan-
titat es minorarà en el 33 per cent de les deduccions
estatals que han de suportar-se per la quota íntegra auto-
nòmica. Quan l’import consignat en la declaració siga
de signe negatiu el seu valor serà igual a zero.

DIDIDi (1999) = 33 per cent de l’import total deduït
efectivament pels residents en el territori de la comunitat
autònoma «i» en la declaració presentada l’any 2000,
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corresponent a l’any 1999, per la deducció per doble
imposició de dividends i per doble imposició interna-
cional.

CLNDi (1999) = 33 per cent de les quotes líquides
dels contribuents residents en el territori de la comunitat
autònoma «i» que no estiguen obligats a declarar i que
so�iciten devolució durant l’any 2000 per l’any 1999.

DIDNi (1999) = 33 per cent de l’import de la deducció
per doble imposició de dividends corresponent als con-
tribuents residents en el territori de la comunitat autò-
noma «i» que no estiguen obligats a declarar i que so�i-
citen devolució durant l’any 2000 per l’any 1999.

RNDi (1999) = 33 per cent de les retencions supor-
tades pels contribuents residents en el territori de la
comunitat autònoma «i» que no estiguen obligats a decla-
rar, que no so�iciten devolució i que obtinguen rendes
superiors a 6.010,12 euros.

INDi (1999) = Ingressos per IRPF produït l’any 1999
per actes d’inspecció [AIi (1999)], liquidacions practica-
des per l’Administració [LAi (1999)] i declaracions pre-
sentades fora dels terminis establits per la normativa
reguladora de l’impost [ALi (1999)] que corresponguen
a la comunitat autònoma «i». A este efecte, s’entendrà
per deute tributari el constituït per la quota líquida més
els conceptes a què es referix l’apartat 2 de l’article 58
de la Llei General Tributària, a excepció dels recàrrecs
previstos en les lletres a) i d). Esta partida es minorarà
en l’import de les devolucions per ingressos indeguts
que hagen d’imputar-se a la comunitat autònoma, inclo-
sos els interessos legals [DIi (1999)].

INDi (1999) = AIi (1999) + LAi (1999) + ALi (1999) —
— DIi (1999)

c) Cessió del 35 per cent de la recaptació líquida
per IVA.

L’atribució a la comunitat autònoma del rendiment
del 35 per cent de la recaptació líquida per IVA en el
seu territori se subjecta a les regles següents:

S’entén per recaptació líquida el conjunt d’ingressos
líquids de la Hisenda Estatal, amb criteri de caixa, pels
conceptes que integren l’Impost sobre el Valor Afegit,
obtinguts després de descomptar de la recaptació bruta
les devolucions i les transferències o ajustos (positives
o negatives) establides en el Concert i Conveni amb les
Hisendes Forals del País Basc i Navarra, respectivament.

El valor de la cessió del 35 per cent de l’IVA per
a l’any base 1999, es determina de la manera següent:

IVAi (1999) = IVAE (1999) * 0,35 * ICVi (1999)

El terme IVAE (1999) representa la recaptació líquida
per IVA obtinguda per l’Estat durant l’any 1999.

El terme ICVi (1999) representa l’índex de consum
de la comunitat autònoma i per al 1999, certificat per
l’INE.

d) Cessió del 40 per cent de la recaptació líquida
per l’Impost sobre la Cervesa.

L’atribució a la comunitat autònoma del rendiment
del 40 per cent de la recaptació líquida per l’Impost
sobre la Cervesa en el seu territori se subjecta a les
regles següents:

S’entén per recaptació líquida el conjunt d’ingressos
líquids de la Hisenda Estatal, amb criteri de caixa, pels
conceptes que integren l’Impost sobre la Cervesa, obtin-
guts després de descomptar de la recaptació bruta les
devolucions i les transferències o ajustos (positives o
negatives) establides en el Concert i Conveni amb les
Hisendes Forals del País Basc i Navarra, respectivament.

El valor de la cessió del 40 per cent de l’Impost sobre
la Cervesa per a l’any base 1999, es determina de la
manera següent:

IECi (1999) = IECE (1999) * 0,40 * ICCi (1999)

El terme IECE (1999) representa la recaptació líquida
per l’Impost sobre la Cervesa obtinguda per l’Estat durant
l’any 1999.

El terme ICCi (1999) representa l’índex de consum
de la comunitat autònoma i per al 1999, certificat per
l’INE.

e) Impost sobre el Vi i Begudes Fermentades.
f) Cessió del 40 per cent de la recaptació líquida

pels Impostos sobre Productes Intermedis i sobre Alcohol
i Begudes Derivades.

L’atribució a la comunitat autònoma del rendiment
del 40 per cent de la recaptació líquida pels Impostos
sobre Productes Intermedis i sobre Alcohol i Begudes
Derivades en el seu territori se subjecta a les regles
següents:

S’entén per recaptació líquida el conjunt d’ingressos
líquids de la Hisenda Estatal, amb criteri de caixa, pels
conceptes que integren els Impostos sobre Productes
Intermedis i sobre Alcohol i Begudes Derivades, obtin-
guts després de descomptar de la recaptació bruta les
devolucions i les transferències o ajustos (positives o
negatives) establides en el Concert i Conveni amb les
Hisendes Forals del País Basc i Navarra, respectivament.

El valor de la cessió del 40 per cent dels Impostos
sobre Productes Intermedis i sobre Alcohol i Begudes
Derivades per a l’any base 1999, es determina de la
manera següent:

IEAi (1999) = IEAE (1999) * 0,40 * ICAi (1999)

El terme IEAE (1999) representa la recaptació líquida
pels Impostos sobre Productes Intermedis i sobre Alcohol
i Begudes Derivades obtinguda per l’Estat durant
l’any 1999.

El terme ICAi (1999) representa l’índex de consum
de la comunitat autònoma i per al 1999, certificat per
l’INE.

g) Cessió del 40 per cent de la recaptació líquida
per l’Impost sobre Hidrocarburs.

L’atribució a la comunitat autònoma del rendiment
del 40 per cent de la recaptació líquida per l’Impost
sobre Hidrocarburs en el seu territori se subjecta a les
regles següents:

S’entén per recaptació líquida el conjunt d’ingressos
líquids de la Hisenda Estatal, amb criteri de caixa, pels
conceptes que integren l’Impost sobre Hidrocarburs,
obtinguts després de descomptar de la recaptació bruta
les devolucions i les transferències o ajustos (positives
o negatives) establides en el Concert i Conveni amb les
Hisendes Forals del País Basc i Navarra, respectivament.

El valor de la cessió del 40 per cent de l’Impost sobre
Hidrocarburs per a l’any base 1999, es determina de
la manera següent:

IEHi (1999) = IEHE (1999) * 0,40 * ICHi (1999)

El terme IEHE (1999) representa la recaptació líquida
per l’Impost sobre Hidrocarburs obtinguda per l’Estat
durant l’any 1999.

El terme ICHi (1999) representa l’índex d’entregues
de gasolines, gasoils i fueloils, segons les dades del Minis-
teri d’Economia ponderades pels tipus impositius corres-
ponents, a la comunitat autònoma i durant l’any 1999.
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h) Cessió del 40 per cent de la recaptació líquida
per l’Impost sobre Labors del Tabac.

L’atribució a la comunitat autònoma del rendiment
del 40 per cent de la recaptació líquida per l’Impost
sobre Labors del Tabac en el seu territori se subjecta
a les regles següents:

S’entén per recaptació líquida el conjunt d’ingressos
líquids de la Hisenda Estatal, amb criteri de caixa, pels
conceptes que integren l’Impost sobre Labors del Tabac,
obtinguts després de descomptar de la recaptació bruta
les devolucions i les transferències o ajustos (positives
o negatives) establides en el Concert i Conveni amb les
Hisendes Forals del País Basc i Navarra, respectivament.

El valor de la cessió del 40 per cent de l’Impost sobre
Labors del Tabac per a l’any base 1999, es determina
de la manera següent:

IELTi (1999) = IELTE (1999) * 0,40 * ICTi (1999)

El terme IELTE (1999) representa la recaptació líquida
per l’Impost sobre Labors del Tabac obtinguda per l’Estat
durant l’any 1999.

El terme ICTi (1999) representa l’índex de vendes a
expenedories de la comunitat autònoma i durant
l’any 1999, certificades pel Comissionat per al Mercat
de Tabacs, ponderades pels tipus impositius correspo-
nents.

i) Cessió del 100 per cent de la recaptació líquida
per l’Impost sobre l’Electricitat.

L’atribució a la comunitat autònoma del rendiment
del 100 per cent de la recaptació líquida per l’Impost
sobre l’Electricitat en el seu territori se subjecta a les
regles següents:

S’entén per recaptació líquida el conjunt d’ingressos
líquids de la Hisenda Estatal, amb criteri de caixa, pels
conceptes que integren l’Impost sobre l’Electricitat, obtin-
guts després de descomptar de la recaptació bruta les
devolucions i les transferències o ajustos (positives o
negatives) establides en el Concert i Conveni amb les
Hisendes Forals del País Basc i Navarra, respectivament.

El valor de la cessió del 100 per cent de l’Impost
sobre l’Electricitat per a l’any base 1999, es determina
de la manera següent:

IEEi (1999) = IEEE (1999) * ICEi (1999)

El terme IEEE (1999) representa la recaptació líquida
per l’Impost sobre l’Electricitat obtinguda per l’Estat
durant l’any 1999.

El terme ICEi (1999) representa l’índex de consum
net d’energia elèctrica a la comunitat autònoma i durant
l’any 1999, elaborat a partir de les dades del Ministeri
d’Economia

j) Fons de Suficiència.

1. El Fons de Suficiència durant l’any base 1999
és la diferència, positiva o negativa, entre les necessitats
totals de finançament de cada comunitat autònoma i
el valor dels recursos establits en les lletres anteriors.

2. A l’efecte de la determinació del Fons de Sufi-
ciència de l’any 1999 es detrau l’import, reconegut per
a cada comunitat autònoma, en el Fons «Programa d’es-
talvi en incapacitat temporal».

3. Les ciutats amb estatut d’autonomia tindran
assignat un Fons de Suficiència durant l’any base 1999,
constituït pel valor dels servicis traspassats i les sub-
vencions d’autogovern durant este any.

SECCIÓ 3a EVOLUCIÓ DEL SISTEMA DE FINANÇAMENT:
SUFICIÈNCIA DINÀMICA

Article 7. Evolució del Sistema de Finançament des de
l’1 de gener del 2002. Suficiència dinàmica.

1. El finançament de cada comunitat autònoma
estarà constituïda pel valor definitiu, corresponent a cada
any, dels recursos del Sistema de Finançament que se
li apliquen.

2. A este efecte, a partir de l’1 de gener del 2002
i, en relació amb els recursos constituïts per la Tarifa
Autonòmica del IRPF i el percentatge cedit de l’IVA i
Impostos Especials i Fons de Suficiència, les comunitats
autònomes rebran, cada any, el finançament correspo-
nent a les entregues a compte de cada un dels recursos
citats que se’ls apliquen i, l’any en què es coneguen
tots els valors definitius dels recursos citats, la liquidació
definitiva que corresponga, per diferència entre l’import
de les entregues a compte percebut i els valors definitius
d’estos.

3. Les comunitats autònomes hauran de destinar
cada any al finançament dels servicis d’assistència sani-
tària de la Seguretat Social, exclosa la part corresponent
al Fons Programa d’Estalvi en Incapacitat Temporal, com
a mínim, l’import que resulte d’aplicar al valor establit
durant l’any base per a estos servicis l’índex de creixe-
ment de l’ITEn, a què es referix l’article 16. Amb este
fi queden vinculats tots els recursos del sistema de
finançament.

Article 8. Tarifa Autonòmica del IRPF: determinació de
les entregues a compte i de la liquidació definitiva.

1. Les comunitats autònomes participaran en la
recaptació líquida que s’obtinga en cada exercici, per
mitjà de la determinació d’una entrega a compte de la
liquidació definitiva.

La determinació de la quantia d’esta entrega a compte
s’efectuarà per mitjà de l’operació següent:

ACTIRi (x) = RPCPGE (x) * IaTIRi (x/ua) * 0,98

Sent ACTIRi (x) l’import anual de la bestreta que haurà
d’abonar l’Estat a la comunitat i, en concepte d’entrega
a compte del rendiment durant l’any (x) de la tarifa auto-
nòmica del IRPF; RPCPGE (x) és l’import de la previsió
pressupostària d’ingressos de IRPF per a l’any (x) per
les retencions, els pagaments a compte i els pagaments
fraccionats; IaTIRi (x/ua) és l’índex d’actualització o incre-
ment previst, per a la tarifa autonòmica de l’impost de
la comunitat i, entre l’últim any (ua) amb liquidació defi-
nitiva practicada i l’any (x).

L’índex d’actualització és el resultat de practicar l’o-
peració següent:

IaTIRi(x/ua) = {[CLi(ua) + RNDi(ua)]/[CL(ua) + RND(ua)]} *

* [C¥Li(x)/C¥Li ’(x)] * (CL(ua)/RPC(ua))

En esta fórmula, les raons que figuren en el segon
membre representen respectivament:

[CLi(ua) + RNDi(ua)]/[CLi(ua) + RND(ua)]: relació de
les quotes líquides per tarifa autonòmica del IRPF més
retencions de no-declarants de la comunitat autònoma
i, sobre la quota líquida total del IRPF més les retencions
de no-declarants totals, durant l’últim any amb dades
definitives.

[C¥Li(x)/C¥Li ’(x)]: relació entre l’estimació de la quota
autonòmica de la comunitat autònoma i, resultant d’a-
plicar modificacions normatives aprovades per esta per
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a l’any (x), respecte a l’últim any conegut (ua), i la mateixa
estimació sense considerar estes modificacions.

(CL(ua)/IRPC(ua)): índex de discrepància entre la quo-
ta líquida total de l’últim exercici conegut i els ingressos
corresponents a retencions, pagaments a compte i paga-
ments fraccionats pel mateix exercici.

L’import que s’obtinga en concepte d’entrega a comp-
te, segons la fórmula establida en els paràgrafs anteriors,
es farà efectiu a cada comunitat autònoma per mitjà
d’entrega per dotzenes parts mensuals, i es tramitarà
com a devolucions d’ingressos en el concepte del IRPF.

2. La liquidació definitiva es determinarà per la dife-
rència entre les entregues a compte percebudes i el valor
definitiu de la tarifa autonòmica, que resulte d’aplicar
la fórmula continguda en l’article 6.b) a cada any, i es
definirà el terme CLDi com a les quotes líquides, en con-
cepte de tarifa autonòmica de l’impost, que els residents
en el territori de la comunitat autònoma i hagen con-
signat en la declaració presentada per l’any a què corres-
ponga la liquidació definitiva. Quan l’import consignat
en la declaració siga de signe negatiu, el valor serà igual
a zero.

Article 9. Cessió del 35 per cent de la recaptació líquida
per IVA: determinació de les entregues a compte i
de la liquidació definitiva.

1. Les comunitats autònomes participaran en la
recaptació líquida que s’obtinga en cada exercici, per
mitjà de la determinació d’una entrega a compte de la
liquidació definitiva.

La determinació de la quantia d’esta entrega a compte
s’efectuarà per mitjà de l’operació següent:

ACIVAi(x) = RPIVA(x) * ICVPi(x) * 0,98

On:
ACIVAi és l’import anual de la bestreta a la comunitat

autònoma i, en concepte d’entrega a compte de la recap-
tació d’IVA obtingut l’any (x).

RPIVA(x) és l’import de la previsió pressupostària de
la recaptació líquida de l’IVA per a l’any (x).

ICVPi(x) és l’índex provisional de consum de la comu-
nitat autònoma i per a l’any (x).

L’import que s’obtinga en concepte d’entrega a comp-
te, segons la fórmula establida en els paràgrafs anteriors,
es farà efectiu a cada comunitat autònoma per mitjà
d’entrega per dotzenes parts mensuals, i es tramitarà
com a devolucions d’ingressos en el concepte d’IVA.

2. La liquidació definitiva es determinarà per la dife-
rència entre les entregues a compte percebudes i el valor
definitiu de la cessió de la recaptació líquida per IVA
que resulte de l’aplicació de la fórmula continguda en
l’article 6.c) a cada any.

Article 10. Cessió del 40 per cent de la recaptació líqui-
da per l’Impost sobre la Cervesa: determinació de
les entregues a compte i de la liquidació definitiva.

1. Les comunitats autònomes participaran en la
recaptació líquida que s’obtinga en cada exercici, per
mitjà de la determinació d’una entrega a compte de la
liquidació definitiva.

La determinació de la quantia d’esta entrega a compte
s’efectuarà per mitjà de l’operació següent:

ACIECi(x) = RPIEC(x) * ICCPi(x) * 0,98

On:
ACIECi(x) és l’import anual de la bestreta a la comunitat

autònoma i, en concepte d’entrega a compte de la recap-
tació de l’Impost sobre la Cervesa obtingut durant l’any (x).

RPIEC(x) és l’import de la previsió pressupostària de
la recaptació líquida de l’Impost sobre la Cervesa per
a l’any (x).

ICCPi(x) és l’índex provisional de consum de la comu-
nitat autònoma i per a l’any (x).

L’import que s’obtinga en concepte d’entrega a comp-
te, segons la fórmula establida en els paràgrafs anteriors,
es farà efectiu a cada comunitat autònoma per mitjà
d’entrega per dotzenes parts mensuals, i es tramitarà
com a devolucions d’ingressos en el concepte d’Impost
sobre la Cervesa.

2. La liquidació definitiva es determinarà per la dife-
rència entre les entregues a compte percebudes i el valor
definitiu de la cessió de la recaptació líquida per l’Impost
sobre la Cervesa, que resulte d’aplicar la fórmula con-
tinguda en l’article 6.d) a cada any.

Article 11. Cessió del 40 per cent de la recaptació líqui-
da pels Impostos sobre Productes Intermedis i sobre
Alcohol i Begudes Derivades: determinació de les
entregues a compte i de la liquidació definitiva.

1. Les comunitats autònomes participaran en la
recaptació líquida que s’obtinga en cada exercici, per
mitjà de la determinació d’una entrega a compte de la
liquidació definitiva.

La determinació de la quantia d’esta entrega a compte
s’efectuarà per mitjà de l’operació següent:

ACIEAi(x) = RPIEA(x) * ICAPi(x) * 0,98

On:
ACIEAi(x) és l’import anual de la bestreta a la comunitat

autònoma i, en concepte d’entrega a compte de la recap-
tació dels Impostos sobre Productes Intermedis i sobre
Alcohol i Begudes Derivades obtingut durant l’any (x).

RPIEA(x) és l’import de la previsió pressupostària de
la recaptació líquida dels Impostos sobre Productes Inter-
medis i sobre Alcohol i Begudes Derivades per a l’any (x).

ICAPi(x) és l’índex provisional de consum de la comu-
nitat autònoma i per a l’any (x).

L’import que s’obtinga en concepte d’entrega a comp-
te, segons la fórmula establida en els paràgrafs anteriors,
es farà efectiu a cada comunitat autònoma per mitjà
d’entrega per dotzenes parts mensuals, i es tramitarà
com a devolucions d’ingressos en el concepte dels
Impostos sobre Productes Intermedis i sobre Alcohol i
Begudes Derivades.

2. La liquidació definitiva es determinarà per la dife-
rència entre les entregues a compte percebudes i el valor
definitiu de la cessió de la recaptació líquida pels Impos-
tos sobre Productes Intermedis i sobre Alcohol i Begudes
Derivades, que resulte d’aplicar la fórmula continguda
en l’article 6.f) a cada any.

Article 12. Cessió del 40 per cent de la recaptació líqui-
da per l’Impost sobre Hidrocarburs: determinació de
les entregues a compte i de la liquidació definitiva.

1. Les comunitats autònomes participaran en la
recaptació líquida que s’obtinga en cada exercici, per
mitjà de la determinació d’una entrega a compte de la
liquidació definitiva.

La determinació de la quantia d’esta entrega a compte
s’efectuarà per mitjà de l’operació següent:

ACIEHi(x) = RPIEH(x) * ICHPi(x) * 0,98

On:
ACIEHi(x) és l’import anual de la bestreta a la comunitat

autònoma i, en concepte d’entrega a compte de la recap-
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tació de l’Impost sobre Hidrocarburs obtingut durant
l’any (x).

RPIEH(x) és l’import de la previsió pressupostària de
la recaptació líquida de l’Impost sobre Hidrocarburs per
a l’any (x).

ICHPi(x) és l’índex provisional d’entregues de gasolines,
gasoils i fueloils, ponderades pels tipus impositius corres-
ponents, de la comunitat autònoma i per a l’any (x).

L’import que s’obtinga en concepte d’entrega a comp-
te, segons la fórmula establida en els paràgrafs anteriors,
es farà efectiu a cada comunitat autònoma per mitjà
d’entrega per dotzenes parts mensuals, i es tramitarà
com a devolucions d’ingressos en el concepte d’Impost
sobre Hidrocarburs.

2. La liquidació definitiva es determinarà per la dife-
rència entre les entregues a compte percebudes i el valor
definitiu de la cessió de la recaptació líquida per l’Impost
sobre Hidrocarburs, que resulte d’aplicar la fórmula con-
tinguda en l’article 6.g) a cada any.

Article 13. Cessió del 40 per cent de la recaptació líqui-
da per l’Impost sobre Labors del Tabac: determinació
de les entregues a compte i de la liquidació definitiva.

1. Les comunitats autònomes participaran en la
recaptació líquida que s’obtinga en cada exercici, per
mitjà de la determinació d’una entrega a compte de la
liquidació definitiva.

La determinació de la quantia d’esta entrega a compte
s’efectuarà per mitjà de l’operació següent:

ACIELTi(x) = RPIELT(x) * ICTPi(x) * 0,98

On:
ACIELTi(x) és l’import anual de la bestreta a la comu-

nitat autònoma i, en concepte d’entrega a compte de
la recaptació de l’Impost sobre Labors del Tabac obtingut
durant l’any (x).

RPIELT(x) és l’import de la previsió pressupostària de
la recaptació líquida de l’Impost sobre Labors del Tabac
per a l’any (x).

ICTPi(x) és l’índex provisional de vendes a expene-
dories, de la comunitat autònoma i per a l’any (x), pon-
derades pels tipus impositius corresponents.

L’import que s’obtinga en concepte d’entrega a comp-
te, segons la fórmula establida en els paràgrafs anteriors,
es farà efectiu a cada comunitat autònoma per mitjà
d’entrega per dotzenes parts mensuals, i es tramitarà
com a devolucions d’ingressos en el concepte d’Impost
sobre Labors del Tabac.

2. La liquidació definitiva es determinarà per la dife-
rència entre les entregues a compte percebudes i el valor
definitiu de la cessió de la recaptació líquida per l’Impost
sobre Labors del Tabac, que resulte de l’aplicació de
la fórmula continguda en l’article 6.h) a cada any.

Article 14. Cessió del 100 per cent de la recaptació
líquida per l’Impost sobre l’Electricitat: determinació
de les entregues a compte i de la liquidació definitiva.

1. Les comunitats autònomes participaran en la
recaptació líquida que s’obtinga en cada exercici, per
mitjà de la determinació d’una entrega a compte de la
liquidació definitiva.

La determinació de la quantia d’esta entrega a compte
s’efectuarà per mitjà de l’operació següent:

ACIEEi(x) = RPIEE(x) * ICEPi(x) * 0,98

On:
ACIEEi(x) és l’import anual de la bestreta a la comunitat

autònoma i, en concepte d’entrega a compte de la recap-

tació de l’Impost sobre l’Electricitat obtingut durant
l’any (x).

RPIEE(x) és l’import de la previsió pressupostària de
la recaptació líquida de l’Impost sobre l’Electricitat per
a l’any (x).

ICEPi(x) és l’índex provisional de consum net d’energia
elèctrica a la comunitat autònoma i per a l’any (x).

L’import que s’obtinga en concepte d’entrega a comp-
te, segons la fórmula establida en els paràgrafs anteriors,
es farà efectiu a cada comunitat autònoma per mitjà
d’entrega per dotzenes parts mensuals, i es tramitarà
com a devolucions d’ingressos en el concepte d’Impost
sobre l’Electricitat.

2. La liquidació definitiva es determinarà per la dife-
rència entre les entregues a compte percebut i el valor
definitiu de la cessió de la recaptació líquida per l’Impost
sobre l’Electricitat, que resulte d’aplicar la fórmula con-
tinguda en l’article 6.i) a cada any.

Article 15. Fons de Suficiència: determinació de les
entregues a compte i de la liquidació definitiva.

1.a) Les comunitats autònomes i ciutats amb estatut
d’autonomia rebran cada any una entrega a compte del
Fons de Suficiència que els corresponga, que es deter-
minarà per aplicació de la fórmula següent:

FSi(x) = FSi(1999) * [ITEn(x)/ITEn(1999)] * 0,98

Sent FSi(x) l’import anual de l’entrega a compte per
a la comunitat autònoma o ciutat amb estatut d’auto-
nomia i, durant l’any x, del seu tram de Fons de Sufi-
ciència; FSi (1999) l’import per a la comunitat autònoma
o ciutat amb estatut d’autonomia i, durant l’any base,
del seu tram de Fons de Suficiència; ITEn (x) i
ITEn (1999), els imports disponibles dels ITEn durant
l’any x i durant l’any base, respectivament.

A este efecte, es dotaran en la secció 32 dels Pres-
supostos Generals de l’Estat els crèdits corresponents
als imports calculats, que es faran efectius per dotzenes
parts.

b) Quan l’import del Fons de Suficiència siga a favor
de l’Estat, s’aplicarà la fórmula següent:

FSi(x) = FSi(1999) * [ITEri(x)/ITEri(1999)] * 0,98

Sent FSi(x) l’import per a la comunitat autònoma i,
durant l’any x, del seu tram de Fons de Suficiència; FSi
(1999) l’import per a la comunitat autònoma i, durant
l’any base, del seu tram de Fons de Suficiència; ITEri (x)
i ITEri (1999), els imports disponibles dels ITEr de la
comunitat autònoma i durant l’any (x) i durant l’any base,
respectivament. No obstant, quan ITEri (x)/ITEri (1999)
siga superior a ITEn (x)/ITEn (1999), esta última expres-
sió haurà de substituir l’altra en la fórmula anterior.

A este efecte, el resultat de la fórmula anterior es
reflectirà com a dret en el capítol IV del Pressupost d’In-
gressos de l’Estat.

2. La liquidació definitiva es determinarà per la dife-
rència entre les entregues a compte percebudes i el valor
definitiu del fons, resultant d’aplicar l’ITEn o ITEri, a càrrec
del crèdit que s’habilite amb este fi en la secció 32 de
l’estat de Gastos dels Pressupostos Generals de l’Estat
o, en el cas de la lletra b) de l’apartat 1 anterior, es
reflectirà com a dret en el capítol IV del Pressupost d’In-
gressos de l’Estat.

3. A este efecte, l’ITE nacional (ITEn): està constituït
per la recaptació estatal, exclosa la susceptible de cessió,
per IRPF, IVA i els Impostos Especials de Fabricació sobre
la Cervesa, sobre el Vi i Begudes Fermentades, sobre
Productes Intermedis, sobre Alcohol i Begudes Deriva-
des, sobre Hidrocarburs i sobre Labors del Tabac.
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D’altra banda, l’ITE regional (ITEr): està constituït per
la recaptació en el territori de la comunitat autònoma,
sense exercici de competències normatives, pel IRPF,
l’IVA i els Impostos Especials de Fabricació sobre la Cer-
vesa, sobre el Vi i Begudes Fermentades, sobre Productes
Intermedis, sobre Alcohol i Begudes Derivades, sobre
Hidrocarburs i sobre Labors del Tabac, cedits i suscep-
tibles de cessió.

Article 16. Revisió del Fons de Suficiència: causes.

Seran causa de revisió del valor del Fons de Sufi-
ciència durant l’any base, les següents:

1. Traspàs de nous servicis, ampliacions o revisions
de valoracions de traspassos anteriors, acordats per la
Comissió Mixta respectiva i aprovats pel reial decret.
La revisió la farà d’ofici el Ministeri d’Hisenda, d’acord
amb la valoració del traspàs, referida a l’any base, que
s’arreplegue en el reial decret respectiu. El nou valor
obtingut pel Fons de Suficiència produirà efectes des
del començament de l’exercici següent a aquell en què
se n’haja efectuat la revisió. No obstant, atés que, en
el moment del traspàs, l’ITEn que s’aplica per a convertir
en valors de l’any base 1999 el cost efectiu és pro-
visional, el valor definitiu del Fons de Suficiència oca-
sionat pel traspàs s’ajustarà una vegada es conega el
valor definitiu de l’ITEn corresponent a l’any del traspàs.

2. Efectivitat de cessió de tributs d’acord amb les
regles establides en la llei reguladora d’esta. Perquè la
revisió s’efectue l’haurà d’acordar la Comissió Mixta res-
pectiva, d’acord amb el valor estimat que haguera tingut
la recaptació a la comunitat autònoma del tribut que
se cedix, durant l’any base. El nou valor obtingut pel
Fons de Suficiència produirà efectes des del comença-
ment de l’exercici següent a aquell en què se n’haja
efectuat la revisió.

A l’efecte del que disposa el paràgraf anterior, en
el cas de tributs que no existisquen durant l’any base,
la recaptació a la comunitat autònoma del tribut que
se cedix, en este any base, serà la corresponent a l’any
d’efectivitat de la cessió, deflactada a l’ITE que s’aplica
per a actualitzar el Fons de Suficiència.

TÍTOL II

Cessió de tributs de l’Estat a les comunitats
autònomes

SECCIÓ 1a TRIBUTS CEDITS

Article 17. Tributs cedits.

1. Amb les condicions i l’abast establits en este títol,
se cedix a les comunitats autònomes, segons els casos,
el rendiment total o parcial en el seu territori dels tributs
següents:

a) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
b) Impost sobre el Patrimoni.
c) Impost sobre Successions i Donacions.
d) Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes

Jurídics Documentats.
e) Tributs sobre el Joc.
f) Impost sobre el Valor Afegit.
g) Impost sobre la Cervesa.
h) Impost sobre el Vi i Begudes Fermentades.
i) Impost sobre Productes Intermedis.
j) Impost sobre l’Alcohol i Begudes Derivades.
k) Impost sobre Hidrocarburs.
l) Impost sobre les Labors del Tabac.
m) Impost sobre l’Electricitat.

n) Impost Especial sobre Determinats Mitjans de
Transport.

ñ) Impost sobre les Vendes Detallistes de Determi-
nats Hidrocarburs.

2. La supressió o la modificació eventual per l’Estat
d’algun dels tributs abans assenyalats implicarà l’extinció
o la modificació de la cessió.

SECCIÓ 2a ABAST I CONDICIONS GENERALS DE LA CESSIÓ

Article 18. Rendiment que se cedix.

1. S’entén per rendiment cedit dels tributs que s’as-
senyalen en l’article anterior:

A) L’import de la recaptació líquida derivada dels
deutes tributaris corresponents als diferents fets impo-
sables cedits, en el cas de:

a) L’Impost sobre el Patrimoni.
b) L’Impost sobre Successions i Donacions.
c) L’Impost sobre Transmissions Patrimonials i

Actes Jurídics Documentats.
d) Els Tributs sobre el Joc.
e) L’Impost Especial sobre Determinats Mitjans de

Transport.
f) L’Impost sobre les Vendes Detallistes de Deter-

minats Hidrocarburs.

B) L’import de la recaptació líquida derivada de la
part del deute tributari cedit, en el cas de:

a) L’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
b) L’Impost sobre el Valor Afegit.
c) L’Impost sobre la Cervesa.
d) L’Impost sobre el Vi i Begudes Fermentades.
e) L’Impost sobre Productes Intermedis.
f) L’Impost sobre l’Alcohol i Begudes Derivades.
g) L’Impost sobre Hidrocarburs.
h) L’Impost sobre les Labors del Tabac.
i) L’Impost sobre l’Electricitat.

2. A l’efecte del que disposa la lletra B) de l’apartat
anterior, s’entendrà per un import de la recaptació líquida
derivada de la part del deute tributari cedit:

a) En l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques:

1r La part autonòmica de les quotes líquides que
els residents en el territori de la comunitat autònoma
hagen consignat en la declaració de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques presentada i ingressada
dins dels terminis establits per la normativa reguladora
de l’Impost, minorada en la part corresponent de les
deduccions per doble imposició de dividends i doble
imposició internacional.

2n La part autonòmica de les quotes líquides dels
contribuents residents en el territori de la comunitat autò-
noma que no estiguen obligats a declarar i so�iciten
devolució, minorada en la part corresponent de la deduc-
ció per doble imposició de dividends.

3r El resultat d’aplicar el 33 per cent sobre les reten-
cions suportades pels contribuents residents en el terri-
tori de la comunitat autònoma que no estiguen obligats
a declarar, que no hagen so�icitat devolució i que obtin-
guen rendes superiors a 6.010,12 euros.

4t La part del deute tributari que, corresponent a
la comunitat autònoma, siga ingressat per actes d’ins-
pecció, liquidacions practicades per l’Administració i
declaracions presentades fora dels terminis establits per
la normativa reguladora de l’impost. A este efecte, s’en-
tendrà per deute tributari el constituït per la quota líquida
més els conceptes a què es referix l’apartat 2 de l’ar-
ticle 58 de la Llei General Tributària, a excepció dels
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recàrrecs que preveuen les lletres a) i d). Esta partida
es minorarà en l’import de les devolucions per ingressos
indeguts que hagen d’imputar-se a la comunitat autò-
noma, inclosos els interessos legals.

Sense perjuí del que disposa el número 3r anterior,
no es considerarà recaptació líquida derivada de la part
del deute tributari cedit els imports corresponents als
pagaments a compte de l’impost.

b) En l’Impost sobre el Valor Afegit, en els Impostos
sobre la Cervesa, sobre el Vi i Begudes Fermentades,
sobre Productes Intermedis, sobre l’Alcohol i Begudes
Derivades, sobre Hidrocarburs, sobre les Labors del
Tabac i sobre l’Electricitat, el percentatge cedit del con-
junt d’ingressos líquids de la Hisenda Estatal pels con-
ceptes que integren cada un d’estos impostos, amb cri-
teri de caixa, obtinguts després de descomptar de la
recaptació bruta les devolucions i les transferències o
ajustos (positius o negatius) establides en el Concert
i Conveni amb les Hisendes Forals del País Basc i Navarra,
respectivament.

Article 19. Normativa aplicable als tributs cedits.

1. Els tributs el rendiment dels quals se cedix a les
comunitats autònomes es regiran per la Llei General Tri-
butària, la Llei de Drets i Garanties dels Contribuents,
els Convenis o Tractats Internacionals, la llei pròpia de
cada tribut, els reglaments generals dictats per al des-
plegament de la Llei General Tributària i de les lleis prò-
pies de cada tribut, les altres disposicions de caràcter
general, reglamentàries o interpretatives, dictades per
l’Administració de l’Estat i, en els termes que preveu
este títol, per les normes emanades de la comunitat autò-
noma competent segons l’abast i els punts de connexió
que s’hi establixen.

La terminologia i els conceptes de les normes que
dicten les comunitats autònomes s’adequaran a la Llei
General Tributària.

2. La normativa que dicten les comunitats autòno-
mes en relació amb les matèries la competència de les
quals els corresponga d’acord amb el seu estatut d’au-
tonomia i que siga susceptible de tindre, per via indirecta,
efectes fiscals no produirà estos efectes en el moment
que el règim tributari que configure no s’ajuste a allò
que establixen les normes estatals.

Article 20. Residència habitual de les persones físiques.

1. A l’efecte del que disposa este títol, es consi-
derarà que les persones físiques residents en territori
espanyol ho són en el territori d’una comunitat autò-
noma:

1r Quan romanguen en el seu territori un nombre
més gran de dies:

a) Del període impositiu, en l’Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques.

b) De l’any immediatament anterior, comptat de
data a data, que finalitze el dia anterior al de meritació,
en l’Impost sobre Successions i Donacions, en l’Impost
sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Docu-
mentats i en l’Impost Especial sobre Determinats Mitjans
de Transport.

Per a determinar el període de permanència es com-
putaran les absències temporals.

Excepte prova en contra, es considerarà que una per-
sona física roman en el territori d’una comunitat autò-
noma quan en este territori radique la seua vivenda habi-
tual, i esta es definirà conforme al que disposa la nor-
mativa reguladora de l’Impost sobre la Renda de les Per-
sones Físiques.

2n Quan no fóra possible determinar la permanèn-
cia a què es referix el punt 1r anterior, es consideraran
residents en el territori de la comunitat autònoma on
tinga el principal centre d’interessos, i es considerarà
com a tal el territori on obtinguen la major part de la
base imposable de l’Impost sobre la Renda de les Per-
sones Físiques, determinada pels components de renda
següents:

a) Rendiments de treball, que s’entendran obtinguts
on radique el centre de treball respectiu, si n’hi ha.

b) Rendiments del capital immobiliari i guanys patri-
monials derivats de béns immobles, que s’entendran
obtinguts en el lloc en què radiquen.

c) Rendiments derivats d’activitats econòmiques, ja
siguen empresarials o professionals, que s’entendran
obtinguts on radique el centre de gestió de cada una.

d) Bases imputades en el règim de transparència
professional, que s’entendran obtingudes en el lloc en
què s’exercisca l’activitat professional.

3r Quan no puga determinar-se la residència con-
forme als criteris establits en els punts 1r i 2n anteriors,
es consideraran residents en el lloc de l’última residència
declarada a l’efecte de l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques.

2. En l’Impost sobre el Patrimoni, la residència de
les persones físiques serà la mateixa que corresponga
per a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
a la data de meritar-se.

3. Les persones físiques residents en el territori d’u-
na comunitat autònoma que passaren a tindre la resi-
dència habitual en el d’una altra, compliran les obliga-
cions tributàries d’acord amb la nova residència, quan
esta actue com a punt de connexió.

A més, quan en virtut d’allò que preveu el punt 4
següent haja de considerar-se que no hi ha hagut canvi
de residència, les persones físiques hauran de presentar
les declaracions complementàries que corresponguen,
incloent-hi els interessos de demora.

El termini de presentació de les declaracions com-
plementàries finalitzarà el mateix dia que concloga el
termini de presentació de les declaracions per l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques corresponents
a l’any en què concórreguen les circumstàncies que,
segons el que preveu el punt 4 següent, determinen
que haja de considerar-se que no hi ha hagut canvi de
residència.

4. No produiran efecte els canvis de residència que
tinguen per objecte principal aconseguir una tributació
efectiva menor en els tributs cedits totalment o parcial-
ment.

Es presumirà, llevat que la nova residència es pro-
longue de manera continuada durant, almenys, tres anys,
que no hi ha hagut canvi, en relació amb el rendiment
cedit dels Impostos sobre la Renda de les Persones Físi-
ques i sobre el Patrimoni, quan concórreguen les cir-
cumstàncies següents:

a) Que l’any en el qual es produïx el canvi de resi-
dència o en el següent, la base imposable de l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques siga superior,
almenys, en un 50 per cent, a la de l’any anterior al
canvi.

En cas de tributació conjunta es determinarà d’acord
amb les normes d’individualització.

b) Que l’any en el qual es produïx la situació a què
es referix la lletra anterior, la tributació efectiva per l’Im-
post sobre la Renda de les Persones Físiques siga inferior
a la que hauria correspost d’acord amb la normativa
aplicable a la comunitat autònoma en què residia abans
del canvi.

c) Que l’any següent a aquell en el qual es produïx
la situació a què es referix la lletra a) anterior, o durant
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el següent, torne a tindre la residència habitual en el
territori de la comunitat autònoma en què va residir
abans del canvi.

5. Les persones físiques que residixen en territori
espanyol, que no romanguen en este territori més de
cent huitanta-tres dies durant l’any natural, es conside-
raran residents en el territori de la comunitat autònoma
en què radique el nucli principal o la base de les seues
activitats o dels seus interessos econòmics.

6. Les persones físiques que residixen en territori
espanyol per aplicació de la presumpció prevista en el
paràgraf segon de l’article 9.1.b) de la Llei 40/1998,
de 9 de desembre, de l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques, es consideraran residents en el terri-
tori de la comunitat autònoma en què residisquen habi-
tualment el cònjuge no separat legalment i els fills
menors d’edat que depenguen d’elles.

Article 21. Domicili fiscal de les persones jurídiques.

S’entén que les persones jurídiques tenen el domicili
fiscal a la comunitat autònoma de què es tracte quan
tinguen en este territori el domicili social, sempre que
s’hi trobe efectivament centralitzada la gestió adminis-
trativa i la direcció dels seus negocis. En qualsevol altre
cas, caldrà ajustar-se al lloc en què es realitze la gestió
o la direcció mencionada.

SECCIÓ 3a ABAST I CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LA CESSIÓ

Article 22. Abast de la cessió i punts de connexió en
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

1. Se cedix a la comunitat autònoma el rendiment
de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques pro-
duït en el seu territori.

2. Es considera produït en el territori d’una comu-
nitat autònoma el rendiment cedit de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques que corresponga als sub-
jectes passius que tinguen la residència habitual en este
territori.

3. Quan els subjectes passius integrats en una unitat
familiar tingueren la residència habitual en comunitats
diferents i optaren per la tributació conjunta, el rendiment
que se cedix s’entendrà produït en el territori de la comu-
nitat autònoma on tinga la residència habitual el membre
d’esta unitat amb una base liquidable més gran d’acord
amb les regles d’individualització de l’impost.

Article 23. Abast de la cessió i punts de connexió en
l’Impost sobre el Patrimoni.

1. Se cedix a la comunitat autònoma el rendiment
de l’Impost sobre el Patrimoni produït en el seu territori.

2. Es considera produït en el territori d’una comu-
nitat autònoma el rendiment de l’Impost sobre el Patri-
moni que corresponga als subjectes passius que tinguen
la residència habitual en este territori.

Article 24. Abast de la cessió i punts de connexió en
l’Impost sobre Successions i Donacions.

1. Se cedix a la comunitat autònoma el rendiment
de l’Impost sobre Successions i Donacions produït en
el seu territori.

2. Es considera produït en el territori d’una comu-
nitat autònoma el rendiment de l’Impost sobre Succes-
sions i Donacions dels subjectes passius residents a
Espanya, segons els punts de connexió següents:

a) En el cas de l’impost que grava les adquisicions
mortis causa i les quantitats percebudes pels beneficiaris

d’assegurances sobre la vida que s’acumulen a la resta
de béns i drets que integren la porció hereditària del
beneficiari, en el territori on el causant tinga la residència
habitual en la data de la meritació.

b) En el cas de l’impost que grava les donacions
de béns immobles, quan estos radiquen en el territori
d’eixa comunitat autònoma.

A l’efecte d’allò que preveu esta lletra, tindran la con-
sideració de donacions de béns immobles les transmis-
sions a títol gratuït dels valors a què es referix l’arti-
cle 108 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat
de Valors.

c) En el cas de l’impost que grava les donacions
dels altres béns i drets, en el territori on el donatari
tinga la residència habitual en la data de la meritació.

3. Quan en un sol document es donen per un mateix
donant a favor d’un mateix donatari diferents béns o
drets i, per aplicació dels punts de connexió, el rendiment
haja d’entendre’s produït en diferents comunitats autò-
nomes, correspondrà a cada una d’estes el que resulte
d’aplicar, al valor dels donats el rendiment del qual se
li atribuïx, el tipus mitjà que, segons les normes, corres-
pondria al valor de la totalitat dels transmesos.

4. Quan corresponga acumular donacions, corres-
pondrà a la comunitat autònoma el rendiment que resulte
d’aplicar, al valor dels béns i drets actualment transme-
sos, el tipus mitjà que, segons les normes, correspondria
al valor de la totalitat dels acumulats.

A este efecte s’entendrà per totalitat dels béns i drets
acumulats, els procedents de donacions anteriors i els
que són objecte de la transmissió actual.

5. En els supòsits previstos en les lletres a) i c) de
l’apartat 2 anterior, s’aplicarà la normativa de la comu-
nitat autònoma en què el causant o donatari haguera
tingut la residència habitual durant els cinc anys ante-
riors, comptats de data a data, a la finalització del dia
anterior al de la meritació. Quan, d’acord amb allò dit
anteriorment, no siga possible determinar la normativa
aplicable, s’aplicarà la de l’Estat.

Article 25. Abast de la cessió i punts de connexió en
l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurí-
dics Documentats.

1. Se cedix a les comunitats autònomes el rendi-
ment de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i
Actes Jurídics Documentats produït en el seu territori
quant als fets imposables següents:

1r Transmissions oneroses per actes inter vivos de
qualsevol classe de béns i drets que integren el patrimoni
de les persones físiques o jurídiques.

2n Constitució de drets reals, préstecs, fiances,
arrendaments, pensions i concessions administratives.

3r Constitució, augment i disminució de capital,
fusió, escissió i dissolució de societats, aportacions que
efectuen els socis per a reposar pèrdues socials i trasllat
a Espanya de la seu de direcció efectiva o del domicili
social d’una societat, quan ni l’una ni l’altre estigueren
situats prèviament en un estat membre de la Unió Euro-
pea, o en estos l’entitat no haguera sigut gravada per
un impost semblant.

4t Escriptures, actes i testimonis notarials, en els
termes que establix l’article 31 del Reial Decret Legislatiu
1/1993, de 24 de setembre.

5é Lletres de canvi i els documents que realitzen
funció de gir o les suplisquen, així com els resguards
o els certificats de depòsit transmissibles, així com els
pagarés, bons, obligacions i la resta de títols anàlegs
emesos en sèrie a què es referix l’article 33 del Reial
Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre.

6é Anotacions preventives que es practiquen en els
registres públics quan tinguen per objecte un dret o inte-



Suplement núm. 1 Divendres 1 març 2002 91

rés valuable i no estiguen ordenades d’ofici per autoritat
judicial.

2. Es considerarà produït en el territori d’una comu-
nitat autònoma el rendiment de l’Impost sobre Trans-
missions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats d’a-
cord amb els punts de connexió que a continuació s’e-
numeren:

1r En les escriptures, actes i testimonis gravats per
la quota fixa d’actes jurídics documentats, documents
notarials, el rendiment d’esta quota fixa correspondrà
a la comunitat autònoma en què s’autoritzen o s’ator-
guen.

2n Sense perjuí del que disposa el punt 1r anterior,
en els altres supòsits actuaran com a punts de connexió
els que s’enumeren a continuació per l’orde d’aplicació
preferent:

A) Sempre que el document comprenga algun con-
cepte subjecte a quota gradual del gravamen d’actes
jurídics documentats, documents notarials, el rendiment
correspondrà a la comunitat autònoma en la circums-
cripció de la qual radique el registre en què hauria de
procedir-se a la inscripció o anotació dels béns o dels
actes.

B) Quan l’acte o document es referisca a operacions
societàries, el rendiment correspondrà a la comunitat
autònoma quan concórrega qualssevol de les regles
següents per l’orde d’aplicació preferent:

a) Que l’entitat tinga en esta comunitat autònoma
el domicili fiscal.

b) Que l’entitat tinga en esta comunitat autònoma
el domicili social, sempre que la seu de direcció efectiva
no es trobe situada en l’àmbit territorial d’una altra Admi-
nistració tributària d’un estat membre de la Unió Europea
o, trobant-s’hi, este estat no grave l’operació societària
amb un impost semblant.

c) Que l’entitat realitze en esta comunitat autònoma
operacions de tràfic, quan la seu de direcció efectiva
i el domicili social no es troben situades en l’àmbit terri-
torial d’una altra Administració tributària d’un estat mem-
bre de la Unió Europea o, trobant-s’hi, estos estats no
graven l’operació societària amb un Impost semblant.

C) Quan l’acte o document no motive liquidació ni
per la quota gradual d’actes jurídics documentats, docu-
ments notarials, ni tampoc per la modalitat d’operacions
societàries, el rendiment s’atribuirà aplicant les regles
que figuren a continuació en funció de la naturalesa de
l’acte o contracte documentat i dels béns a què es
referisca:

1a Quan l’acte o document comprenga transmis-
sions i arrendaments de béns immobles, constitució i
cessió de drets reals, inclús de garantia, sobre estos,
a la comunitat autònoma en què radiquen els immobles.

En els supòsits que preveu l’article 108 de la Llei
24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors, a la
comunitat autònoma en què radiquen els béns immobles
integrants de l’actiu de l’entitat els valors dels quals es
transmeten.

2a Quan comprenga la constitució d’hipoteca mobi-
liària o penyora sense desplaçament o es referisca a
barcos o aeronaus, a la comunitat autònoma en la cir-
cumscripció de la qual radique el Registre Mercantil o
d’Hipoteca Mobiliària i Penyora sense Desplaçament en
què estos actes s’hagen d’inscriure.

3a Quan comprenga transmissió de béns mobles,
semovents o crèdits, així com la constitució i la cessió
de drets reals sobre estos, a la comunitat autònoma on
l’adquirent tinga la residència habitual, si és persona físi-
ca, o el domicili fiscal, si és persona jurídica.

4a Quan l’acte o el document es referisca a trans-
missió de valors, a la comunitat autònoma on es for-
malitze l’operació.

5a Quan es referisca exclusivament a la constitució
de préstecs simples, fiances, arrendaments no immo-
biliaris i pensions, a la comunitat autònoma en què el
subjecte passiu tinga la residència habitual o el domicili
fiscal, segons es tracte de persones físiques o jurídiques.

6a Quan es tracte de documents relatius a conces-
sions administratives de béns, execucions d’obres o
explotacions de servicis, a la comunitat autònoma del
territori on radiquen, s’executen o es presten. Estes
mateixes regles seran aplicables quan es tracte d’actes
i negocis administratius que tributen per equiparació a
les concessions administratives.

Quan les concessions d’explotació de béns superen
l’àmbit territorial d’una comunitat autònoma, el rendi-
ment correspondrà a totes aquelles a l’àmbit de les quals
s’estenga la concessió i es calcularà el que correspon
a cada una en proporció a l’extensió que ocupe en cada
una de les comunitats implicades.

Quan les concessions d’execució d’obres superen
l’àmbit territorial d’una comunitat autònoma, el rendi-
ment correspondrà a totes aquelles a l’àmbit de les quals
s’estenga la concessió i es calcularà el correspon a cada
una en proporció a l’import estimat de les obres que
cal realitzar en cada una de les comunitats implicades.

Quan les concessions d’explotació de servicis superen
l’àmbit territorial d’una comunitat autònoma, el rendi-
ment correspondrà a totes aquelles a l’àmbit de les quals
s’estenga la concessió i es calcularà el que correspon
a cada una en funció de la mitjana aritmètica dels per-
centatges que representen la seua població i la seua
superfície sobre el total de les comunitats implicades.

Quan es tracte de concessions mixtes que superen
l’àmbit territorial d’una comunitat autònoma, el rendi-
ment correspondrà a totes aquelles a l’àmbit de les quals
s’estenga la concessió i es calcularà el que correspon
a cada una per mitjà de l’aplicació dels criteris arreplegats
en els tres paràgrafs anteriors a la part corresponent
de la concessió.

7a En les anotacions preventives quan l’òrgan regis-
tral davant del qual es produïsquen tinga la seu en el
territori de la comunitat autònoma mencionada.

8a En les lletres de canvi i documents que les suplis-
quen o realitzen funció de gir, així com en els pagarés,
bons, obligacions i títols anàlegs a què es referix l’ar-
ticle 33 del Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de
setembre, quan el lliurament o l’emissió tinga lloc en
el territori de la comunitat autònoma; si el lliurament
o l’emissió tinguera lloc en l’estranger, quan el primer
tenidor o titular tinga la residència habitual o el domicili
fiscal en el territori de la comunitat autònoma.

Article 26. Abast de la cessió i punts de connexió en
els Tributs sobre el Joc.

1. Se cedix a la comunitat autònoma el rendiment
dels Tributs sobre el Joc produït en el seu territori.

2. Es considera produït en el territori de cada comu-
nitat autònoma el rendiment de la taxa estatal sobre
els jocs de sort, envit o atzar quan el fet imposable es
realitze en este territori.

3. En la Taxa Estatal sobre Rifes, Tómboles, Apostes
i Combinacions Aleatòries, s’entén produït el rendiment
en el territori de cada comunitat autònoma quan l’Ad-
ministració d’esta comunitat autoritze la realització o fóra
la competent per a autoritzar-la en els supòsits en què
s’organitzen o realitzen sense so�icitud d’esta autorit-
zació.
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Article 27. Abast de la cessió i punt de connexió en
l’Impost sobre el Valor Afegit.

1. Se cedix a la comunitat autònoma el 35 per cent
del rendiment de l’Impost sobre el Valor Afegit produït
en el seu territori.

2. Es considerarà produït en el territori d’una comu-
nitat autònoma el rendiment cedit de l’Impost sobre el
Valor Afegit que corresponga al consum en el territori
d’esta comunitat autònoma, segons l’índex de consum
territorial certificat per l’Institut Nacional d’Estadística i
elaborat a l’efecte de l’assignació de l’Impost sobre el
Valor Afegit per comunitats autònomes.

Article 28. Abast de la cessió i punt de connexió en
l’Impost sobre la Cervesa.

1. Se cedix a la comunitat autònoma el 40 per cent
del rendiment de l’Impost sobre la Cervesa produït en
el seu territori.

2. Es considerarà produït en el territori d’una comu-
nitat autònoma el rendiment cedit de l’Impost sobre la
Cervesa que corresponga al consum en el territori d’esta
comunitat autònoma, segons l’índex de consum terri-
torial certificat per l’Institut Nacional d’Estadística i ela-
borat a l’efecte de l’assignació de l’Impost sobre la Cer-
vesa per comunitats autònomes.

Article 29. Abast de la cessió i punt de connexió en
l’Impost sobre el Vi i Begudes Fermentades.

1. Se cedix a la comunitat autònoma el 40 per cent
del rendiment de l’Impost sobre el Vi i Begudes Fer-
mentades produït en el seu territori.

2. Es considerarà produït en el territori d’una comu-
nitat autònoma el rendiment cedit de l’Impost sobre el
Vi i Begudes Fermentades que corresponga al consum
en el territori d’esta comunitat autònoma, segons l’índex
de consum territorial certificat per l’Institut Nacional d’Es-
tadística i elaborat a l’efecte de l’assignació de l’Impost
sobre el Vi i Begudes Fermentades per comunitats autò-
nomes.

Article 30. Abast de la cessió i punt de connexió en
l’Impost sobre Productes Intermedis.

1. Se cedix a la comunitat autònoma el 40 per cent
del rendiment de l’Impost sobre Productes Intermedis
produït en el seu territori.

2. Es considerarà produït en el territori d’una comu-
nitat autònoma el rendiment cedit de l’Impost sobre Pro-
ductes Intermedis que corresponga al consum en el terri-
tori d’esta comunitat autònoma, segons l’índex de con-
sum territorial certificat per l’Institut Nacional d’Estadís-
tica i elaborat a l’efecte de l’assignació de l’Impost sobre
Productes Intermedis per comunitats autònomes.

Article 31. Abast de la cessió i punt de connexió en
l’Impost sobre l’Alcohol i Begudes Derivades.

1. Se cedix a la comunitat autònoma el 40 per cent
del rendiment de l’Impost sobre l’Alcohol i Begudes Deri-
vades produït en el seu territori.

2. Es considerarà produït en el territori d’una comu-
nitat autònoma el rendiment cedit de l’Impost sobre l’Al-
cohol i Begudes Derivades que corresponga al consum
en el territori d’esta comunitat autònoma, segons l’índex
de consum territorial certificat per l’Institut Nacional d’Es-
tadística i elaborat a l’efecte de l’assignació de l’Impost
sobre l’Alcohol i Begudes Derivades per comunitats autò-
nomes.

Article 32. Abast de la cessió i punt de connexió en
l’Impost sobre Hidrocarburs.

1. Se cedix a la comunitat autònoma el 40 per cent
del rendiment de l’Impost sobre Hidrocarburs produït
en el seu territori.

2. Es considerarà produït en el territori d’una comu-
nitat autònoma el rendiment cedit de l’Impost sobre
Hidrocarburs que corresponga a l’índex de les entregues
de gasolines, gasoils i fueloils en el territori d’esta comu-
nitat autònoma, segons dades del Ministeri d’Economia,
ponderades pels tipus impositius corresponents.

Article 33. Abast de la cessió i punt de connexió en
l’Impost sobre les Labors del Tabac.

1. Se cedix a la comunitat autònoma el 40 per cent
del rendiment de l’Impost sobre les Labors del Tabac
produït en el seu territori.

2. Es considerarà produït en el territori d’una comu-
nitat autònoma el rendiment cedit de l’Impost sobre les
Labors del Tabac que corresponga a l’índex de vendes
a expenedories de tabac en el territori d’esta comunitat
autònoma, segons dades del Comissionat per al Mercat
de Tabacs, ponderades pels tipus impositius correspo-
nents.

Article 34. Abast de la cessió i punt de connexió en
l’Impost sobre l’Electricitat.

1. Se cedix a la comunitat autònoma el rendiment
de l’Impost Especial sobre l’Electricitat produït en el seu
territori.

2. Es considerarà produït en el territori d’una comu-
nitat autònoma el rendiment de l’impost que correspon-
ga a l’índex de consum net d’energia elèctrica en el terri-
tori d’esta comunitat autònoma, elaborat a partir de
dades del Ministeri de Ciència i Tecnologia.

Article 35. Abast de la cessió i punt de connexió en
l’Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Trans-
port.

1. Se cedix a la comunitat autònoma el rendiment
de l’Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Trans-
port produït en el seu territori.

2. Es considerarà produït en el territori d’una comu-
nitat autònoma el rendiment de l’Impost Especial sobre
Determinats Mitjans de Transport quan la primera matri-
culació definitiva a Espanya tinga lloc en el seu territori.

La primera matriculació definitiva referida s’efectuarà
d’acord amb la normativa vigent sobre la matèria. Les
persones físiques efectuaran la primera matriculació defi-
nitiva del mitjà de transport en la província en què tin-
guen el domicili fiscal.

3. Les devolucions a què es referix l’article 66, apar-
tat 3, de la Llei 38/1992, d’Impostos Especials, que
corresponguen a vehicles la matriculació definitiva dels
quals haguera determinat el pagament de l’Impost Espe-
cial sobre Determinats Mitjans de Transport, es presen-
taran i, si és el cas, s’acordaran i s’efectuaran pels òrgans
competents de la comunitat autònoma en el territori de
la qual s’haguera efectuat el pagament. Quan no siga
possible determinar l’Administració tributària a què es
van ingressar estes quotes, la devolució s’efectuarà per
part de l’Administració tributària de la comunitat autò-
noma en el territori de la qual es genere el dret a la
devolució.
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Article 36. Abast de la cessió i punts de connexió en
l’Impost sobre les Vendes Detallistes de Determinats
Hidrocarburs.

1. Se cedix a la comunitat autònoma el rendiment
de l’Impost sobre les Vendes Detallistes de Determinats
Hidrocarburs produït en el seu territori.

2. Es considera produït en el territori d’una comu-
nitat autònoma el rendiment de l’Impost sobre les Ven-
des Detallistes de Determinats Hidrocarburs que corres-
ponga:

a) A les vendes detallistes efectuades en els esta-
bliments de venda al públic al detall situats en esta comu-
nitat autònoma, a excepció dels subministraments que
s’efectuen a consumidors finals que disposen de les ins-
ta�acions necessàries per a rebre’ls i consumir-los en
una altra comunitat autònoma, en què el rendiment es
considerarà produït en esta última.

b) A les importacions i adquisicions intracomunità-
ries dels productes compresos en l’àmbit objectiu de
l’impost quan es destinen directament al consum de l’im-
portador o de l’adquirent en un establiment de consum
propi situat en esta comunitat autònoma.

SECCIÓ 4a COMPETÈNCIES NORMATIVES

Article 37. Titularitat de competències.

1. La titularitat de les competències normatives, de
gestió, de liquidació, de recaptació i d’inspecció dels tri-
buts el rendiment dels quals se cedix a les comunitats
autònomes, així com la revisió dels actes dictats en via
de gestió d’estos tributs, correspon a l’Estat.

2. La Inspecció General del Ministeri d’Hisenda rea-
litzarà anualment una inspecció dels servicis i rendirà
informe sobre la manera i l’eficàcia en el desenrotllament
de les diverses competències assumides per la comunitat
autònoma de què es tracte respecte als tributs el ren-
diment dels qual se cedix. Este informe s’unirà a la docu-
mentació dels Pressupostos Generals de l’Estat.

Article 38. Abast de les competències normatives en
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

1. En l’Impost sobre la Renda de les Persones Físi-
ques, les comunitats autònomes podran assumir com-
petències normatives sobre:

a) L’escala autonòmica aplicable a la base liquidable
general.

L’estructura d’esta escala haurà de ser progressiva
amb un nombre de trams idèntic que la de l’Estat.

Si una comunitat autònoma no aprova per a un perío-
de impositiu l’escala autonòmica, s’aplicarà l’escala com-
plementària prevista en l’article 61 de la Llei 40/1998,
de 9 de desembre, de l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques.

b) Deduccions per circumstàncies personals i fami-
liars, per inversions no empresarials i per aplicació de
renda, sempre que no suposen, directament o indirec-
tament, una minoració del gravamen efectiu d’alguna
o d’algunes categories de renda. En relació a estes deduc-
cions, les competències normatives de les comunitats
autònomes comprendran també la determinació de:

La justificació exigible per a poder practicar-les.
Els límits de deducció.
Sotmetre-les o no sotmetre-les al requisit de com-

provació de la situació patrimonial.
Les regles especials que, si és el cas, hagen de tindre’s

en compte en els supòsits de tributació conjunta, període
impositiu inferior a l’any natural i determinació de la situa-

ció familiar. Si la comunitat autònoma no regula alguna
d’estes matèries s’aplicaran les normes que preveu a
este efecte la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l’Im-
post sobre la Renda de les Persones Físiques.

c) Augments o disminucions en els percentatges de
deducció per inversió en vivenda habitual, a què es referix
l’apartat 2 de l’article 64 bis de la Llei 40/1998, de 9
de desembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques, amb el límit màxim de fins a un 50 per cent.

2. Les comunitats autònomes no podran regular:
a) Els tipus de gravamen autonòmics de la base liqui-

dable especial i els aplicables a determinades categories
de renda, que seran els que a este efecte determine
la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l’Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques.

b) Les deduccions de la quota establides i regulades
per la normativa de l’Estat.

c) Els límits que preveu l’article 56 de la Llei 40/1998,
de 9 de desembre, de l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques.

d) Els pagaments a compte de l’impost.
e) En general, totes les matèries no previstes en

el punt 1 anterior.

3. La liquidació de l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques s’ajustarà a allò que disposa la Llei
40/1998, de 9 de desembre, Reguladora del Tribut.

4. La part autonòmica de la quota líquida no podrà
ser negativa.

5. L’Estat i les comunitats autònomes procuraran
que l’aplicació d’este sistema tinga el menor impacte
possible en les obligacions formals que hagen d’acomplir
els subjectes passius.

A este efecte, els models de declaració per l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques seran únics,
si bé hi haurà de figurar, diferenciats degudament, els
aspectes autonòmics.

Article 39. Abast de les competències normatives en
l’Impost sobre el Patrimoni.

1. En l’Impost sobre el Patrimoni, les comunitats
autònomes podran assumir competències normatives
sobre:

a) Mínim exempt.
b) Tipus de gravamen.
c) Deduccions i bonificacions de la quota.

Les deduccions i les bonificacions aprovades per les
comunitats autònomes resultaran, en qualsevol cas, com-
patibles amb les deduccions i les bonificacions establides
en la normativa estatal reguladora de l’impost i no podran
suposar-ne una modificació. Estes deduccions i bonifi-
cacions autonòmiques s’aplicaran després de les regu-
lades per la normativa de l’Estat.

Article 40. Abast de les competències normatives en
l’Impost sobre Successions i Donacions.

1. En l’Impost sobre Successions i Donacions, les
comunitats autònomes podran assumir competències
normatives sobre:

a) Reduccions de la base imposable.
Les comunitats autònomes podran crear, tant per a

les transmissions inter vivos, com per a les mortis causa,
les reduccions que consideren convenients, sempre que
responguen a circumstàncies de caràcter econòmic o
social pròpies de la comunitat autònoma de què es tracte.

Així mateix, les comunitats autònomes podran regular
les establides per la normativa de l’Estat, mantenint-les
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en condicions anàlogues a les que establix o millorant-les
per mitjà de l’augment de l’import o del percentatge
de reducció, l’ampliació de les persones que puguen aco-
llir-se a esta o la disminució dels requisits per a poder
aplicar-la.

Quan les comunitats autònomes creen les pròpies
reduccions, estes s’aplicaran després de les establides
per la normativa de l’Estat. Si l’activitat de la comunitat
autònoma consistira a millorar una reducció estatal, la
reducció millorada substituirà, en esta comunitat autò-
noma, la reducció estatal. A estos efectes, les comunitats
autònomes, en el moment de regular les reduccions apli-
cables hauran d’especificar si la reducció és pròpia o
consistix en una millora de la de l’Estat.

b) Tarifa de l’impost.
c) Quanties i coeficients del patrimoni preexistent.
d) Deduccions i bonificacions de la quota.

Les deduccions i les bonificacions aprovades per les
comunitats autònomes resultaran, en qualsevol cas, com-
patibles amb les deduccions i les bonificacions establides
en la normativa estatal reguladora de l’impost i no podran
suposar-ne una modificació. Estes deduccions i bonifi-
cacions autonòmiques s’aplicaran després de les regu-
lades per la normativa de l’Estat.

2. Les comunitats autònomes també podran regular
els aspectes de gestió i liquidació. No obstant, l’Estat
retindrà la competència per a establir el règim d’auto-
liquidació de l’impost amb caràcter obligatori en les dife-
rents comunitats autònomes i l’implantarà a mesura que
cada Administració autonòmica establisca un servici
d’assistència al contribuent per a acomplir l’autoliqui-
dació de l’impost.

Article 41. Abast de les competències normatives en
l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurí-
dics Documentats.

1. En l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i
Actes Jurídics Documentats, les comunitats autònomes
podran assumir competències normatives sobre:

a) Tipus de gravamen:
En relació amb la modalitat «Transmissions Patrimo-

nials Oneroses», les comunitats autònomes podran regu-
lar el tipus de gravamen en:

Concessions administratives.
Transmissió de béns mobles i immobles.
Constitució i cessió de drets reals que recaiguen sobre

mobles i immobles, excepte els drets reals de garantia.
Arrendament de béns mobles i immobles. Els models

de contracte per a l’arrendament d’immobles podran ser
elaborats per la comunitat autònoma mateixa.

En relació amb la modalitat «Actes Jurídics Docu-
mentats», les comunitats autònomes podran regular el
tipus de gravamen dels documents notarials.

b) Deduccions i bonificacions de la quota.
Les deduccions i les bonificacions aprovades per les

comunitats autònomes només podran afectar els actes
i els documents sobre els quals les comunitats autò-
nomes poden exercir capacitat normativa en matèria de
tipus de gravamen d’acord amb el que disposa la lletra
anterior.

En tot cas, resultaran compatibles amb les deduccions
i les bonificacions establides en la normativa estatal regu-
ladora de l’impost sense que puguen suposar-ne una
modificació. Estes deduccions i bonificacions autonòmi-
ques s’aplicaran després de les regulades per la nor-
mativa de l’Estat.

2. Les comunitats autònomes també podran regular
els aspectes de gestió i liquidació.

Article 42. Abast de les competències normatives en
els Tributs sobre el Joc.

1. En els Tributs sobre el Joc les comunitats autò-
nomes podran assumir competències normatives sobre:

a) Exempcions.
b) Base imposable.
c) Tipus de gravamen i quotes fixes.
d) Bonificacions.
e) Meritació.

2. Les comunitats autònomes també podran regular
els aspectes de gestió, liquidació, recaptació i inspecció.

Article 43. Abast de les competències normatives en
l’Impost Especial sobre Determinats Mitjans de
Transport.

1. En l’Impost Especial sobre Determinats Mitjans
de Transport, les comunitats autònomes podran assumir
competències normatives sobre el tipus de gravamen
dins de la banda següent:

a) Comunitats autònomes peninsulars i comunitat
autònoma d’illes Balears:

Vehicles automòbils de turisme de cilindrada inferior
a 1.600 centímetres cúbics, si estan equipats amb motor
de gasolina, o de cilindrada inferior a 2.000 centímetres
cúbics, si estan equipats amb motor dièsel: entre el 7,00
i el 7,70 per cent.

Els altres mitjans de transport: entre el 12,00 i el 13,20
per cent.

b) Canàries:
Vehicles automòbils de turisme de cilindrada inferior

a 1.600 centímetres cúbics, si estan equipats amb motor
de gasolina, o de cilindrada inferior a 2.000 centímetres
cúbics, si estan equipats amb motor dièsel: entre el 6,00
i el 6,60 per cent.

Els altres mitjans de transport: entre l’11,00 i el 12,10
per cent.

2. Quan el mitjà de transport, la primera matricu-
lació definitiva del qual haja tingut lloc a Ceuta i Melilla,
siga objecte d’importació definitiva en la península i illes
Balears durant el segon any següent a la primera matri-
culació definitiva, les comunitats autònomes podran
assumir competències normatives sobre el tipus de gra-
vamen dins de la banda següent:

Vehicles automòbils de turisme de cilindrada inferior
a 1.600 centímetres cúbics, si estan equipats amb motor
de gasolina, o de cilindrada inferior a 2.000 centímetres
cúbics, si estan equipats amb motor dièsel: entre el 5,00
i el 5,50 per cent.

Els altres mitjans de transport: entre el 8,00 i el 8,80
per cent.

Quan la importació definitiva tinga lloc a Canàries
durant el segon any següent a la primera matriculació
definitiva, la comunitat autònoma de Canàries podrà
assumir competències normatives sobre el tipus de gra-
vamen dins de la banda següent:

Vehicles automòbils de turisme de cilindrada inferior
a 1.600 centímetres cúbics, si estan equipats amb motor
de gasolina, o de cilindrada inferior a 2.000 centímetres
cúbics, si estan equipats amb motor dièsel: entre el 4,00
i el 4,40 per cent.

Els altres mitjans de transport: entre el 7,50 i el 8,25
per cent.

Quan la importació definitiva tinga lloc en la península
i illes Balears o a Canàries durant el tercer i el quart
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any següents a la primera matriculació definitiva, les
comunitats autònomes podran assumir competències
normatives sobre el tipus de gravamen dins de la banda
següent:

Vehicles automòbils de turisme de cilindrada inferior
a 1.600 centímetres cúbics, si estan equipats amb motor
de gasolina, o de cilindrada inferior a 2.000 centímetres
cúbics, si estan equipats amb motor dièsel: entre el 3,00
i el 3,30 per cent.

Els altres mitjans de transport: entre el 5,00 i el 5,50
per cent.

Article 44. Abast de les competències normatives en
l’Impost sobre les Vendes Detallistes de Determinats
Hidrocarburs.

1. En l’Impost sobre les Vendes Detallistes de Deter-
minats Hidrocarburs, les comunitats autònomes podran
assumir competències normatives sobre el tipus de gra-
vamen autonòmic dins de la banda següent:

a) Gasolines: des de 0 fins a 10 euros per 1.000
litres.

b) Gasoil d’ús general: des de 0 fins a 10 euros
per 1.000 litres.

c) Gasoil d’usos especials i de calefacció: des de 0
fins a 2,50 euros per 1.000 litres.

d) Fueloil: des de 0 fins a 0,40 euros per tona.
e) Querosé d’ús general: des de 0 fins a 10 euros

per 1.000 litres.
f) Querosé de calefacció: des de 0 fins a 2,5 euros

per 1.000 litres.

2. La competència normativa podrà exercir-se en
tots els productes gravats o només en algun.

3. Les comunitats autònomes també podran regular
els aspectes de gestió, liquidació, recaptació i inspecció.

4. El tipus de gravamen autonòmic serà el que
corresponga en funció del punt de connexió que establix
l’article 36.

Article 45. Supòsit de no usar les competències nor-
matives.

Si una comunitat autònoma no fera ús de les com-
petències normatives que li conferixen els articles 37
a 42, s’aplicarà, si no n’hi ha, la normativa de l’Estat.

SECCIÓ 5a ALTRES MATÈRIES

Article 46. Delegació de competències.

1. La comunitat autònoma es farà càrrec, per dele-
gació de l’Estat i en els termes que preveu esta secció,
de la gestió, la liquidació, la recaptació i la inspecció,
així com de la revisió dels actes dictats en via de gestió
dels tributs següents:

a) Impost sobre el Patrimoni.
b) Impost sobre Successions i Donacions.
c) Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes

Jurídics Documentats.
d) Tributs sobre el Joc.
e) Impost Especial sobre Determinats Mitjans de

Transport.
f) L’Impost sobre les Vendes Detallistes de Deter-

minats Hidrocarburs.

2. La gestió, la liquidació, la recaptació i la inspecció,
així com la revisió dels actes dictats en via de gestió
es durà a terme, en qualsevol cas, pels òrgans estatals

que tinguen atribuïdes les funcions respectives en els
tributs següents:

a) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques,
inclosa la part cedida a les comunitats autònomes.

b) Impost sobre el Valor Afegit.
c) Impost sobre la Cervesa.
d) Impost sobre el Vi i Begudes Fermentades.
e) Impost sobre Productes Intermedis.
f) Impost sobre l’Alcohol i Begudes Derivades.
g) Impost sobre Hidrocarburs.
h) Impost sobre les Labors del Tabac.
i) Impost sobre l’Electricitat.

3. Les declaracions relatives a l’Impost sobre el Patri-
moni es presentaran conjuntament amb les de l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques. L’Administració
de l’Estat i les comunitats autònomes acordaran el que
corresponga amb vista a la tramitació més eficaç dels
expedients en l’àmbit de les competències respectives.

Sense perjuí del que disposa l’apartat 1 anterior, els
Servicis d’Inspecció de Tributs de l’Estat podran incoar
les actes d’investigació i comprovació oportunes per l’Im-
post sobre el Patrimoni en ocasió de les actuacions ins-
pectores que duguen a terme en relació amb l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques.

La instrucció i la resolució dels expedients adminis-
tratius, conseqüència de les actes anteriors, correspon-
dran a les oficines competents de la comunitat autò-
noma.

En relació amb l’Impost sobre el Patrimoni, l’Admi-
nistració Tributària de l’Estat i la de la comunitat autò-
noma co�aboraran facilitant-se mitjans personals, coad-
juvant en la inspecció i intercanviant tota la informació
que es derive de les declaracions, el cens i les actuacions
efectuades per la Inspecció.

Article 47. Abast de la delegació de competències en
relació amb la gestió i la liquidació.

1. En la gestió i la liquidació dels Impostos sobre
el Patrimoni, sobre Successions i Donacions, sobre Trans-
missions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, dels
Tributs sobre el Joc, de l’Impost Especial sobre Deter-
minats Mitjans de Transport i de l’Impost sobre les Ven-
des Detallistes de Determinats Hidrocarburs correspon-
drà a les comunitats autònomes:

a) La incoació dels expedients de comprovació de
valors, utilitzant els mateixos criteris que l’Estat.

En el cas de concessions administratives que superen
l’àmbit territorial d’una comunitat autònoma, la compro-
vació de valors correspondrà a la comunitat autònoma
en el territori de la qual es trobe el domicili fiscal de
l’entitat concessionària.

b) La realització dels actes de tràmit i de liquidació.
c) La qualificació de les infraccions i la imposició

de sancions tributàries.
d) La publicitat i la informació al públic d’obligacions

tributàries i la forma d’acomplir-les.
e) L’aprovació de models de declaració, excepte en

l’Impost sobre el Patrimoni, en què correspondrà a les
comunitats autònomes l’adaptació dels models de decla-
ració aprovat pel Ministeri d’Hisenda, en les matèries
pròpies de la seua competència normativa.

f) En general, les altres competències necessàries
per a la gestió dels tributs.

2. No són objecte de delegació les competències
següents:

a) La contestació de les consultes regulades en l’ar-
ticle 107 de la Llei General Tributària, excepte en allò
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que es referisca a l’aplicació de les disposicions dictades
per la comunitat autònoma en l’exercici de les seues
competències.

b) La confecció dels efectes estancats que s’utilitzen
per a la gestió dels tributs cedits.

c) Els acords de concessió d’exempcions subjecti-
ves en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes
Jurídics Documentats.

d) Les que se citen a continuació, en relació amb
l’Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Trans-
port:

a’) L’homologació per part de l’Administració tribu-
tària dels vehicles automòbils, en els supòsits que preveu
l’article 65, apartat 1, lletra a), número 3r de la Llei 38/-
1992, de 28 de desembre, d’Impostos Especials.

b’) L’aplicació del supòsit de no-subjecció regulat
en el número 7é del precepte citat en la lletra a’) anterior,
quan es tracte de vehicles destinats a ser utilitzats per
les Forces Armades, pels Cossos i Forces de Seguretat
de l’Estat i per la Duana.

c’) L’aplicació de les exempcions a què es referixen
les lletres e) i h) de l’apartat 1 de l’article 66 de la Llei
38/1992, de 28 de desembre, d’Impostos Especials,
sempre que, en el cas d’esta última lletra, es tracte d’ae-
ronaus matriculades per l’Estat o per empreses o orga-
nismes públics o estatals.

e) Els acords de concessió de les exempcions que
preveuen els paràgrafs a), b), i c) de l’apartat 1 de la
disposició sis de l’Impost sobre les Vendes Detallistes
de Determinats Hidrocarburs.

3. Els documents i les autoliquidacions dels Impos-
tos sobre Successions i Donacions, sobre Transmissions
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, sobre Deter-
minats Mitjans de Transport i sobre les Vendes Deta-
llistes de Determinats Hidrocarburs es presentaran
davant de l’oficina competent de la comunitat autònoma
a què corresponga el rendiment d’acord amb els punts
de connexió aplicables. Quan el rendiment corresponent
als actes o als contractes continguts en el document
mateix es considere produït en diferents comunitats
autònomes, la presentació correspondrà en l’oficina com-
petent de cada una d’estes, si bé l’autoliquidació que,
si és el cas, es formule només es referirà al rendiment
produït en el territori respectiu.

4. Les competències en matèria de gestió i liqui-
dació previstes en este article es podran realitzar per
mitjà de diligències de co�aboració entre les diferents
Administracions tributàries competents.

Article 48. Abast de la delegació de competències en
relació amb la recaptació dels tributs cedits.

1. Correspondrà a les comunitats autònomes la
recaptació:

a) En pagament voluntari i en període executiu, dels
Impostos sobre Successions i Donacions, Transmissions
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Determinats
Mitjans de Transport, Vendes Detallistes de Determinats
Hidrocarburs i dels Tributs sobre el Joc.

b) En pagament voluntari, de les liquidacions de l’Im-
post sobre el Patrimoni practicades per la comunitat
autònoma i, en període executiu, de tots els dèbits per
este impost.

2. No obstant, l’anterior delegació no s’estendrà a
l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurí-
dics Documentats quan es recapte per mitjà d’efectes
timbrats, sense perjuí de l’atribució a cada comunitat
autònoma del rendiment que li corresponga.

3. Pel que fa a l’ajornament i el fraccionament de
pagament dels tributs cedits a què es referix este article,
correspondrà a cada comunitat autònoma la competèn-

cia per a resoldre d’acord amb la normativa de l’Estat,
inclús en el cas d’autoliquidacions que hagen de pre-
sentar-se davant de l’Administració tributària de l’Estat.

Article 49. De la gestió recaptatòria de les comunitats
autònomes.

1. Les comunitats autònomes podran organitzar lliu-
rement els servicis per a la recaptació dels tributs cedits
a què es referix l’article anterior.

2. La gestió recaptatòria que realitzen els servicis
a què es referix l’apartat anterior, s’ajustarà al que dis-
posa la normativa de l’Estat, i els òrgans corresponents
de les comunitats autònomes assumiran les potestats
atribuïdes en la citada normativa de l’Estat.

3. La recaptació dels deutes tributaris correspo-
nents als tributs cedits a què es referix l’article anterior
podrà realitzar-se directament per les comunitats autò-
nomes o, per mitjà de concert, amb qualsevol altra Admi-
nistració pública.

De la mateixa manera, qualsevol altra Administració
pública podrà concertar amb la comunitat autònoma
competent, per raó del territori, la recaptació del ren-
diment dels seus tributs en este territori, a través dels
servicis que establisca a l’empara de l’apartat 1 d’este
article.

Article 50. Abast de la delegació de competències en
relació amb la inspecció.

1. Respecte dels Impostos sobre el Patrimoni, sobre
Successions i Donacions, sobre Transmissions Patrimo-
nials i Actes Jurídics Documentats, Tributs sobre el Joc,
Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport
i Impost sobre les Vendes Detallistes de Determinats
Hidrocarburs corresponen, a les comunitats autònomes,
les funcions que preveu l’article 140 de la Llei General
Tributària, les quals hauran d’aplicar les normes legals
i reglamentàries que regulen les actuacions inspectores
de l’Estat en matèria tributària i seguir els plans d’ac-
tuació inspectora, que elaboraran conjuntament les dos
administracions i de l’execució dels quals donaran comp-
te anualment les comunitats autònomes al Ministeri d’Hi-
senda, al Congrés i al Senat.

2. Quan la Inspecció dels Tributs de l’Estat o de
les comunitats autònomes conegueren amb ocasió de
les actuacions comprovadores i investigadores fets amb
transcendència tributària per a altres administracions,
els ho comunicaran en la forma que es determine regla-
mentàriament.

3. Les actuacions comprovadores i investigadores
en matèria tributària de les comunitats autònomes, fora
del seu territori, seran realitzades per la Inspecció dels
Tributs de l’Estat o la de les comunitats autònomes com-
petents per raó del territori, a requeriment de les comu-
nitats autònomes, de conformitat amb els plans de co�a-
boració que s’establisquen a este efecte.

En el cas de concessions administratives que superen
l’àmbit territorial d’una comunitat autònoma, la inspecció
de l’impost correspondrà a la comunitat autònoma en
el territori de la qual es trobe el domicili fiscal de l’entitat
concessionària.

Article 51. Abast de la delegació de competències en
relació amb la revisió en via administrativa.

1. En relació amb la revisió dels actes en via admi-
nistrativa, relatius als Impostos sobre el Patrimoni, sobre
Successions i Donacions, sobre Transmissions Patrimo-
nials i Actes Jurídics Documentats, Tributs sobre el Joc,
Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport
i Impost sobre les Vendes Detallistes de Determinats
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Hidrocarburs, les comunitats autònomes seran compe-
tents per a:

a) Resoldre els recursos de reposició.
b) Declarar la nu�itat de ple dret, amb el dictamen

previ del Consell d’Estat o òrgan consultiu equivalent
de la comunitat autònoma.

c) Resoldre els expedients de frau de llei.
d) Declarar la lesivitat dels propis actes declaratius

de drets i impugnar-los en via contenciosa administrativa,
segons preveu l’article 159 de la Llei General Tributària.

2. Les comunitats autònomes gaudiran de legitima-
ció per a recórrer:

a) Davant dels Tribunals Econòmicoadministratius
els actes de gestió tributària propis.

b) En alçada ordinària, les resolucions dels Tribunals
Econòmicoadministratius Regionals.

c) Davant dels Tribunals Contenciosos Administra-
tius, les resolucions dels Tribunals Econòmicoadminis-
tratius.

3. No són objecte de delegació les competències
següents:

a) La revisió dels actes de gestió tributària a què
es referix l’article 154 de la Llei General Tributària, llevat
que la infracció manifesta de norma legal es referisca
a una disposició emanada de la comunitat autònoma.

b) El coneixement de les reclamacions economi-
coadministratives interposades contra els actes de gestió
tributària emanats de les comunitats autònomes, tant
si s’hi susciten qüestions de fet com de dret, sense perjuí
de la participació d’estes en els Tribunals Econòmicoad-
ministratius Regionals.

Article 52. Intervenció, comptabilitat i fiscalització.

1. Tots els actes, els documents i els expedients
relatius als Impostos sobre Successions i Donacions,
sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Docu-
mentats, els Tributs sobre el Joc, Impost Especial sobre
Determinats Mitjans de Transport i Impost sobre les Ven-
des Detallistes de Determinats Hidrocarburs de què es
deriven drets i obligacions de contingut econòmic seran
intervinguts i comptabilitzats per les comunitats autò-
nomes d’acord amb els principis generals de la Llei Gene-
ral Pressupostària.

2. Dels resultats obtinguts en la gestió, la liquidació
i la recaptació d’estos tributs es rendirà anualment a
la Intervenció General de l’Administració de l’Estat un
«Compte de gestió de tributs cedits», adaptat a les dis-
posicions que sobre la liquidació dels pressupostos con-
tenen la Llei General Pressupostària i, si és el cas, les
modificacions que s’hi puguen introduir.

L’estructura d’este compte la determinarà el Ministeri
d’Hisenda, a proposta de la Intervenció General de l’Ad-
ministració de l’Estat, i haurà de contindre, respecte a
cada un dels conceptes tributaris cedits, l’import de les
liquidacions contretes, la recaptació obtinguda, allò pen-
dent de cobrament en finalitzar cada període i l’import
dels beneficis fiscals que els afecten.

La Intervenció General de l’Administració de l’Estat
unirà el «Compte de gestió de tributs cedits» citat al
Compte general de l’Estat de cada exercici, sense perjuí
de les actuacions de control financer que es considere
oportú dur a terme.

Article 53. Co�aboració entre administracions.

1. Les administracions de l’Estat i de la comunitat
autònoma de què es tracte, entre si i amb les altres
comunitats autònomes, co�aboraran en tots els ordes
de gestió, liquidació, recaptació i inspecció dels tributs,

així com en la revisió d’actes dictats en via de gestió
tributària.

2. En particular, estes administracions:
a) Es facilitaran tota la informació que mútuament

se so�iciten i establiran els procediments d’intercomu-
nicació tècnica necessaris.

b) Els Servicis d’Inspecció prepararan plans d’ins-
pecció coordinats en relació amb els tributs cedits, sobre
objectius i sectors determinats, així com sobre contri-
buents que hagen canviat la residència o el domicili fiscal.

c) Arbitraran modalitats específiques de cooperació
i assistència a fi de garantir el control i l’aplicació correcta
de les exempcions, les devolucions i les reduccions de
l’Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport
i de l’Impost sobre les Vendes Detallistes de Determinats
Hidrocarburs.

3. Les autoritats, els funcionaris, les oficines o les
dependències de l’Administració de l’Estat o de les comu-
nitats autònomes no admetran cap tipus de document
que li siga presentat amb un fi diferent del de la seua
liquidació i que continga fets imposables subjectes a
tributs que una altra administració haja d’exigir, sense
que s’acredite el pagament del deute tributari liquidat,
perquè conste declarada l’exempció per l’oficina com-
petent o, si més no, la presentació del document referit.
De les incidències que es produïsquen es donarà compte
d’immediat a l’administració interessada.

4. L’Agència Estatal d’Administració Tributària
podrà convindre amb les comunitats autònomes l’apor-
tació per estes de mitjans financers i materials per a
la millora de la gestió de l’Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques, de l’Impost sobre el Patrimoni,
de l’Impost sobre el Valor Afegit, dels Impostos Especials
de fabricació i l’Impost Especial sobre Determinats Mit-
jans de Transport.

5. L’Estat arbitrarà els mecanismes que permeten
la co�aboració de les comunitats autònomes en els
acords internacionals que incidisquen en l’aplicació de
esta llei en allò que afecten les competències tributàries
d’estes.

Article 54. Delictes contra la Hisenda Pública.

1. Correspondrà a l’autoritat competent de la comu-
nitat autònoma respectiva informar el Ministeri Fiscal
dels fets que considere constitutius de delictes contra
la Hisenda Pública d’acord amb el Codi Penal respecte
dels tributs següents:

a) Impost sobre el Patrimoni.
b) Impost sobre Successions i Donacions.
c) Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes

Jurídics Documentats.
d) Tributs sobre el Joc.
e) Impost especial sobre Determinats Mitjans de

Transport.
f) Impost sobre les Vendes Detallistes de Determi-

nats Hidrocarburs.

2. L’Administració de l’Estat i les de les comunitats
autònomes es comunicaran, als efectes oportuns, els fets
amb transcendència per a la tipificació com a possible
delicte contra la Hisenda Pública i dels que coneguen
com a conseqüència de l’exercici de les competències
respectives en matèria tributària.

Article 55. Informació sobre comptes i operacions acti-
ves i passives.

1. La investigació tributària dels comptes i de les
operacions actives i passives dels Bancs, Caixes d’Estalvi,
Cooperatives de Crèdit i totes les persones físiques o
jurídiques que es dediquen al tràfic bancari o creditici,
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es realitzarà amb vista a la gestió dels Impostos sobre
el Patrimoni, sobre Successions i Donacions i sobre
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documen-
tats, Tributs sobre el Joc, Impost Especial sobre Deter-
minats Mitjans de Transport i Impost sobre les Vendes
Detallistes de Determinats Hidrocarburs, amb l’autorit-
zació prèvia de l’autoritat competent de la comunitat
autònoma respectiva.

2. Les actuacions pertinents es duran a terme con-
forme a les normes legals i reglamentàries vigents en
l’àmbit estatal i sense perjuí del compliment estricte del
deure de co�aboració que establix l’article 53 d’esta llei.

3. En relació amb les actuacions que en este sentit
haja de practicar la Inspecció Tributària de les comunitats
autònomes fora del seu territori, haurà de procedir-se d’a-
cord amb allò que preveu l’apartat tres de l’article 50
anterior.

Article 56. Participació de les comunitats autònomes
en l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Les comunitats autònomes participaran en l’Agència
Estatal d’Administració Tributària en la forma i els termes
que establix el títol IV d’esta llei.

Article 57. Servicis i bestretes de tresoreria.

1. El Banc d’Espanya realitzarà gratuïtament el ser-
vici de tresoreria de les comunitats autònomes. Els altres
servicis financers que el Banc d’Espanya puga prestar
a les comunitats autònomes es regularan per convenis
especials realitzats a este efecte.

2. Les comunitats autònomes podran disposar de
bestretes del Tresor a compte dels recursos que hagen
de percebre a través dels Pressupostos Generals de l’Es-
tat per a la cobertura dels desfasaments transitoris de
tresoreria, com a conseqüència de les diferències de
venciment dels pagaments derivats de l’execució dels
pressupostos.

Estes bestretes hauran de quedar reembossades dins
de l’exercici econòmic corresponent.

TÍTOL III

Adaptació de la normativa dels tributs cedits

Article 58. Modificació de la Llei 40/1998, de 9 de
desembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques.

Es modifica la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, en
la forma que s’indica a continuació:

U. Es dóna una redacció nova a l’article 50.

«Article 50. Escala general de l’impost.

1. La base liquidable general serà gravada als
tipus que s’indiquen en l’escala següent:

Base liquidable
—

Fins a euros

Quota íntegra
—

Euros

Resta base liquidable
—

Fins a euros

Tipus aplicable
—

Percentatge

0,00 0,00 3.678,19 12,060
3.678,19 443,59 9.195,49 16,080

12.873,68 1.922,22 12.260,65 18,961
25.134,33 4.246,96 15.325,80 24,924
40.460,13 8.066,76 26.973,43 30,150
67.433,56 16.199,25 en avant 32,160

2. S’entendrà per tipus mitjà de gravamen el
derivat de multiplicar per cent el quocient resultant
de dividir la quota obtinguda per l’aplicació de l’es-
cala prevista en l’apartat anterior per la base liqui-
dable general. El tipus mitjà de gravamen estatal
s’expressarà amb dos decimals.»

Dos. Es dóna una redacció nova a l’article 53.

«Article 53. Tipus de gravamen especials.

1. La base liquidable especial es gravarà al
tipus del 12,06 per cent.

2. La base liquidable especial dels contri-
buents a què es referix l’article 9, apartats 2 i 3,
d’esta llei, es gravarà al tipus del 18 per cent.»

Tres. Es dóna una redacció nova a l’article 54.

«Article 54. Quota líquida estatal.

1. La quota líquida estatal de l’impost serà el
resultat de disminuir la quota íntegra estatal en
la suma de:

a) La deducció per inversió en vivenda habitual
que preveu l’article 55.1 d’esta llei.

b) El 67 per cent de l’import total de les deduc-
cions que preveuen els apartats 2, 3, 4 i 5 de l’ar-
ticle 55 d’esta llei.

2. El resultat de les operacions a què es referix
l’apartat anterior no podrà ser negatiu.»

Quatre. Es dóna una redacció nova a l’article 55.1.

«Article 55.1. Deducció per inversió en vivenda
habitual.

1r Els contribuents podran aplicar una deduc-
ció per inversió en la vivenda habitual d’acord amb
els requisits i les circumstàncies següents:

a) Amb caràcter general, podran deduir-se el
10,05 per cent de les quantitats satisfetes en el
període de què es tracte per l’adquisició o la reha-
bilitació de la vivenda que constituïsca o haja de
constituir la residència habitual del contribuent. A
este efecte, la rehabilitació haurà de complir les
condicions que s’establisquen reglamentàriament.

La base màxima d’esta deducció serà de
9.015,18 euros anuals i estarà constituïda per les
quantitats satisfetes per a l’adquisició o la reha-
bilitació de la vivenda, inclosos els gastos originats
que hagen anat a càrrec de l’adquirent i, en el cas
de finançament alié, l’amortització, els interessos
i la resta de gastos derivats d’este.

També podran aplicar esta deducció per les
quantitats que es depositen en entitats de crèdit,
en comptes que complisquen els requisits de for-
malització i disposició que s’establisquen reglamen-
tàriament, i sempre que es destinen a la primera
adquisició o rehabilitació de la vivenda habitual,
amb el límit, conjuntament amb el previst en el
paràgraf anterior, de 9.015,18 euros anuals.

b) Quan en l’adquisició o la rehabilitació de
la vivenda habitual s’utilitze finançament alié, els
percentatges de deducció aplicables a la base de
deducció a què es referix la lletra a) anterior seran,
en les condicions i els requisits que s’establisquen
reglamentàriament, els següents:

Durant els dos anys següents a l’adquisició o
la rehabilitació, el 16,75 per cent sobre els primers
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4.507,59 euros i el 10,05 per cent sobre l’excés
fins a 9.015,18 euros.

Posteriorment, els percentatges anteriors seran
del 13,4 per cent i del 10,05 per cent, respec-
tivament.

2n Quan s’adquirisca una vivenda habitual
havent gaudit de la deducció per adquisició d’altres
vivendes habituals anteriors, no es podrà practicar
deducció per l’adquisició o rehabilitació de la nova
mentre les quantitats invertides en esta no superen
les invertides en les anteriors, en la mesura que
hagueren sigut objecte de deducció.

Quan l’alienació d’una vivenda habitual haguera
generat un guany patrimonial exempt per reinversió,
la base de deducció per l’adquisició o la rehabilitació
de la nova es minorarà en l’import del guany patri-
monial a què s’aplique l’exempció per reinversió. En
este cas, no es podrà practicar deducció per l’ad-
quisició de la nova mentre les quantitats invertides
en esta no superen tant el preu de l’anterior, en
la mesura que haja sigut objecte de deducció, com
el guany patrimonial exempt per reinversió.

3r S’entendrà per vivenda habitual aquella en
què el contribuent residisca durant un termini con-
tinuat de tres anys. No obstant, s’entendrà que la
vivenda va tindre este caràcter quan, a pesar de
no haver transcorregut este termini, es produïsca
la mort del contribuent o concórreguen circums-
tàncies que exigisquen necessàriament el canvi de
vivenda, com ara separació matrimonial, trasllat
laboral, obtenció de primera ocupació o d’ocupació
més avantatjosa o altres d’anàlogues.

4t També podran aplicar la deducció per inver-
sió en vivenda habitual els contribuents que hi efec-
tuen obres i insta�acions d’adequació, inclosos els
elements comuns de l’edifici i els que servisquen
de pas necessari entre la finca i la via pública, amb
les especialitats següents:

a) Les obres i les insta�acions d’adequació les
certificarà l’Administració competent com a neces-
sàries per a l’accessibilitat i la comunicació sen-
sorial que facilite el desenrotllament digne i adequat
de les persones amb minusvalidesa, en els termes
que s’establisquen reglamentàriament.

b) Donaran dret a deducció les obres i les ins-
ta�acions d’adequació que hagen d’efectuar-se en
la vivenda habitual del contribuent, per raó de la
minusvalidesa del contribuent mateix, del cònjuge,
dels ascendents o dels descendents que convis-
quen amb ell.

c) La vivenda ha d’estar ocupada per quals-
sevol de les persones a què es referix la lletra ante-
rior a títol de propietari, arrendatari, subarrendatari
o usufructuari.

d) La base màxima d’esta deducció, indepen-
dentment de la fixada en la lletra a) de l’apartat 1r
anterior, serà de 12.020,24 euros anuals.

e) Quan en la inversió per a l’adequació de
la vivenda s’utilitze finançament alié, els percen-
tatges de deducció aplicables seran, en les con-
dicions i els requisits que s’establisquen reglamen-
tàriament, els previstos en la lletra b) de l’apar-
tat 1r anterior.

f) S’entendrà com a circumstància que exigix
necessàriament el canvi de vivenda quan l’anterior
resulte inadequada quant a la minusvalidesa.»

Cinc. Es dóna una redacció nova a l’article 56.

«Article 56. Límits de determinades deduccions.

1. La base de les deduccions a què es referixen
els apartats 3 i 5 de l’article 55 d’esta llei, no podrà

excedir el 10 per cent de la base liquidable del
contribuent.

2. Els límits de la deducció a què es referix
l’apartat 2 de l’article 55 d’esta llei s’aplicaran sobre
la quota que resulte de minorar la suma de les
quotes íntegres, estatal i autonòmica o complemen-
tària, en l’import total de les deduccions per inversió
en vivenda habitual, que preveuen els articles 55.1
i 64 bis d’esta, i per inversions i gastos en béns
d’interés cultural.»

Sis. Es dóna una redacció nova a l’article 61.

«Article 61. Escala autonòmica o complementària
de l’impost.

1. La base liquidable general serà gravada als
tipus de l’escala autonòmica de l’impost que, d’a-
cord amb el que preveu la Llei 21/2001, de 27
de desembre, per la qual es regulen les mesures
fiscals i administratives del nou sistema de finan-
çament de les comunitats autònomes de règim
comú i ciutats amb estatut d’autonomia, haja apro-
vat la comunitat autònoma.

Si la comunitat autònoma no aprova l’escala a
què es referix el paràgraf anterior s’aplicarà l’escala
complementària següent:

Base liquidable
—

Fins a euros

Quota íntegra
—

Euros

Resta base liquidable
—

Fins a euros

Tipus aplicable
—

Percentatge

0,00 0,00 3.678,19 5,940
3.678,19 218,48 9.195,49 7,920

12.873,68 946,76 12.260,65 9,339
25.134,33 2.091,78 15.325,80 12,276
40.460,13 3.973,18 26.973,43 14,850
67.433,56 7.978,73 en avant 15,840

2. S’entendrà per tipus mitjà de gravamen
autonòmic o complementari el derivat de multipli-
car per cent el quocient resultant de dividir la quota
obtinguda per l’aplicació de l’escala que preveu l’a-
partat anterior per la base liquidable general. El
tipus mitjà de gravamen autonòmic s’expressarà
amb dos decimals.»

Set. Es dóna una redacció nova a l’article 63.

«Article 63. Tipus de gravamen especial.

La base liquidable especial es gravarà amb el
tipus del 5,94 per cent.»

Huit. Es dóna una redacció nova a l’article 64.

«Article 64. Quota líquida autonòmica o comple-
mentària.

1. La quota líquida autonòmica o complemen-
tària serà el resultat de disminuir la quota íntegra
autonòmica o complementària en la suma de:

a) El tram autonòmic de la deducció per inver-
sió en vivenda habitual que preveu l’article 64 bis
d’esta llei, amb els límits i els requisits de situació
patrimonial que establix l’article 57 d’esta.



100 Divendres 1 març 2002 Suplement núm. 1

b) El 33 per cent de l’import total de les deduc-
cions que preveuen els apartats 2, 3, 4 i 5 de l’ar-
ticle 55 d’esta llei, amb els límits i els requisits
de situació patrimonial que preveuen els articles 56
i 57 d’esta.

c) L’import de les deduccions que establix la
comunitat autònoma en l’exercici de les compe-
tències que preveu la Llei 21/2001, de 27 de
desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals
i administratives del nou sistema de finançament
de les comunitats autònomes de règim comú i ciu-
tats amb estatut d’autonomia.

2. El resultat de les operacions a què es referix
l’apartat anterior no podrà ser negatiu.»

Nou. Es dóna una redacció nova a l’article 64 bis.

«Article 64 bis. Tram autonòmic o complementari
de la deducció per inversió en vivenda habitual.

1. El tram autonòmic de la deducció per inver-
sió en vivenda habitual regulada en l’article 55.1
d’esta llei serà el resultat d’aplicar a la base de
la deducció, d’acord amb els requisits i les circums-
tàncies que preveu, els percentatges que, d’acord
amb allò que disposa la Llei 21/2001, de 27 de
desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals
i administratives del nou sistema de finançament
de les comunitats autònomes de règim comú i ciu-
tats amb estatut d’autonomia, haja aprovat la comu-
nitat autònoma.

2. Si la comunitat autònoma no haguera apro-
vat els percentatges a què es referix l’apartat ante-
rior, s’aplicaran els següents:

a) Amb caràcter general el 4,95 per cent.
b) Quan s’utilitze finançament alié, els percen-

tatges incrementats a què es referix l’article
55.1.1r b) d’esta llei, seran del 8,25 per cent i 6,6
per cent, respectivament.»

Article 59. Modificació de la Llei 19/1991, de 6 de
juny, de l’Impost sobre el Patrimoni.

Es modifica la Llei 19/1991, de l’Impost sobre el
Patrimoni, en la forma que s’indica a continuació:

U. Es reforma l’article 28 que queda redactat de
la manera següent:

«Article 28. Base liquidable.

1. En el supòsit d’obligació personal, la base
imposable es reduirà, en concepte del mínim
exempt, en l’import que haja aprovat la comunitat
autònoma.

2. Si la comunitat autònoma no haguera regu-
lat el mínim exempt a què es referix l’apartat ante-
rior, la base imposable es reduirà en 108.182,18
euros.

3. El mínim exempt assenyalat en l’apartat
anterior serà aplicable en el cas de subjectes pas-
sius no residents que tributen per obligació per-
sonal de contribuir.

4. El mínim exempt a què es referixen els apar-
tats anteriors no s’aplicarà quan es tracte de sub-
jectes passius sotmesos a obligació real de con-
tribuir.»

Dos. Es modifica l’article 30 que queda redactat de
la manera següent:

«Article 30. Quota íntegra.

La base liquidable de l’impost serà gravada als
tipus de l’escala següent:

1. La base liquidable de l’impost serà gravada
als tipus de l’escala que haja aprovat la comunitat
autònoma.

2. Si la comunitat autònoma no haguera apro-
vat l’escala a què es referix l’apartat anterior, la
base liquidable de l’impost serà gravada als tipus
de l’escala següent:

Tipus
aplicable

—
Percentatge

Base liquidable
—

Fins a euros

Quota
—

Euros

Resta base liquidable
—

Fins a euros

0,00 0,00 167.129,45 0,2
167.129,45 334,26 167.123,43 0,3
334.252,88 835,63 334.246,87 0,5
668.499,75 2.506,86 668.499,76 0,9

1.336.999,51 8.523,36 1.336.999,50 1,3
2.673.999,01 25.904,35 2.673.999,02 1,7
5.347.998,03 71.362,33 5.347.998,03 2,1

10.695.996,06 183.670,29 en avant 2,5

3. En el cas d’obligació real de contribuir, la
tarifa aplicable serà l’establida en l’apartat anterior.
La mateixa tarifa s’aplicarà en el cas de subjectes
passius no residents que tributen per obligació per-
sonal de contribuir.»

Tres. Es modifica l’article 32, que queda redactat
de la forma següent:

«Article 32. Impostos satisfets en l’estranger.

1. En el cas d’obligació personal de contribuir,
i sense perjuí del que disposen els tractats o els
convenis internacionals, es deduirà de la quota d’es-
te impost, per raó de béns que radiquen i drets
que pogueren exercitar-se o hagueren de complir-se
fora d’Espanya, la quantitat menor de les dos
següents:

a) L’import efectiu d’allò que s’ha satisfet en
l’estranger, per raó de gravamen de caràcter per-
sonal que afecte els elements patrimonials com-
putats en l’impost.

b) El resultat d’aplicar el tipus mitjà efectiu de
l’impost a la part de base liquidable gravada en
l’estranger.

2. S’entendrà per tipus mitjà efectiu de gra-
vamen el resultat de multiplicar per cent el quocient
obtingut de dividir la quota íntegra resultant de l’a-
plicació de l’escala per la base liquidable. El tipus
mitjà efectiu de gravamen s’expressarà amb dos
decimals.

3. La comunitat autònoma, d’acord amb el que
preveu la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per
la qual es regulen les mesures fiscals i adminis-
tratives del nou sistema de finançament de les
comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb
estatut d’autonomia, podrà establir deduccions en
este impost, que resultaran compatibles amb les
establides per l’Estat sense que puguen suposar-ne
la modificació i s’aplicaran amb posterioritat a les
estatals.»
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Quatre. Es modifica l’article 33 i queda redactat de
la forma següent:

«Article 33. Bonificació de la quota a Ceuta i
Melilla.

1. Si entre els béns o drets de contingut eco-
nòmic computats per a la determinació de la base
imposable, n’hi haguera algun situat o que haguera
d’exercitar-se o complir-se a Ceuta i Melilla i les
seues dependències, es bonificarà en el 50 per cent
la part de la quota que corresponga proporcional-
ment als béns o drets mencionats.

La bonificació anterior no s’aplicarà als no resi-
dents en estes ciutats, excepte quan es referisca
a valors representatius del capital social d’entitats
jurídiques domiciliades, i amb objecte social en les
ciutats mencionades, o quan es tracte d’establi-
ments permanents situats en estes.

2. La comunitat autònoma, d’acord amb el que
preveu la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per
la qual es regulen les mesures fiscals i adminis-
tratives del nou sistema de finançament de les
comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb
estatut d’autonomia, podrà establir bonificacions
en este impost, que resultaran compatibles amb
les que establix l’Estat sense que puguen supo-
sar-ne la modificació i s’aplicaran amb posterioritat
a les estatals.»

Article 60. Reforma de diversos articles de la Llei de
l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurí-
dics Documentats, arreplegada en el Text Refós apro-
vat pel Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de
setembre.

U. L’article 11 queda redactat de la manera següent:

«Article 31.

1. La quota tributària s’obtindrà aplicant sobre
la base liquidable els tipus següents, sense perjuí
del que establix l’article següent:

a) Si es tracta de la transmissió de béns mobles
o immobles, així com la constitució i la cessió de
drets reals que hi recaiguen, excepte els drets reals
de garantia, amb el tipus que, d’acord amb el que
preveu la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per
la qual es regulen les mesures fiscals i adminis-
tratives del nou sistema de finançament de les
comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb
estatut d’autonomia, haja aprovat la comunitat
autònoma.

Si la comunitat autònoma no haguera aprovat
el tipus a què es referix el paràgraf anterior, s’a-
plicarà el 6 per cent a la transmissió d’immobles,
així com la constitució i la cessió de drets reals
sobre estos, excepte els drets reals de garantia,
i el 4 per cent, si es tracta de la transmissió de
béns mobles i semovents, així com la constitució
i la cessió de drets reals sobre estos, excepte els
drets reals de garantia. Este últim tipus s’aplicarà
igualment a qualsevol altre acte subjecte no com-
prés en les altres lletres d’este apartat.

La transmissió de valors tributarà, en qualsevol
cas, conforme al que disposa l’apartat 3 de l’ar-
ticle 12 d’esta llei.

b) L’1 per cent, si es tracta de la constitució
de drets reals de garantia, pensions, fiances o prés-

tecs, inclús els representats per obligacions, així
com la cessió de crèdits de qualsevol naturalesa.

2. Quan un mateix acte o contracte comprenga
béns mobles i immobles sense especificació de la
part de valor que corresponga a cada un d’estos,
s’aplicarà el tipus de gravamen dels immobles.»

Dos. L’article 12 queda redactat en els termes
següents:

«Article 12.

1. La quota tributària dels arrendaments s’ob-
tindrà aplicant sobre la base liquidable la tarifa que
fixe la comunitat autònoma.

Si la comunitat autònoma no haguera aprovat
la tarifa a què es referix el paràgraf anterior, s’a-
plicarà l’escala següent:

Euros
Fins a 30,05 euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,09
De 30,06 a 60,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,18
De 60,11 a 120,20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,39
De 120,21 a 240,40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,78
De 240,41 a 480,81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,68
De 480,82 a 961,62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,37
De 961,63 a 1.923,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,21
De 1.923,25 a 3.846,48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,42
De 3.846,49 a 7.692,95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,77
De 7.692,96 en avant, 0,024040 euros

per cada 6,01 euros o fracció.

Podrà satisfer-se el deute tributari per mitjà de
la utilització d’efectes timbrats en els arrendaments
de finques urbanes, segons l’escala anterior.

2. L’impost es liquidarà en metà�ic quan en
la constitució d’arrendaments no s’utilitzen efectes
timbrats per a obtindre la quota tributària.

3. La transmissió de valors tributarà segons
l’escala següent:

Euros
Fins a 60,10 euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06
De 60,11 a 180,30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,18
De 180,31 a 450,76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,48
De 450,77 a 901,52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,96
De 901,53 a 1.803,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,98
De 1.803,05 a 6.010,12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,21
De 6.010,13 a 12.020,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,42
Excés: 0,066111 euros per cada 60,10 euros o

fracció.»

Tres. Es modifica l’article 13, que queda amb el con-
tingut següent:

«Article 13.

1. Les concessions administratives tributaran
amb el tipus que, d’acord amb el que preveu la
Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es
regulen les mesures fiscals i administratives del nou
sistema de finançament de les comunitats autò-
nomes de règim comú i ciutats amb estatut d’au-
tonomia, haja aprovat la comunitat autònoma.

Si la comunitat autònoma no haguera aprovat
el tipus a què es referix el paràgraf anterior, les
concessions administratives tributaran com a cons-
titució de drets, al tipus de gravamen que establix
l’article 11.a) per als béns mobles o semovents,
siguen quins siguen la naturalesa, la duració i els
béns sobre els quals recaiguen.
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2. S’equipararan a les concessions administra-
tives, a l’efecte de l’impost, els actes i els negocis
administratius, siga quina siga la modalitat o la
denominació, per la qual cosa, com a conseqüència
de l’atorgament de facultats de gestió de servicis
públics o de l’atribució de l’ús privatiu o de l’a-
profitament especial de béns de domini o ús públic,
s’origine un desplaçament patrimonial a favor de
particulars.

3. Com a norma general, per a determinar la
base imposable, el valor real del dret originat per
la concessió es fixarà per l’aplicació de la regla
o de les regles que, en consideració a la naturalesa
de les obligacions imposades al concessionari,
resulten aplicables de les que s’indiquen a conti-
nuació:

a) Si l’Administració assenyala una quantitat
total en concepte de preu o de cànon que haja
de satisfer el concessionari, per l’import d’esta.

b) Si l’Administració assenyala un cànon, preu,
participació o benefici mínim que haja de satisfer
el concessionari periòdicament i la duració de la
concessió no és superior a un any, per la suma
total de les prestacions periòdiques. Si la duració
de la concessió és superior a l’any, capitalitzant
al 10 per cent la quantitat anual que satisfaça el
concessionari.

Quan per a l’aplicació d’esta regla calga capi-
talitzar una quantitat anual que siga variable com
a conseqüència, exclusivament, de l’aplicació de
clàusules de revisió de preus que prenguen com
a referència índexs objectius de la seua evolució,
es capitalitzarà la corresponent al primer any. Si
la variació depen d’altres circumstàncies, la raó
matemàtica de les quals es conega en el moment
de l’atorgament de la concessió, la quantitat que
caldrà capitalitzar serà la mitjana anual de les que
el concessionari haja de satisfer durant la vida de
la concessió.

c) Quan el concessionari estiga obligat a rever-
tir a l’Administració béns determinats, es compu-
tarà el valor del Fons de Reversió que haja de cons-
tituir en compliment del que disposa el Reial Decret
1643/1990, de 20 de desembre, o la norma que
el substituïsca.

4. En els casos especials en què, per la natu-
ralesa de la concessió, la base imposable no puga
fixar-se per les regles de l’apartat anterior, es deter-
minarà ajustant-se a les regles següents:

a) Aplicant al valor dels actius fixos afectes
a l’explotació, ús o aprofitament de què es tracte,
un percentatge del 2 per cent per cada any de
duració de la concessió, amb el mínim del 10 per
cent i sense que el màxim puga excedir el valor
dels actius.

b) A falta de la valoració anterior, es prendrà
l’assenyalada per la Administració pública respectiva.

c) En defecte de les dos regles anteriors, pel
valor declarat pels interessats, sense perjuí del dret
de l’Administració per a procedir a comprovar-lo
pels mitjans de l’article 52 de la Llei General Tri-
butària.»

Quatre. Es modifica l’article 16, que queda redactat
de la forma següent:

«Article 16.

La subrogació en els drets del creditor de penyo-
ra, hipotecari o anticrètic es considerarà com a
transmissió de drets i tributarà pel tipus que establix
la lletra b) del número 1 de l’article 11.»

Cinc. Es modifica l’article 31, que queda redactat
en els termes següents:

«Article 31.

1. Les matrius i les còpies de les escriptures
i les actes notarials, així com els testimonis, s’es-
tendran, en qualsevol cas, en paper timbrat de 0,30
euros per plec o 0,15 euros per foli, segons elegisca
el fedatari. Les còpies simples no estaran subjectes
a l’impost.

2. Les primeres còpies d’escriptures i actes
notarials, quan tinguen per objecte quantitat o cosa
valuable, continguen actes o contractes inscripti-
bles en els Registres de la Propietat, Mercantil i
de la Propietat Industrial i no subjectes a l’Impost
sobre Successions i Donacions o als conceptes
compresos en els números 1 i 2 de l’article 1 d’esta
llei, tributaran, a més, al tipus de gravamen que,
d’acord amb el que preveu la Llei 21/2001, de 27
de desembre, per la qual es regulen les mesures
fiscals i administratives del nou sistema de finan-
çament de les comunitats autònomes de règim
comú i ciutats amb estatut d’autonomia, haja apro-
vat la comunitat autònoma.

Si la comunitat autònoma no haguera aprovat
el tipus a què es referix el paràgraf anterior, s’a-
plicarà el 0,50 per cent, quant a estos actes o
contractes.

3. Pel mateix tipus a què es referix l’apartat
anterior i per mitjà de la utilització d’efectes tim-
brats tributaran les còpies de les actes de protest.»

Sis. Es modifica l’article 56, que tindrà el contingut
següent:

«Article 56.

1. La competència per a la gestió i la liquidació
de l’impost correspondrà a les delegacions i admi-
nistracions de l’Agència Estatal d’Administració Tri-
butària i, si és el cas, a les oficines amb funcions
anàlogues de les comunitats autònomes que tin-
guen cedida la gestió del tribut.

2. Les comunitats autònomes podran regular
els aspectes sobre la gestió i la liquidació d’este
impost, segons el que preveu la Llei 21/2001,
de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesu-
res fiscals i administratives del nou sistema de finan-
çament de les comunitats autònomes de règim
comú i ciutats amb estatut d’autonomia. Quan la
comunitat autònoma no haja regulat estos aspec-
tes, s’aplicaran les normes que establix esta llei.

3. El pagament dels impostos regulats en esta
llei queda sotmés al règim general sobre terminis
d’ingrés establit per als deutes tributaris.

4. El presentador del document tindrà, només
pel fet de la presentació, el caràcter de mandatari
dels obligats al pagament de l’impost i totes les
notificacions que se li facen en relació amb el docu-
ment que haja presentat, així com les diligències
que subscriga, tindran el mateix valor i produiran
els mateixos efectes que si s’hagueren entés amb
els interessats.»

Set. S’inclou un nou article 58, amb el contingut
següent:

«Article 58. Deduccions i bonificacions.

D’acord amb el que preveu la Llei 21/2001,
de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesu-
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res fiscals i administratives del nou sistema de finan-
çament de les comunitats autònomes de règim
comú i ciutats amb estatut d’autonomia, les comu-
nitats autònomes podran aprovar les deduccions
i les bonificacions que consideren convenients en
este impost en les matèries sobre les quals tinguen
capacitat normativa en matèria de tipus de gra-
vamen.

En tot cas, resultaran compatibles amb les
deduccions i les bonificacions establides en la nor-
mativa estatal reguladora de l’impost sense que
puguen suposar-ne una modificació. Estes deduc-
cions i bonificacions autonòmiques s’aplicaran des-
prés de les regulades per la normativa de l’Estat.»

Article 61. Reforma de diversos articles de la Llei
29/1987, de 18 de desembre, de l’Impost sobre
Successions i Donacions.

U. Es reforma l’article 20, que queda redactat en
els termes següents:

«Article 20. Base liquidable.

1. En les adquisicions gravades per este
impost, la base liquidable s’obtindrà aplicant en la
base imposable les reduccions que, d’acord amb
el que preveu la Llei 21/2001, de 27 de desembre,
per la qual es regulen les mesures fiscals i admi-
nistratives del nou sistema de finançament de les
comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb
estatut d’autonomia, haja aprovat la comunitat
autònoma. Estes reduccions es practicaran per l’or-
de següent: en primer lloc les de l’Estat i, a con-
tinuació, les de les comunitats autònomes.

2. En les adquisicions mortis causa, incloses
les dels beneficiaris de pòlisses d’assegurances de
vida, si la comunitat autònoma no haguera regulat
les reduccions a què es referix l’apartat anterior
o no resultara aplicable als subjectes passius la
normativa pròpia de la comunitat, s’aplicaran les
reduccions següents:

a) La que corresponga de les incloses en els
grups següents:

Grup I: adquisicions per descendents i adoptats
menors de vint-i-un anys, 15.956,87 euros, més
3.990,72 euros per cada any menys de vint-i-un
que tinga el drethavent, sense que la reducció puga
excedir els 47.858,59 euros.

Grup II: adquisicions per descendents i adoptats
de vint-i-un anys o més, cònjuges, ascendents i
adoptants, 15.956,87 euros.

Grup III: adquisicions per co�aterals de segon
i tercer grau, ascendents i descendents per afinitat,
7.993,46 euros.

Grup IV: en les adquisicions per co�aterals de
quart grau, graus més distants i estranys, no corres-
pondrà reducció.

S’aplicarà, a més de les que pogueren corres-
pondre en funció del grau de parentiu amb el cau-
sant, una reducció de 47.858,59 euros a les per-
sones que tinguen la consideració legal de minus-
vàlids, amb un grau de discapacitat igual o superior
al 33 per cent i inferior al 65 per cent, d’acord
amb el barem a què es referix l’article 148 del
Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20

de juny; la reducció serà de 150.253,03 euros per
a les persones que, d’acord amb la normativa citada
anteriorment, acrediten un grau de minusvalidesa
igual al 65 per cent o superior.

b) Amb independència de les reduccions ante-
riors, s’aplicarà una reducció del 100 per cent, amb
un límit de 9.195,49 euros, a les quantitats per-
cebudes pels beneficiaris de contractes d’assegu-
rances sobre la vida, quan el parentiu amb el con-
tractant mort siga el de cònjuge, ascendent, des-
cendent, adoptant o adoptat. En les assegurances
co�ectives o contractats per les empreses a favor
dels empleats caldrà ajustar-se al grau de parentiu
entre l’assegurat mort i el beneficiari.

La reducció serà única per subjecte passiu, siga
quin siga el nombre de contractes d’assegurances
de vida de què siga beneficiari, i no s’aplicarà quan
este tinga dret a l’establida en la disposició tran-
sitòria quarta d’esta llei.

c) En els casos en què en la base imposable
d’una adquisició mortis causa, que corresponga als
cònjuges, descendents o adoptats de la persona
morta, estiguera inclòs el valor d’una empresa indi-
vidual, d’un negoci professional o de participacions
en entitats a què s’aplique l’exempció regulada en
l’apartat octau de l’article 4 de la Llei 19/1991,
de 6 de juny, de l’Impost sobre el Patrimoni, o de
drets d’usdefruit sobre estos, per a obtindre la base
liquidable s’aplicarà en la imposable, amb indepen-
dència de les reduccions que corresponguen d’a-
cord amb els apartats anteriors, una altra del 95
per cent del valor mencionat, sempre que l’adqui-
sició es mantinga durant els deu anys següents
a la mort del causant, llevat que morira l’adquirent
durant termini.

En els supòsits del paràgraf anterior, quan no
hi haja descendents o adoptats, la reducció s’a-
plicarà a les adquisicions per ascendents, adoptants
i co�aterals, fins al tercer grau i amb els mateixos
requisits previstos anteriorment. En qualsevol cas,
el cònjuge supervivent tindrà dret a la reducció del
95 per cent.

Del mateix percentatge de reducció, amb el límit
de 122.606,47 euros per a cada subjecte passiu
i amb el requisit de permanència assenyalat ante-
riorment, gaudiran les adquisicions mortis causa
de la vivenda habitual de la persona morta, sempre
que els drethavents siguen cònjuge, ascendents o
descendents, o bé parent co�ateral major de seixan-
ta-cinc anys que haguera conviscut amb el causant
durant els dos anys anteriors a la mort.

Quan en la base imposable corresponent a una
adquisició mortis causa del cònjuge, els descen-
dents o els adoptats de la persona morta s’inclo-
gueren béns compresos en els apartats un, dos
o tres de l’article 4 de la Llei 19/1991, de 6 de
juny, de l’Impost sobre el Patrimoni, com a inte-
grants del Patrimoni Històric Espanyol o del Patri-
moni Històric o Cultural de les Comunitats Autò-
nomes, s’aplicarà, així mateix, una reducció del 95
per cent del seu valor, amb els mateixos requisits
de permanència assenyalats en este apartat.

En el cas de no complir-se el requisit de per-
manència a què es referix el present apartat, haurà
de pagar-se la part de l’impost que s’haguera deixat
d’ingressar com a conseqüència de la reducció
practicada i els interessos de demora.

3. Si uns mateixos béns en un període màxim
de deu anys foren objecte de dos o més trans-
missions mortis causa a favor de descendents, en
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la segona i ulteriors es deduirà de la base impo-
sable, a més, l’import d’allò que s’ha satisfet per
l’impost en les transmissions precedents. S’adme-
trà la subrogació dels béns quan s’acredite fefaent-
ment.

4. En el cas d’obligació real de contribuir, les
reduccions aplicables seran les que establix l’apar-
tat 2. Les mateixes reduccions s’aplicaran en el
cas d’obligació personal de contribuir quan el sub-
jecte passiu o el causant no foren residents en terri-
tori espanyol.

5. En les adquisicions per títol de donació o
equiparable, si la comunitat autònoma no haguera
regulat les reduccions a què es referix l’apartat 1
o no resultara aplicable als subjectes passius la
normativa pròpia de la comunitat, la base liquidable
coincidirà, en tot cas, amb la imposable, excepte
el que disposen els apartats següents i la disposició
final primera.

6. En els casos de transmissió de participa-
cions inter vivos, a favor del cònjuge, descendents
o adoptats, d’una empresa individual, un negoci
professional o de participacions en entitats del
donant a qui s’aplique l’exempció regulada en l’a-
partat octau de l’article 4 de la Llei 19/1991, de
6 de juny, de l’Impost sobre el Patrimoni, s’aplicarà
una reducció en la base imposable per a determinar
la liquidable del 95 per 100 del valor d’adquisició,
sempre que hi concórreguen les condicions
següents:

a) Que el donant tinguera seixanta-cinc anys
o més o es trobara en situació d’incapacitat per-
manent, en grau d’absoluta o gran invalidesa.

b) Que, si el donant exercira funcions de direc-
ció, deixara d’exercir-les i de percebre remunera-
cions per l’exercici d’estes funcions des del moment
de la transmissió.

A este efecte, no s’entendrà compresa entre les
funcions de direcció la mera pertinença al Consell
d’Administració de la societat.

c) Quant al donatari, haurà de mantindre el
que adquirix i tindre dret a l’exempció en l’Impost
sobre el Patrimoni durant els deu anys següents
a la data de l’escriptura pública de donació, llevat
que morira durant este termini.

Així mateix, el donatari no podrà realitzar actes
de disposició i operacions societàries que, direc-
tament o indirectament, puguen donar lloc a una
minoració substancial del valor de l’adquisició. Esta
obligació també s’aplicarà en els casos d’adquisi-
cions mortis causa a què es referix la lletra c) de
l’apartat 2 d’este article.

En el cas de no complir-se els requisits a què
es referix este apartat, haurà de pagar-se la part
de l’impost que s’haguera deixat d’ingressar com
a conseqüència de la reducció practicada i els inte-
ressos de demora.

7. La mateixa reducció en la base imposable
prevista en l’apartat anterior i amb les condicions
assenyalades en les lletres a) i c) s’aplicarà, en cas
de donació, a favor del cònjuge, els descendents
o els adoptats, dels béns compresos en els apartats
un, dos i tres de l’article 4 de la Llei 19/1991,
de 6 de juny, de l’Impost sobre el Patrimoni, com
a integrants del Patrimoni Històric Espanyol o del
Patrimoni Històric o Cultural de les Comunitats
Autònomes.

L’incompliment dels requisits exigits portarà
amb si el pagament de l’impost que es deixe d’in-
gressar i els interessos de demora corresponents.»

Dos. Es modifica l’apartat 1 de l’article 21, que que-
da redactat de la forma següent:

«1. La quota íntegra de l’impost s’obtindrà apli-
cant a la base liquidable, calculada segons el que
disposa l’article anterior, l’escala que, d’acord amb
el que preveu la Llei 21/2001, de 27 de desembre,
per la qual es regulen les mesures fiscals i admi-
nistratives del nou sistema de finançament de les
comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb
estatut d’autonomia, haja aprovat la comunitat
autònoma.»

Tres. Es modifica l’article 22, que queda redactat
en els termes següents:

«Article 22. Quota tributària.

1. La quota tributària per este impost s’obtin-
drà aplicant a la quota íntegra el coeficient mul-
tiplicador d’acord amb la quantia dels trams del
patrimoni preexistent que, d’acord amb el que pre-
veu la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la
qual es regulen les mesures fiscals i administratives
del nou sistema de finançament de les comunitats
autònomes de règim comú i ciutats amb estatut
d’autonomia, haja aprovat la comunitat autònoma
i del grup, segons el grau de parentiu, assenyalat
en l’article 20.

2. Si la comunitat autònoma no haguera apro-
vat el coeficient o la quantia dels trams a què es
referix l’apartat anterior, o no resultara aplicable als
subjectes passius la normativa pròpia de la comu-
nitat, s’aplicarà el que corresponga dels que s’in-
diquen a continuació, establits d’acord amb patri-
moni preexistent del contribuent i del grup, segons
el grau de parentiu, assenyalat en l’article 20:

Grups de l’article 20Patrimoni preexistent
—

Euros I i II III IV

De 0 a 402.678,11 . . . . 1,0000 1,5882 2,0000
De més de 402.678,11

a 2.007.380,43 . . . . . 1,0500 1,6676 2,1000
De més de 2.007.380,43

a 4.020.770,98 . . . . . . 1,1000 1,7471 2,2000
Més de 4.020.770,98 . . 1,2000 1,9059 2,4000

Quan la diferència entre la quota tributària obtin-
guda per l’aplicació del coeficient multiplicador que
corresponga i la que resultaria d’aplicar a la mateixa
quota íntegra el coeficient multiplicador immediat
inferior siga major que la que hi haja entre l’import
del patrimoni preexistent tingut en compte per a
la liquidació i l’import màxim del tram de patrimoni
preexistent que motivaria l’aplicació del citat coe-
ficient multiplicador inferior, esta es reduirà en l’im-
port de l’excés.

En els casos d’assegurances sobre la vida s’a-
plicarà el coeficient que correspon al patrimoni
preexistent del beneficiari i al grup en què, pel
parentiu amb el contractant, estiguera enquadrat.
En les assegurances co�ectives o contractades per
les empreses a favor dels empleats caldrà ajustar-se
al coeficient que corresponga al patrimoni preexis-
tent del beneficiari i al grau de parentiu entre este
i l’assegurat.

Si no foren coneguts els drethavents en una suc-
cessió, s’aplicarà el coeficient establit per als co�a-
terals de quart grau i estranys quan el patrimoni
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preexistent excedisca els 4.020.770,98 euros, sen-
se perjuí de la devolució que corresponga una vega-
da que estos foren coneguts.

3. En la valoració del patrimoni preexistent del
contribuent s’aplicaran les regles següents:

a) La valoració es realitzarà conforme a les
regles de l’Impost sobre el Patrimoni.

b) Quan es tracte d’adquisicions mortis causa,
s’exclourà el valor dels béns i drets per l’adquisició
dels quals haja satisfet l’impost com a conseqüèn-
cia d’una donació anterior realitzada pel causant.
La mateixa regla s’aplicarà en el cas d’acumulació
de donacions.

c) En el patrimoni preexistent s’inclourà el valor
dels béns i drets que el cònjuge que hereta perceba
com a conseqüència de la dissolució de la societat
conjugal.

4. En el cas d’obligació real de contribuir, el
coeficient multiplicador serà el que establix l’apar-
tat 2 anterior. El mateix coeficient multiplicador s’a-
plicarà en el supòsit d’obligació personal de con-
tribuir, en els casos de donació de béns immobles
situats en l’estranger o quan el subjecte passiu o
el causant no foren residents en territori espanyol.»

Quatre. S’introduïx un nou apartat 2 en l’article 23,
amb el contingut següent:

«2. D’acord amb el que preveu la Llei 21/2001,
de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesu-
res fiscals i administratives del nou sistema de finan-
çament de les comunitats autònomes de règim
comú i ciutats amb estatut d’autonomia, les comu-
nitats autònomes podran aprovar les deduccions
i les bonificacions que consideren convenients.

En tot cas, resultaran compatibles amb les
deduccions i les bonificacions establides en la nor-
mativa estatal reguladora de l’impost sense que
puguen suposar una modificació. Estes deduccions
i bonificacions autonòmiques s’aplicaran després
de les regulades per la normativa de l’Estat.»

Cinc. Es modifica l’article 34, que queda redactat
en els termes següents:

«Article 34. Normes generals.

1. La competència per a la gestió i la liquidació
de l’impost correspondrà a les Delegacions i Admi-
nistracions d’Hisenda o, si és el cas, a les oficines
amb funcions anàlogues de les comunitats autò-
nomes que tinguen cedida la gestió del tribut.

2. Les comunitats autònomes podran regular
els aspectes sobre la gestió i la liquidació d’este
impost segons el que preveu la Llei 21/2001, de 27
de desembre, per la qual es regulen les mesures
fiscals i administratives del nou sistema de finan-
çament de les comunitats autònomes de règim
comú i ciutats amb estatut d’autonomia. Quan la
comunitat autònoma no haguera regulat estos
aspectes, s’aplicaran les normes que establix esta
llei.

3. No obstant el que disposa l’apartat anterior,
la competència per a establir com a obligatori el
règim d’autoliquidació de l’impost correspon a l’Es-
tat, que introduirà en la Llei de l’Impost un article
amb les comunitats autònomes en què s’haja esta-
blit este règim.»

Sis. S’afig una nova disposició transitòria sexta, amb
el contingut següent:

«Sexta. La implantació amb caràcter obligatori
del règim de declaració-liquidació de l’impost, en
les diferents comunitats autònomes, l’establirà l’Es-
tat a mesura que estes establisquen un servici d’as-
sistència al contribuent per a acomplir l’autoliqui-
dació mencionada.»

Article 62. Modificació de la Llei 38/1992, de 28 de
desembre, d’Impostos Especials.

Es modifica la Llei 38/1992, d’Impostos Especials,
en la manera en què s’indica a continuació:

L’article 70 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre,
d’Impostos Especials, quedarà redactat de la manera
següent:

«Article 70. Tipus impositiu.

1. L’impost s’exigirà als tipus impositius
següents:

a) Comunitats autònomes peninsulars i comu-
nitat autònoma d’illes Balears:

Amb el tipus que, d’acord amb el que preveu
l’article 43 de la Llei 21/2001, de 27 de desembre,
per la qual es regulen les mesures fiscals i admi-
nistratives del nou sistema de finançament de les
comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb
estatut d’autonomia, haja aprovat la comunitat
autònoma.

Si la comunitat autònoma no haguera aprovat
el tipus a què es referix el paràgraf anterior, s’a-
plicaran els següents:

Vehicles automòbils de turisme de cilindrada
inferior a 1.600 centímetres cúbics, si estan equi-
pats amb motor de gasolina, o de cilindrada inferior
a 2.000 centímetres cúbics, si estan equipats amb
motor dièsel: 7 per cent.

La resta de mitjans de transport: 12 per cent.

b) Canàries:

Amb el tipus que, d’acord amb el que preveu
l’article 43 de la Llei 21/2001, de 27 de desembre,
per la qual es regulen les mesures fiscals i admi-
nistratives del nou sistema de finançament de les
comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb
estatut d’autonomia, haja aprovat la comunitat
autònoma de Canàries.

Si la comunitat autònoma de Canàries no hague-
ra aprovat el tipus a què es referix el paràgraf ante-
rior, s’aplicaran els següents:

Vehicles automòbils de turisme de cilindrada
inferior a 1.600 centímetres cúbics, si estan equi-
pats amb motor de gasolina, o de cilindrada inferior
a 2.000 centímetres cúbics, si estan equipats amb
motor dièsel: 6 per cent.

La resta de mitjans de transport: 11 per cent.

c) Ceuta i Melilla: 0 per cent.

2. El tipus impositiu aplicable serà el vigent
en el moment de la meritació.

3. Quan el mitjà de transport la primera matri-
culació definitiva del qual haja tingut lloc a Ceuta
i Melilla siga objecte d’importació definitiva en la
península i illes Balears o a Canàries, durant el pri-
mer any següent a esta primera matriculació defi-
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nitiva, es liquidarà l’impost als tipus indicats en els
paràgrafs a) i b) de l’apartat 1 anterior, segons
corresponga.

Quan la importació definitiva tinga lloc en la
península i illes Balears durant el segon any següent
a la primera matriculació definitiva, es liquidarà l’im-
post al tipus que, d’acord amb el que preveu l’ar-
ticle 43 de la Llei 21/2001, de 27 de desembre,
per la qual es regulen les mesures fiscals i admi-
nistratives del nou sistema de finançament de les
comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb
estatut d’autonomia, haja aprovat la comunitat
autònoma respectiva.

Si la comunitat autònoma no haguera aprovat
el tipus a què es referix el paràgraf anterior, s’a-
plicaran els següents:

Vehicles automòbils de turisme de cilindrada
inferior a 1.600 centímetres cúbics, si estan equi-
pats amb motor de gasolina, o de cilindrada inferior
a 2.000 centímetres cúbics, si estan equipats amb
motor dièsel: 5 per cent.

La resta de mitjans de transport: 8 per cent.

Quan la importació definitiva tinga lloc a Canà-
ries durant el segon any següent a la primera matri-
culació definitiva, es liquidarà l’impost al tipus que,
d’acord amb el que preveu l’article 43 de la Llei
21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regu-
len les mesures fiscals i administratives del nou
sistema de finançament de les comunitats autò-
nomes de règim comú i ciutats amb estatut d’au-
tonomia, haja aprovat la comunitat autònoma de
Canàries.

Si la comunitat autònoma de Canàries no hague-
ra aprovat el tipus a què es referix el paràgraf ante-
rior, s’aplicaran els següents:

Vehicles automòbils de turisme de cilindrada
inferior a 1.600 centímetres cúbics, si estan equi-
pats amb motor de gasolina, o de cilindrada inferior
a 2.000 centímetres cúbics, si estan equipats amb
motor dièsel: 4 per cent.

La resta de mitjans de transport: 7,5 per cent.

Quan la importació definitiva tinga lloc en la
península i illes Balears o a Canàries durant el tercer
i el quart any següents a la primera matriculació
definitiva, es liquidarà l’impost al tipus que, d’acord
amb el que preveu l’article 43 de la Llei 21/2001,
de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesu-
res fiscals i administratives del nou sistema de finan-
çament de les comunitats autònomes de règim
comú i ciutats amb estatut d’autonomia, haja apro-
vat la comunitat autònoma respectiva.

Si la comunitat autònoma no haguera aprovat
el tipus a què es referix el paràgraf anterior, s’a-
plicaran els següents:

Vehicles automòbils de turisme de cilindrada
inferior a 1.600 centímetres cúbics, si estan equi-
pats amb motor de gasolina, o de cilindrada inferior
a 2.000 centímetres cúbics, si estan equipats amb
motor dièsel: 3 per cent.

La resta de mitjans de transport: 5 per cent.

En tots els casos la base imposable estarà cons-
tituïda pel valor en duana del mitjà de transport.

4. Quan el mitjà de transport pel qual s’haja
meritat l’impost a Canàries siga objecte d’introduc-
ció, amb caràcter definitiu, en la península i illes
Balears, durant el primer any següent a la primera
matriculació definitiva, el titular haurà d’autoliqui-

dar i ingressar les quotes corresponents a la dife-
rència entre el tipus impositiu aplicable a la comu-
nitat autònoma de Canàries i el tipus que corres-
ponga aplicar a la comunitat autònoma en què s’in-
troduïsca amb caràcter definitiu, sobre una base
imposable que estarà constituïda pel valor del mitjà
de transport en el moment de la introducció.

El que disposa el paràgraf anterior d’este apartat
no s’aplicarà quan, en relació amb el mitjà de trans-
port objecte de la introducció, ja s’haguera exigit
l’impost a Canàries amb aplicació d’un tipus impo-
sitiu no inferior al vigent en les comunitats autò-
nomes peninsulars o en la d’illes Balears per a este
mitjà de transport en el moment de la introducció.

5. A l’efecte d’este impost, es consideren vehi-
cles automòbils de turisme els vehicles compresos
en els apartats 22 i 26 de l’annex del Reial Decret
Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’a-
prova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, Cir-
culació de Vehicles de Motor i Seguretat Vial.

6. Les liquidacions i autoliquidacions que
corresponguen en virtut dels apartats 3 i 4 d’este
article i 4 de la disposició transitòria sèptima no
seran exigibles en els casos de trasllat de la resi-
dència del titular del mitjà de transport al territori
en què tenen lloc, segons el cas, la importació defi-
nitiva o la introducció definitiva. L’aplicació del que
disposa este apartat està condicionada al compli-
ment dels requisits següents:

a) Els interessats hauran d’haver tingut la resi-
dència habitual a Ceuta i Melilla o a Canàries,
segons el cas, almenys, durant els dotze mesos
consecutius anteriors al trasllat.

b) Els mitjans de transport hauran d’haver sigut
adquirits en les condicions normals de tributació exis-
tents, segons el cas, a Ceuta i Melilla o a Canàries,
i no s’hauran d’haver beneficiat de cap exempció
o devolució en ocasió de l’eixida d’estos territoris.

c) L’interessat haurà d’utilitzar els mitjans de
transport en la seua antiga residència durant un
període mínim de sis mesos abans d’haver aban-
donat esta residència.

d) Els mitjans de transport a què es referix el
present apartat no hauran de ser transmesos durant
el termini de dotze mesos posteriors a la importació
o introducció. L’incompliment d’este requisit deter-
minarà la pràctica de la liquidació o l’autoliquidació
corresponent amb referència al moment en què
es produïra este incompliment.»

TÍTOL IV

Participació de les comunitats autònomes
en l’Agència Estatal d’Administració Tributària

Article 63. Consell Superior de Direcció de l’Agència
Estatal d’Administració Tributària.

1. El Consell Superior de Direcció de l’Agència Esta-
tal d’Administració Tributària estarà presidit pel president
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i integrat
pels membres següents: el director general de l’Agència
Estatal d’Administració Tributària, que posseirà la Vice-
presidència primera, el secretari general de Política Fiscal
Territorial i Comunitària, el subsecretari d’Hisenda, els
directors de Departaments i Servicis de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària, un dels quals serà designat
secretari pel president del Consell, el director general
de Tributs i sis representants de les comunitats autò-
nomes i ciutats amb estatut d’autonomia, un dels quals
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posseirà la Vicepresidència segona, designats cada any
pel Consell de Política Fiscal i Financera.

2. Funcions del Consell Superior de Direcció. El Con-
sell Superior de Direcció tindrà les funcions següents:

a) Informar, abans de la seua aprovació, el Pla d’Ob-
jectius de cada any —que inclourà el Pla General Auto-
nòmic de l’Agència Estatal d’Administració Tributària,
resultat de l’agregació dels plans corresponents de cada
una de les comunitats i ciutats amb estatut d’autono-
mia—, així com sobre les directrius essencials del Pla
de Control Tributari de l’Agència.

b) Ser informat, durant el primer quadrimestre de
cada any, dels resultats del Pla d’Objectius de l’any
anterior.

c) Ser informat, periòdicament, del seguiment del
Pla Anual d’Objectius.

d) Proposar línies estratègiques d’actuació i priori-
tats funcionals de la Comissió Mixta de Coordinació de
la Gestió Tributària i, a través d’esta, dels Consells Terri-
torials de Direcció per a la Gestió Tributària.

e) Assessorar el president en les qüestions relatives
a la política de gestió dels ingressos tributaris, a les
necessitats i els problemes que suscite l’aplicació del
sistema tributari estatal i duaner, així com en relació
amb el funcionament dels òrgans de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària, i proposar-li la realització d’es-
tudis i programes que considere necessaris o l’adopció
de les mesures que es consideren oportunes en cada
cas.

f) Assessorar el president en matèria de coordinació
i cooperació amb els òrgans del Ministeri d’Hisenda i
amb les administracions tributàries de les comunitats
autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia i de les
administracions locals.

Article 64. Comissió Mixta de Coordinació de la Gestió
Tributària.

1. La Comissió Mixta de Coordinació de la Gestió
Tributària és l’òrgan co�egiat de participació de les comu-
nitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia en
l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

2. La Comissió Mixta de Coordinació de la Gestió
Tributària dependrà directament del president de l’Agèn-
cia Estatal d’Administració Tributària, que la presidirà,
i la integrarà el director de l’Agència Estatal d’Adminis-
tració Tributària, que posseirà la Vicepresidència, set
representants de l’Agència Estatal d’Administració Tri-
butària, un de la Inspecció General del Ministeri d’Hi-
senda, dos dels altres centres dependents de la Secre-
taria d’Estat d’Hisenda i per un representant de cada
una de les comunitats autònomes de règim comú i de
les ciutats amb estatut d’autonomia.

3. Són funcions de la Comissió Mixta de Coordinació
de la Gestió Tributària:

a) Realitzar els estudis que resulten procedents per
a una articulació estructural i funcional adequada del
règim autonòmic en el marc fiscal estatal i elaborar cri-
teris generals d’harmonització de les polítiques norma-
tives de l’Estat, de les comunitats autònomes i ciutats
amb estatut d’autonomia en matèria de tributs cedits,
així com de les relatives a la seua gestió.

b) Analitzar i informar els avantprojectes i projectes
normatius de rang legal que hagen de ser sotmesos a
l’aprovació del Govern o Consell de Govern respectiu
i que modifiquen la regulació dels tributs cedits. A este
efecte, l’Administració General de l’Estat i les autonò-
miques es comunicaran mútuament, per mitjà de la
Secretaria Tècnica Permanent de la Comissió i amb l’an-
telació suficient, els avantprojectes referits.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, se
sotmetran immediatament després de l’aprovació a infor-

me de la Comissió Mixta els reials decrets lleis i projectes
de llei, sense perjuí de remetre’ls a les Corts Generals
o les Assemblees Legislatives de les comunitats autò-
nomes per a tramitar-los, en els casos següents:

1r Quan les modificacions legislatives es realitzen
per reial decret llei.

2n Quan el projecte normatiu modifique en tot o
en part l’avantprojecte sotmés a anàlisi o informe de
la Comissió Mixta, i

3r En general, quan per qualsevol raó, l’avantpro-
jecte se sotmeta a l’aprovació del Govern estatal o del
Consell de Govern autonòmic sense temps suficient per
a complir amb allò que preceptua el paràgraf anterior.

c) Dissenyar la política general de gestió dels tributs
cedits gestionats per l’Agència Estatal d’Administració
Tributària i establir directrius per a aplicar-la.

d) Establir criteris uniformes d’actuació, així com per
a la coordinació gestora i l’intercanvi d’informació entre
les comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’au-
tonomia i entre estes i la Hisenda de l’Estat, i, en general,
vetlar per l’aplicació de les normes sobre coordinació
contingudes en el títol II d’esta llei.

e) Coordinar els criteris de valoració quant a efectes
tributaris.

f) Emetre els informes que li so�icite el Consell de
Política Fiscal i Financera de les comunitats autònomes,
el Ministeri d’Hisenda, les conselleries competents en
matèria d’Hisenda de les comunitats autònomes i ciutats
amb estatut d’autonomia.

g) Avaluar els resultats de la gestió dels tributs
cedits i de l’actuació dels Consells Territorials de Direcció
per a la Gestió Tributària.

h) Realitzar els estudis, l’anàlisi, els informes o qual-
sevol altre tipus d’actuació que es considere necessària
en matèria de regulació o aplicació dels tributs cedits
a les comunitats autònomes.

i) Evacuar els informes que li so�icite la Junta Arbi-
tral de resolució de conflictes en matèria de tributs de
l’Estat cedits a les comunitats autònomes.

j) Dissenyar les línies bàsiques de determinats pro-
grames que cal incloure en els plans de control, en relació
amb els tributs cedits gestionats per l’Agència Estatal
d’Administració Tributària.

k) Acordar les directrius per a l’execució d’actua-
cions coordinades en determinats programes inclosos
en els plans de control, sense perjuí de les competències
pròpies de les distintes administracions tributàries.

l) Rebre i analitzar un informe anual, d’àmbit estatal,
sobre tributs cedits gestionats per l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària, subscrit per la Direcció General
d’esta.

m) Proposar la implantació de sistemes específics
d’intercanvi telemàtic d’informació en assumptes que
siguen d’interés mutu per a l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària i les comunitats i ciutats amb estatut
d’autonomia.

n) Proposta d’actes susceptibles de comanda de
gestió entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària
i les comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’au-
tonomia, d’acord amb el que preveu esta llei.

4. El seu funcionament podrà ser en ple o a través
d’una o diverses comissions de treball, temporals o per-
manents, que, en tot cas, hauran de tindre una com-
posició paritària entre les representacions de la Hisenda
de l’Estat i de les comunitats autònomes i ciutats amb
estatut d’autonomia. Els representants de l’Administració
tributària de l’Estat els designarà el president de l’Agèn-
cia Estatal d’Administració Tributària i els de les comu-
nitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia els
representants d’estes en la Comissió Mixta. La creació
o la supressió de les comissions de treball, la determi-
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nació de les comeses, les competències i el règim de
funcionament s’acordarà per la Comissió Mixta, d’acord
amb les normes de règim interior.

5. Es crea, dins de la Comissió Mixta de Coordinació
de la Gestió Tributària, una Comissió d’Avaluació Nor-
mativa amb la composició següent: tres representants
de l’Administració de l’Estat, que seran el secretari gene-
ral de Política Fiscal Territorial i Comunitària, el director
general de l’Agència Estatal d’Administració Tributària,
el director general de Tributs, o les persones en què
estos deleguen, i tres representants de l’Administració
de les comunitats autònomes nomenats per estes i actua-
rà com a secretari el secretari tècnic permanent de la
Comissió Mixta.

Esta Comissió d’Avaluació Normativa es reunirà, amb
la convocatòria prèvia de la Secretaria Tècnica Perma-
nent de la Comissió Mixta quan, com a conseqüència
de l’intercanvi normatiu regulat en la lletra b) de l’apar-
tat 3 d’este article, s’efectuen observacions en relació
amb les propostes normatives a què es referix el precepte
mencionat, que siguen considerades inassumibles per
l’Administració autora d’estes i així es comunique a l’Ad-
ministració informant i, simultàniament, a la Comissió
Mixta de Coordinació de la Gestió Tributària.

Reunides ambdós administracions analitzaran la nor-
mativa proposada i intentaran, abans de a la promulgació
de les normes corresponents, propiciar l’acord sobre les
possibles discrepàncies que hi haja en relació amb el
contingut de la normativa tributària.

6. La Comissió Mixta comptarà amb una Secretaria
Tècnica Permanent, exercida per un funcionari de l’A-
gència Estatal d’Administració Tributària amb categoria
de subdirector general, que exercirà les funcions
següents:

a) Assistir, amb veu i sense vot, a totes les reunions
de la Comissió Mixta i de les comissions de treball, rea-
litzant respecte a estes les funcions de secretari.

b) Realitzar els estudis, els informes o els treballs
que li encomane la Comissió Mixta o el seu president.

c) Impulsar i donar suport als treballs de la Comissió
i elaborar-ne una memòria anual dels treballs.

d) Actuar d’òrgan permanent de relació entre l’Ad-
ministració Tributària de l’Estat, les comunitats autòno-
mes i ciutats amb estatut d’autonomia i els Consells Terri-
torials de Direcció per a la Gestió Tributària, que infor-
maran la Secretaria de les reunions realitzades i dels
acords que s’hi adopten.

e) Elaborar una memòria anual sobre els dictàmens
adoptats pels Consells Territorials de Direcció per a la
Gestió Tributària relatius a la tributació aplicable en matè-
ria de l’Impost sobre el Valor Afegit —Impost sobre la
Producció, els Servicis i la Importació en les ciutats de
Ceuta i Melilla— i Impost sobre Transmissions Patrimo-
nials i Actes Jurídics Documentats.

7. El Ple de la Comissió Mixta es reunirà, almenys,
una vegada al semestre, així com quan el convoque el
seu president o ho so�iciten els de, com a mínim, tres
comunitats autònomes.

8. Per a l’adopció dels acords, la representació de
l’Estat en la Comissió Mixta comptarà amb el mateix
nombre de vots que el de les comunitats autònomes
i ciutats amb estatut d’autonomia. No obstant, l’apro-
vació de directrius i criteris d’actuació en matèries de
regulació o de gestió dels tributs cedits la competència
dels quals estiga atribuïda a les comunitats autònomes
i ciutats amb estatut d’autonomia, requerirà addicional-
ment l’aprovació majoritària dels representants de les
comunitats i ciutats afectades per estes.

Article 65. Consells Territorials de Direcció per a la Ges-
tió Tributària.

1. Al si de l’estructura de la Delegació Especial o
Delegació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària
corresponent, els Consells Territorials de Direcció per
a la Gestió Tributària exerciran les funcions següents:

a) Adopció d’acords en matèria d’intercanvi d’infor-
mació entre les administracions estatal i autonòmica.

b) Coordinació i co�aboració en la gestió tributària.
c) Disseny i planificació de l’execució d’actuacions

coordinades en determinats programes inclosos en els
plans de control.

d) Decidir l’aplicació, dins dels àmbits respectius,
dels actes susceptibles de comanda de gestió entre l’A-
gència Estatal d’Administració Tributària i les comunitats
autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia.

2. A més, en relació amb els tributs cedits la gestió
dels quals realitze l’Agència Estatal d’Administració Tri-
butària, exerciran, d’acord amb les directrius de la Comis-
sió Mixta de Coordinació de la Gestió Tributària, les fun-
cions següents:

a) La direcció de la gestió dels tributs citats.
b) L’anàlisi i la valoració dels resultats d’aplicar-los.
c) L’estudi de les propostes i l’adopció de les deci-

sions que contribuïsquen a la millora de la gestió.
d) La formulació a la direcció de l’Agència Estatal

d’Administració Tributària de propostes orientades a la
millora de l’adequació a la gestió dels mitjans dispo-
nibles.

e) El desplegament i la concreció dels programes
inclosos en els plans de control, previstos en la lletra j)
de l’apartat 3 de l’article anterior.

No obstant, els Consells Territorials de Direcció per
a la Gestió Tributària de les ciutats de Ceuta i Melilla
no exerciran estes funcions mentre no es produïsca la
cessió de tributs en els termes que preveu el títol II
d’esta llei.

3. Els Consells estaran compostos per quatre repre-
sentants de l’Agència Estatal d’Administració Tributària
i tres de la respectiva comunitat autònoma i ciutat amb
estatut d’autonomia.

Un dels representants de l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària en serà el delegat especial, qui pre-
sidirà el Consell Territorial, i un altre serà el cap de la
Dependència Regional de Relacions Institucionals amb
les Administracions Tributàries, que serà el que exercisca
les funcions de secretari del Consell. En defecte d’este,
un altre dels representants de l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària serà el que exercisca les funcions
de secretari. Els Consells Territorials de les ciutats de
Ceuta i Melilla els presidirà el delegat de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària en estes ciutats.

Per raó dels assumptes que calga tractar podran ser
convocades a les reunions altres persones amb veu, però
sense vot.

4. El funcionament dels Consells s’ajustarà a les nor-
mes següents:

a) Es reuniran, almenys, una vegada cada trimestre,
a so�icitud de qualssevol de les dos parts representades.

b) Els acords s’adoptaran per majoria. No obstant,
es requerirà acord entre ambdós administracions per a
adoptar, de conformitat amb les directrius de la Comissió
Mixta de Coordinació de la Gestió Tributària, les decisions
següents en relació amb els tributs cedits la gestió dels
quals realitze l’Agència Estatal d’Administració Tributària:

1. La incorporació als programes anuals de control
en via de gestió d’aspectes o paràmetres que es deriven
de la cessió de tributs gestionats per l’Agència Estatal
d’Administració Tributària.
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2. La incorporació al Pla Nacional d’Inspecció, dels
programes particularitzats que puguen derivar-se de la
cessió de tributs gestionats per l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària.

3. L’adequació de les campanyes de publicitat i d’in-
formació i assistència al contribuent a les característi-
ques singulars de l’aplicació dels impostos en cada comu-
nitat autònoma.

4. L’adequació de les campanyes d’informació al
ciutadà sobre el resultat de la gestió en l’àmbit respectiu.

5. L’adaptació dels criteris generals sobre ajorna-
ments a l’àmbit de la comunitat autònoma respectiva.

Pel que fa a l’adopció dels dictàmens sobre la tri-
butació aplicable en matèria de l’Impost sobre el Valor
Afegit —Impost sobre la Producció, els Servicis i la Impor-
tació en les ciutats de Ceuta i Melilla— i l’Impost sobre
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documen-
tats, es necessitarà, igualment, acord entre ambdós
administracions. En cas de desacord, es plantejarà el
supòsit conflictiu davant de la Direcció General de Tributs
del Ministeri d’Hisenda, la qual ho resoldrà amb caràcter
vinculant.

Article 66. Modificació de l’article 103 de la Llei
31/1990, de 27 de desembre, de Pressupostos Gene-
rals de l’Estat per al 1991.

U. El subapartat 4 de l’apartat tres de l’article 103
de la Llei 31/1990, de 27 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per al 1991 queda redactat de la
manera següent:

«4. Hi haurà un Consell Superior de Direcció
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària que
actuarà com a òrgan d’assessorament del president
i com a òrgan de participació de les comunitats
autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia en
l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

El Consell Superior de Direcció de l’Agència Esta-
tal d’Administració Tributària el presidirà el presi-
dent de l’Agència Estatal d’Administració Tributària
i integrat pels membres següents: el director gene-
ral de l’Agència Estatal d’Administració Tributària,
que posseirà la Vicepresidència Primera, el secretari
general de Política Fiscal Territorial i Comunitària,
el subsecretari d’Hisenda, els directors de Depar-
taments i Servicis de l’Agència Estatal d’Adminis-
tració Tributària, el director general de Tributs i sis
representants de les comunitats autònomes i ciu-
tats amb estatut d’autonomia, un dels quals pos-
seirà la Vicepresidència Segona, designats cada
any pel Consell de Política Fiscal i Financera.

El Consell Superior de Direcció realitzarà les fun-
cions que establix la Llei 21/2001, de 27 de desem-
bre, per la qual es regulen les mesures fiscals i
administratives del nou sistema de finançament de
les comunitats autònomes de règim comú i ciutats
amb estatut d’autonomia.»

Dos. S’afig un nou apartat tres bis a l’article 103
de la Llei 31/1990, de 27 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per al 1991, amb el text següent:

«Tres bis. Òrgans de participació de les comu-
nitats i ciutats amb estatut d’autonomia en l’Agèn-
cia Estatal d’Administració Tributària.

Sense perjuí del que establix el subapartat 4 de
l’apartat tres anterior, com a òrgans de participació
de les comunitats i ciutats amb estatut d’autonomia
en l’Agència Estatal d’Administració Tributària, al
seu torn, hi haurà:

a) En l’àmbit central, la Comissió Mixta de Coor-
dinació de la Gestió Tributària.

b) En l’àmbit territorial, els Consells Territorials
de Direcció per a la Gestió Tributària.

Les competències, la composició i les normes
de funcionament d’estos òrgans es regiran pel que
disposa la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per
la qual es regulen les mesures fiscals i adminis-
tratives del nou sistema de finançament de les
comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb
estatut d’autonomia.»

TÍTOL V

Assignacions d’anivellació

Article 67. Assignacions d’anivellació en els servicis
públics fonamentals d’educació i sanitat.

1. A l’efecte del que disposa l’apartat 3 de l’arti-
cle 15 de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre,
de Finançament de les Comunitats Autònomes, es con-
siderarà que:

a) Queda afectat el nivell de prestació del servici
públic fonamental d’educació, quan l’increment del nom-
bre d’alumnes d’ensenyança obligatòria a la comunitat
autònoma entre un any i el següent, expressat en termes
percentuals, siga superior, en més de 3 punts, a l’in-
crement percentual que experimente en el mateix perío-
de la mitjana nacional.

b) Queda afectat el nivell de prestació del servici
públic fonamental de sanitat, quan l’increment de la
població protegida, degudament ponderada en funció
de l’edat, a la comunitat autònoma entre un any i el
següent, expressat en termes percentuals, siga superior,
en més de 3 punts, a l’increment percentual que expe-
rimente en el mateix període la mitjana nacional.

2. Quan es produïsca alguna de les circumstàncies
a què es referix l’apartat anterior, l’Administració General
de l’Estat i la de la comunitat autònoma respectiva ana-
litzaran conjuntament les causes i les possibles solucions,
de manera que, examinat en conjunt el finançament de
la comunitat, es concloga si és procedent o no que esta
participe en les assignacions d’anivellació.

3. A l’efecte del que disposa l’apartat 1, es con-
siderarà que queden afectats els nivells de prestació dels
servicis públics fonamentals d’educació i sanitat quan
els increments a què es referixen, respectivament, les
lletres a) i b) d’este siguen superiors, en més d’1 punt,
a les mitjanes nacionals que s’hi establixen quan la super-
fície de la comunitat autònoma siga superior a 90.000
quilòmetres quadrats.

TÍTOL VI

Adaptació de la Llei General de Sanitat i del Text
Refós de la Llei General de la Seguretat Social

Article 68. Modificació de la Llei General de Sanitat.

1. S’introduïx una nova lletra en l’apartat 1 de l’ar-
ticle 79 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de
Sanitat, amb la redacció següent:

«e) Tributs estatals cedits.»

2. El contingut de l’article 82 de la Llei 14/1986,
de 25 d’abril, General de Sanitat, quedarà redactat de
la manera següent:

«El finançament dels servicis d’assistència sani-
tària de la Seguretat Social transferits a les comu-
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nitats autònomes s’efectuarà segons el Sistema de
Finançament Autonòmic vigent en cada moment.

Les comunitats autònomes que tinguen assumi-
da la gestió dels servicis d’assistència sanitària de
la Seguretat Social, elaboraran anualment el pres-
supost de gastos per a esta funció, que haurà de
contindre com a mínim el finançament hisendat
en el Sistema de Finançament Autonòmic.

El pressupost, una vegada aprovat, serà remés
als òrgans competents de l’Administració de l’Estat,
a l’efecte de conéixer l’import del finançament total
que es destina a l’assistència sanitària de la Segu-
retat Social.»

Article 69. Modificació del Text Refós de la Llei General
de Seguretat Social.

L’apartat 2 de l’article 86 del Text Refós de la Llei
General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, quedarà redactat de
la manera següent:

«2. L’acció protectora de la Seguretat Social,
en la modalitat no contributiva i universal, es finan-
çarà per mitjà d’aportacions de l’Estat al Pressupost
de la Seguretat Social, sense perjuí del que establix
l’article 10.3, primer incís, d’esta llei, a excepció
de les prestacions i dels servicis d’assistència sani-
tària de la Seguretat Social i dels servicis socials
la gestió dels quals estiga transferida a les comu-
nitats autònomes, i en este cas, el finançament s’e-
fectuarà de conformitat amb el sistema de finan-
çament autonòmic vigent en cada moment. Les
prestacions contributives, els gastos derivats de la
seua gestió i els de funcionament dels servicis
corresponents a les funcions d’afiliació, recaptació
i gestió economicofinancera i patrimonial seran
finançades bàsicament amb els recursos a què es
referixen les lletres b), c), d) i e) de l’apartat anterior,
així com, si és el cas, amb les aportacions de l’Estat
que s’acorden per a atencions específiques.

A l’efecte que preveu el paràgraf anterior, la natu-
ralesa de les prestacions de la Seguretat Social serà
la següent:

a) Tenen naturalesa contributiva:

Les prestacions econòmiques de la Seguretat
Social, a excepció de les assenyalades en la lletra b)
següent.

La totalitat de les prestacions derivades de les
contingències d’accidents de treball i malalties pro-
fessionals.

b) Tenen naturalesa no contributiva:

Les prestacions i els servicis d’assistència sani-
tària incloses en l’acció protectora de la Seguretat
Social i els corresponents als servicis socials, llevat
que es deriven d’accidents de treball i malalties
professionals.

Les pensions no contributives per invalidesa i
jubilació.

Els complements a mínims de les pensions de
la Seguretat Social.

Les assignacions econòmiques de la Seguretat
Social per fill a càrrec.»

Disposició addicional primera. Assignacions d’anivellació.

El que disposa l’article 67 només serà aplicable a
les desviacions que es produïsquen en el Sistema de
Finançament de les Comunitats Autònomes que entra
en vigor l’1 de gener del 2002.

Disposició addicional segona.

Els pagaments que cal efectuar a les comunitats autò-
nomes per les entregues a compte del rendiment cedit
de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
corresponents al mes de desembre de l’any 2001 es
realitzaran en este mes amb aplicació al pressupost d’in-
gressos de l’any 2001.

Disposició addicional tercera.

En relació amb la comunitat autònoma de Canàries,
tant la determinació dels recursos financers durant l’any
base 1999 i la suficiència dinàmica, com el règim de
cessió de tributs, es realitzaran respectant el que establix
el seu règim econòmic i fiscal peculiar.

Disposició transitòria primera. Ceuta i Melilla.

De conformitat amb allò que preveu l’article 36.9 de
la Llei Orgànica 1/1995, de 13 de març, de l’Estatut
d’Autonomia de Ceuta i l’article 36.9 de la Llei Orgànica
2/1995, de 13 de març, de l’Estatut d’Autonomia de
Melilla, la llei en virtut de la qual se cedisquen tributs
de l’Estat a estes ciutats amb estatut d’autonomia deter-
minarà l’abast i els termes d’esta cessió, la qual es regirà,
en la part que li fora aplicable, pel que disposa el títol
II d’esta llei.

Disposició transitòria segona. Finançament dels servi-
cis d’assistència sanitària de la Seguretat Social.

1. L’Estat garantix a les comunitats autònomes que
tinguen assumida la gestió dels servicis d’assistència
sanitària de la Seguretat Social, que el finançament d’es-
tos servicis durant l’any 2002 serà, com a mínim, l’ob-
tingut durant l’últim any del sistema vigent de finan-
çament dels servicis de sanitat en el període 1998-2001.

2. Durant els tres primers anys del Sistema de Finan-
çament, l’Estat garantix a les comunitats autònomes que
tinguen assumida la gestió dels servicis d’assistència
sanitària de la Seguretat Social, que l’índex d’evolució
del finançament assignat a estos tindrà un índex d’e-
volució del PIB nominal a preus de mercat.

Disposició transitòria tercera. Capacitat normativa de
les comunitats autònomes en l’Impost sobre les Ven-
des Detallistes de Determinats Hidrocarburs durant
els anys 2003, 2004 i els següents.

1. L’any 2003, la banda a què es referix l’article 44
serà la següent:

a) Gasolines: des de 0 fins a 17 euros per 1.000
litres.

b) Gasoil d’ús general: des de 0 fins a 17 euros
per 1.000 litres.

c) Gasoil d’usos especials i de calefacció: des de 0
fins a 4,25 euros per 1.000 litres.

d) Fueloil: des de 0 fins a 0,70 euros per tona.
e) Querosé d’ús general: des de 0 fins a 17 euros

per 1.000 litres.
f) Querosé de calefacció: des de 0 fins a 4,25 euros

per 1.000 litres.

2. L’any 2004 i els següents, la banda a què es
referix l’article 44 serà la següent:

a) Gasolines: des de 0 fins a 24 euros per 1.000
litres.

b) Gasoil d’ús general: des de 0 fins a 24 euros
per 1.000 litres.

c) Gasoil d’usos especials i de calefacció: des de 0
fins a 6 euros per 1.000 litres.
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d) Fueloil: des de 0 fins a 1 euro per tona.
e) Querosé d’ús general: des de 0 fins a 24 euros

per 1.000 litres.
f) Querosé de calefacció: des de 0 fins a 6 euros

per 1.000 litres.

3. Per a l’any 2005 i els següents, el límit superior
de la banda del tipus de gravamen autonòmic podrà
ser actualitzat per la Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat.

Disposició transitòria quarta. Impost Especial sobre
Determinats Mitjans de Transport i Impost sobre les
Vendes Detallistes de Determinats Hidrocarburs.

1. No obstant el que disposen els articles 48 i 50,
l’efectivitat de la delegació de competències en relació
amb la recaptació del resultat derivat de les actuacions
de comprovació i d’investigació, així com la delegació
de competències en relació amb les actuacions d’ins-
pecció, no produirà efecte en l’Impost Especial sobre
Determinats Mitjans de Transport ni en l’Impost sobre
les Vendes Detallistes de Determinats Hidrocarburs fins
a l’any 2003.

2. Durant l’any 2002, les comunitats autònomes no
podran regular els aspectes de recaptació i inspecció
de l’Impost sobre les Vendes Detallistes de Determinats
Hidrocarburs.

Disposició transitòria quinta.

L’any 2002 el Tresor podrà concedir bestretes a les
comunitats autònomes a compte dels recursos que, a
càrrec dels Pressupostos de Gastos, d’Ingressos o d’al-
tres no pressupostaris, els pogueren correspondre, per
al finançament de les competències traspassades.

Estes bestretes es cance�aran una vegada que es
produïsquen les condicions necessàries perquè puguen
aplicar-se als diferents conceptes anteriors i, en tot cas,
durant l’exercici pressupostari.

Disposició transitòria sexta. Tributs de l’Estat cedits a
les comunitats autònomes i aplicació, durant
l’any 2002, del que disposa l’article 7.3.

1. En el moment que la cessió de tributs regulada
en el títol II d’esta llei no siga aplicable en totes les comu-
nitats autònomes i per aplicació de les Lleis 30/1983,
de 28 de desembre, reguladora de la cessió de tributs
de l’Estat a les comunitats autònomes i 14/1996, de 30
de desembre, de Cessió de Tributs de l’Estat a les Comu-
nitats Autònomes i de Mesures Fiscals Complementàries,
el rendiment d’un determinat tribut cedit o la competència
per a gestionar-lo, liquidar-lo, recaptar-lo i inspeccionar-lo
corresponga a una comunitat autònoma diferent de la
comunitat a què li correspondria conforme al títol II d’esta
llei, prevaldrà el que resulte d’aplicar les Lleis 30/1983,
de 28 de desembre, reguladora de la cessió de tributs
de l’Estat a les comunitats autònomes i 14/1996, de 30
de desembre, de Cessió de Tributs de l’Estat a les Comu-
nitats Autònomes i de Mesures Fiscals Complementàries,
en funció de la comunitat autònoma de què es tracte.

2. Les normes contingudes en el títol II d’esta llei
s’aplicaran als fets imposables que es meriten a partir
de l’entrada en vigor de la respectiva Llei específica de
Cessió de Tributs de l’Estat que es remeta a estes normes.
Mentrestant continuaran aplicant-se les normes que con-
tenen les Lleis 30/1983, de 28 de desembre, reguladora
de la cessió de tributs de l’Estat a les comunitats autò-
nomes i 14/1996, de 30 de desembre, de Cessió de
Tributs de l’Estat a les Comunitats Autònomes i de Mesu-

res Fiscals Complementàries, segons la comunitat autò-
noma de què es tracte.

No obstant el que disposa l’article 7.3 d’esta llei,
l’any 2002, les comunitats autònomes hauran de des-
tinar al finançament dels servicis d’assistència sanitària
de la Seguretat Social, com a mínim, l’import dels recur-
sos que, durant este any, proporcione per al finançament
d’estos servicis el nou sistema de finançament.

A este efecte, es considerarà com a import dels recur-
sos que proporciona el nou sistema per al finançament
d’estos servicis la suma de les quantitats següents:

a) El rendiment de l’any 2002 corresponent a la
cessió del 35 per cent de la recaptació líquida per l’Im-
post sobre el Valor Afegit.

b) El rendiment de l’any 2002 corresponent a la
cessió del 40 per cent de la recaptació líquida pels Impos-
tos sobre la Cervesa, Vi i Begudes Fermentades, Pro-
ductes Intermedis, Alcohol i Begudes Derivades, sobre
Hidrocarburs i sobre Labors del Tabac.

c) El rendiment de l’any 2002 corresponent a la
cessió del 100 per cent de la recaptació líquida per l’Im-
post sobre l’Electricitat.

d) El rendiment de l’any 2002 corresponent a la
cessió del 100 per cent de la recaptació per l’Impost
Especial sobre Determinats Mitjans de Transport.

e) El rendiment de l’any 2002 corresponent a la
cessió del 100 per cent de la recaptació per l’Impost
sobre les Vendes Detallistes de Determinats Hidrocar-
burs.

f) La part del Fons de Suficiència de l’any 2002
que corresponga al finançament dels servicis d’assistèn-
cia sanitària de la Seguretat Social.

Disposició derogatòria única.

Des de l’1 de gener del 2002 queden derogades la
Llei 30/1983, de 28 de desembre, reguladora de la ces-
sió de tributs de l’Estat a les comunitats autònomes i
la Llei 14/1996, de 30 de desembre, de Cessió de Tri-
buts de l’Estat a les Comunitats Autònomes i de Mesures
Fiscals Complementàries, per a les comunitats autòno-
mes que complisquen els requisits del nou sistema de
finançament.

Disposició final primera. Entrada en vigor.

Esta llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació
en el «Boletín Oficial del Estado», si bé produirà efectes
des de l’1 de gener del 2002, a excepció de la disposició
addicional segona que produirà efectes des del dia 17
de desembre del 2001.

Disposició final segona.

1. El que disposa esta llei s’entendrà sense perjuí
del que disposen els règims tributaris forals de Concert
i Conveni Econòmics vigents en els Territoris Històrics
del País Basc i la Comunitat Foral de Navarra, respec-
tivament.

2. El nou sistema de finançament de les comunitats
autònomes de règim comú i ciutats amb estatut regulat
per esta llei i aplicable des de l’1 de gener del 2002,
així com el nou règim general de la cessió de tributs
de l’Estat a les comunitats autònomes, la participació
d’estes en l’Agència Estatal d’Administració Tributària
i les assignacions d’anivellació dels servicis públics fona-
mentals, només s’aplicaran a les comunitats autònomes
que hagen rebut la transferència dels servicis que es
finançaran per mitjà del nou sistema i, en Comissió Mixta,
accepten este últim.
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Les comunitats autònomes que no hagen rebut la
transferència dels servicis que es finançaran per mitjà
del nou sistema o que, en Comissió Mixta, no accepten
este últim íntegrament, inclosa la cessió de tots els tributs
susceptibles de ser cedits, es finançaran per mitjà d’en-
tregues a compte que, a este efecte, s’establiran en les
Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat fins que, rebuda
la transferència dels servicis que es finançaran a través
del nou sistema, la Comissió Mixta respectiva accepte
íntegrament el nou sistema de finançament.

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 27 de desembre del 2001.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

24963 LLEI 22/2001, de 27 de desembre, regula-
dora dels Fons de Compensació Interterrito-
rial. («BOE» 313, de 31-12-2001.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els que vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei

següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 2 de la Constitució fonamenta l’Estat de les
Autonomies com a forma d’organització territorial del
poder públic a Espanya i garantix el principi de solidaritat
com un dels eixos sobre els quals se sosté este Estat
de les Autonomies.

Dins del títol VIII, dedicat a l’organització territorial
de l’Estat, l’article 138.1 obliga l’Estat a garantir la rea-
lització efectiva del principi de solidaritat consagrat en
l’article 2 de la Constitució, per a la qual cosa ha de
vetlar per l’establiment d’un equilibri econòmic adequat
i just entre les diverses parts del territori espanyol, ate-
nent en particular les circumstàncies del fet insular.

L’article 158.2 de la Constitució configura un instru-
ment essencial per a complir el mandat de l’article 138.1,
al disposar que, a fi de corregir desequilibris econòmics
interterritorials i fer efectiu el principi de solidaritat, es
constituirà un Fons de Compensació amb destí a gastos
d’inversió, els recursos del qual seran distribuïts per les
Corts Generals.

En conseqüència, la Llei Orgànica 8/1980, de 22
de setembre, de Finançament de les Comunitats Autò-
nomes, va crear el Fons de Compensació Interterritorial.
L’article 16 d’esta llei arreplega els principis generals,
així com les regles bàsiques que regixen el citat Fons,
i establix que serà una llei ordinària la que continga la
seua normativa específica.

Una primera etapa del Fons va començar amb la pro-
mulgació de la Llei de 31 de març de 1984, on s’establia
que totes les comunitats autònomes eren beneficiàries
i els seus recursos es vinculaven tant a projectes d’in-
versió, destinats a afavorir el desenrotllament dels terri-
toris més desfavorits, com a atendre les necessitats de
gasto en inversions noves dels servicis traspassats per
l’Estat.

Una segona etapa, anterior a la que comença amb
esta llei, s’inicia amb la Llei 29/1990, de 26 de desem-
bre. Esta etapa es caracteritza perquè deixen de ser bene-
ficiàries del Fons la totalitat de comunitats per a passar
a ser-ho les comunitats autònomes més desfavorides.
Les comunitats beneficiàries es designen cada any en
la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, sent selec-
cionades aquelles que són considerades Regions Objec-
tiu I o les que havent sigut Objectiu I estigueren en el
període de transició per a deixar de ser-ho. D’esta mane-
ra, la política de desenrotllament regional finançada pels
Pressupostos Generals de l’Estat adquirix coherència
amb la que es desenrotlla a càrrec del pressupost comu-
nitari.

A més, la Llei 29/1990 va configurar el Fons, exclu-
sivament, com a instrument de desenrotllament regional,
sense que servira de mecanisme de finançament bàsic
de les comunitats autònomes.

D’altra banda, la disposició addicional de la Llei
29/1990 preveia la realització d’inversions per l’Estat
a Ceuta i Melilla per un import igual, com a mínim, al 0,75
per cent del total del Fons per a cada una, encara que
l’import d’estes inversions no era objecte de còmput en
el Fons de Compensació Interterritorial.

L’Acord del Consell de Política Fiscal i Financera de 27
de juliol del 2001, pel qual s’aprova el Sistema de Finan-
çament de les Comunitats Autònomes de règim comú,
introduïx modificacions en el Fons de Compensació Inter-
territorial que fan necessària la creació d’un nou marc
legal. Estes modificacions consistixen, d’una part, a
reconfigurar els criteris que determinen qui poden ser
beneficiaris del Fons i, d’una altra, alterar, en part, el
destí dels recursos del Fons.

Així com la Llei 29/1990 va suposar reformar la nor-
mativa reguladora del Fons de Compensació Interterri-
torial fins llavors vigent en molts dels seus elements
característics, la nova llei, no obstant, partix de la Llei
29/1990 com a referent bàsic, davant de l’evidència
que el Fons de Compensació Interterritorial ha complit
de forma altament satisfactòria els objectius que té assig-
nats durant els últims anys i únicament introduïx aquells
aspectes estrictament necessaris per a complir l’Acord
del Consell.

El primer aspecte que es planteja és la creació de
dos fons de Compensació Interterritorial, el Fons de Com-
pensació i el Fons Complementari. El Consell de Política
Fiscal i Financera va aprovar la proposta consistent en
la possibilitat que el Fons finance no sols els gastos
d’inversió, sinó també els gastos corrents associats a
eixa inversió. Pel fet que la Constitució en l’article 158.2
establix que el Fons de Compensació es destinarà a gas-
tos d’inversió, s’ha separat l’antic Fons de Compensació
Interterritorial en dos fons: el Fons de Compensació, que
se cenyix estrictament al mandat constitucional, i el Fons
Complementari, que pot finançar la posada en marxa
o en funcionament d’inversions, fins a un màxim de dos
anys.

Esta divisió de l’antic Fons de Compensació Inter-
territorial respecta l’import mínim del 30 per cent de
la inversió pública que s’arreplegava en la llei anterior,
distribuint el dit import entre els dos fons que es creen
en els percentatges establits en l’Acord del Consell de
Política Fiscal i Financera de 27 de juliol del 2001. Açò
és, s’atribuïx al Fons de Compensació un 75 per cent
de l’import total que correspondria a l’antic Fons de Com-
pensació Interterritorial i al Fons Complementari el 25
per cent restant.

Esta distribució s’instrumenta a través de la dotació
per al Fons de Compensació destinat a comunitats autò-
nomes de les tres quartes parts de l’import mínim del
30 per cent de la inversió pública (22,5 per cent) i al


