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posa el paràgraf anterior queden exonerades del pagament 
per l’impost general sobre el tràfic de les empreses.

Reglamentàriament s’ha de determinar la manera de 
justificar la repercussió o pagament, no-subjecció o 
exempció, si s’escau, dels impostos indicats i els seus 
efectes amb vista a l’accés dels corresponents documents 
al Registre de la Propietat.

Article vuitè

U. Els honoraris de notaris i registradors de la pro-
pietat tenen una reducció d’un cinquanta per cent dels 
drets corresponents, respectivament, a escriptura matriu, 
primera còpia i inscripció dels actes de quantia referents 
a habitatges de protecció oficial qualificats provisional-
ment o objectivament i que no hagin obtingut una qualifi-
cació definitiva abans de l’entrada en vigor del Reial 
decret llei quinze/mil nou-cents setanta-nou, de vint-i-u de 
setembre. S’entenen inclosos entre aquests actes 
l’adquisició del solar, les modificacions hipotecàries de 
finques, la declaració d’obra nova, la divisió horitzontal i, 
en general, tots els actes o negocis jurídics necessaris 
perquè els habitatges quedin disponibles per a la seva 
primera transmissió o adjudicació.

Dos. La primera transmissió o adjudicació de cadas-
cun dels habitatges esmentats gaudeix de la reducció 
expres sada del cinquanta per cent dels drets de matriu, 
primera còpia i inscripció; i si es tracta d’habitatges la super-
fície útil dels quals no excedeixi els noranta metres quadrats, 
meriten exclusivament la quantitat de cinc mil pessetes com 
a drets del notari i dues mil pessetes com a drets del regis-
trador de la propietat. Per gaudir de les bonificacions a què 
es refereix aquest paràgraf ha de ser l’únic habitatge de 
l’adquirent i s’ha de destinar al seu propi habitatge familiar.

Tres. Respecte als honoraris subjectes als límits de 
quantia de cinc mil i dues mil pessetes, es poden incre-
mentar amb les quantitats de dues mil cinc-centes i mil 
pessetes, respectivament, com a drets del notari i del 
registrador de la propietat, quan es constitueixi garantia 
real en el mateix acte de la primera transmissió o adjudi-
cació per assegurar el pagament del preu ajornat.

El que disposen aquest últim apartat i el paràgraf 
segon de l’apartat anterior, referent a habitatges la super-
fície útil dels quals no excedeixi els noranta metres qua-
drats, passa a formar part dels respectius aranzels de 
notaris i registradors de la propietat i la seva revisió o 
modificació s’acomoda, en tot cas, a les disposicions 
vigents en la matèria.

Quatre. Els beneficis a què es refereix aquest article 
s’entenen sens perjudici dels que siguin més favorables, 
en funció de la legislació en virtut de la qual es va obtenir 
la qualificació provisional o objectiva dels habitatges.

Article novè

El Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme ha de tenir 
en compte els efectes econòmics que es derivin de 
l’aplicació de les mesures incloses en aquesta Llei, en 
efectuar la revisió dels mòduls i preus dels habitatges de 
protecció oficial.

Article desè

El Govern i, si s’escau, els ministres de Justícia, 
Hisenda i Obres Públiques i Urbanisme han d’adoptar les 
mesures necessàries per a l’aplicació i execució del que 
preveu aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINAL
U. A l’entrada en vigor d’aquesta Llei, queda derogat 

el Reial decret llei quinze/mil nou-cents setanta-nou, de 

vint-i-u de setembre, sobre mesures urgents de suport a 
l’habitatge.

Dos. Aquesta Llei entra en vigor simultàniament amb 
la Llei reguladora de l’impost sobre transmissions patrimo-
nials i actes jurídics documentats, sens perjudici de 
l’aplicació fins aquell moment del Reial decret llei quinze/
mil nou-cents setanta-nou, de vint-i-u de setembre.

Els preceptes d’aquesta Llei que es refereixin a 
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats s’han de incorporar al text refós que reguli 
l’impost esmentat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Als efectes del pagament de l’impost de transmis-

sions patrimonials sobre habitatges o sobre béns immo-
bles destinats a la seva construcció s’han d’aplicar, a 
petició de l’interessat, les normes de fraccionament de 
pagament establertes a l’article sisè del Decret llei tretze/
mil nou-cents setanta-cinc, de disset de novembre.

Per tant,

Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 
compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau Reial de Madrid, cinc de juliol de mil nou-cents 
vuitanta.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ 

 21166 LLEI ORGÀNICA 8/1980, de 22 de setembre, de 
finançament de les comunitats autònomes. 
(«BOE» 236, d’1-10-1980.)

JUAN CARLOS I, REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgà-
nica.

Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 
orgànica següent i jo la sanciono.

CAPÍTOL PRIMER

Principis generals

Article primer

U. Les comunitats autònomes gaudeixen d’autonomia 
financera per al desenvolupament i l’execució de les com-
petències que, d’acord amb la Constitució, els atribueixen 
les lleis i els seus respectius estatuts.

Dos. El finançament de les comunitats autònomes 
es regeix per aquesta Llei orgànica i per l’Estatut de 
cadascuna de les comunitats esmentades. En el que afecti 
aquesta matèria s’han d’aplicar les lleis ordinàries, regla-
ments i altres normes jurídiques emanades de les institu-
cions de l’Estat i de les comunitats autònomes.

Tres. El que disposa aquesta Llei s’entén sens perju-
dici del que estableixen els tractats o convenis subscrits 
per Espanya o que Espanya subscrigui en el futur.

Article segon

U. L’activitat financera de les comunitats autònomes 
s’exerceix en coordinació amb la Hisenda de l’Estat, 
d’acord amb els principis següents:

a) El sistema d’ingressos de les comunitats autòno-
mes, regulat en les normes bàsiques a què es refereix 
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l’article anterior, s’ha d’establir de forma que no pugui 
implicar, en cap cas, privilegis econòmics o socials ni 
implicar l’existència de barreres fiscals en el territori 
espanyol, de conformitat amb l’apartat dos de l’article 
cent cinquanta-set de la Constitució.

b) La garantia de l’equilibri econòmic, a través de la 
política econòmica general, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles quaranta punt u, cent trenta-u i cent 
trenta-vuit de la Constitució correspon a l’Estat, que és 
l’encarregat d’adoptar les mesures oportunes tendents a 
aconseguir l’estabilitat econòmica interna i externa, així 
com el desenvolupament harmònic entre les diverses 
parts del territori espanyol.

c) La solidaritat entre les diverses nacionalitats i 
regions que consagren els articles segon i els apartats u i 
dos del cent trenta-vuit de la Constitució.

d) La suficiència de recursos per a l’exercici de les 
competències pròpies de les comunitats autònomes.

Dos. Cada comunitat autònoma està obligada a vet-
llar pel seu propi equilibri territorial i per la realització 
interna del principi de solidaritat.

Tres. Les comunitats autònomes gaudeixen del trac-
tament fiscal que la Llei estableixi per a l’Estat.

Article tercer

U. Per a la coordinació adequada entre l’activitat 
financera de les comunitats autònomes i de la Hisenda de 
l’Estat es crea per aquesta Llei el Consell de Política Fiscal 
i Financera de les Comunitats Autònomes, que està cons-
tituït pel ministre d’Hisenda, el d’Economia, el d’Adminis-
tració Territorial i el conseller d’Hisenda de cada comunitat 
autònoma.

Dos. El Consell de Política Fiscal i Financera, com a 
òrgan consultiu i de deliberació, entén de les matèries 
següents:

a) La coordinació de la política pressupostària de les 
comunitats autònomes amb la de l’Estat.

b) L’estudi i la valoració dels criteris de distribució 
dels recursos del Fons de Compensació.

c) L’estudi, l’elaboració, si s’escau, i la revisió dels 
mètodes utilitzats per al càlcul dels costos dels serveis 
transferits a les comunitats autònomes.

d) L’apreciació de les raons que justifiquen en cada 
cas la percepció per part de cadascuna de les comunitats 
autònomes de les assignacions pressupostàries, així com 
els criteris d’equitat seguits per a la seva afectació.

e) La coordinació de la política d’endeutament.
f) La coordinació de la política d’inversions públi-

ques.
g) En general, qualsevol aspecte de l’activitat finan-

cera de les comunitats i de la Hisenda de l’Estat que, atesa 
la seva naturalesa, necessiti una actuació coordinada.

Tres. Per al seu funcionament adequat, el Consell de 
Política Fiscal i Financera ha d’elaborar un reglament de 
règim interior, que ha de ser aprovat per majoria absoluta 
dels seus membres.

CAPÍTOL II

Recursos de les Comunitats Autònomes

Article quart

U. De conformitat amb l’apartat u de l’article cent 
cinquanta-set de la Constitució, i sens perjudici del que 
estableix la resta de l’articulat, els recursos de les comuni-
tats autònomes estan constituïts per:

a) Els ingressos procedents del seu patrimoni i altres 
de dret privat.

b) Els seus propis impostos, taxes i contribucions 
especials.

c) Els tributs cedits, totalment o parcialment, per 
l’Estat.

d) Els recàrrecs que es puguin establir sobre els 
impostos de l’Estat.

e) Les participacions en els ingressos de l’Estat.
f) El producte de les operacions de crèdit.
g) El producte de les multes i sancions en l’àmbit de 

la seva competència.

Dos. Si s’escau, les comunitats autònomes poden 
obtenir igualment ingressos procedents de:

a) Les assignacions que s’estableixin en els pressu-
postos generals de l’Estat, d’acord amb el que disposa 
aquesta Llei.

b) Les transferències del Fons de Compensació Inter-
territorial, els recursos del qual tenen el caràcter de 
càrrega general de l’Estat als efectes del que preveuen els 
articles segon, cent trenta-vuit i cent cinquanta-vuit de la 
Constitució.

Article cinquè

U. Constitueixen ingressos de dret privat de les 
comunitats autònomes els rendiments o productes de 
qualsevol naturalesa derivats del seu patrimoni, així com 
les adquisicions a títol d’herència, llegat o donació.

Dos. A aquest efecte es considera patrimoni de les 
comunitats autònomes el constituït pels béns de la seva 
propietat, així com pels drets reals o personals de què 
sigui titular, susceptibles de valoració econòmica, sempre 
que uns o altres no estiguin afectes a l’ús o al servei 
públic.

Article sisè

U. Les comunitats autònomes poden establir i exigir 
els seus propis tributs d’acord amb la Constitució i les 
lleis.

Dos. Els tributs que estableixin les comunitats autò-
nomes no poden recaure sobre fets imposables gravats 
per l’Estat.

Tres. Les comunitats autònomes poden establir i 
gestionar tributs sobre les matèries que la legislació de 
règim local reservi a les corporacions locals, en els supò-
sits en què la legislació esmentada ho prevegi i en els 
termes que disposi. En tot cas, s’han d’establir les mesu-
res de compensació o coordinació adequades a favor 
d’aquestes corporacions, de manera que els ingressos 
d’aquestes corporacions locals no es vegin minvats ni 
reduïts tampoc en les seves possibilitats de creixement 
futur.

Quatre. Quan l’Estat, en l’exercici de la seva potestat 
tributària originària, estableixi tributs sobre fets imposa-
bles gravats per les comunitats autònomes, que comportin 
a aquestes una disminució d’ingressos, ha d’instrumentar 
les mesures de compensació o coordinació adequades a 
favor de les comunitats.

Article setè

U. Les comunitats autònomes poden establir taxes 
sobre la utilització del seu domini públic, la prestació per 
part d’aquestes d’un servei públic o la realització per 
aquestes mateixes d’una activitat que es refereixi al sub-
jecte passiu, l’afecti o el beneficiï de manera particular.

Dos. Quan l’Estat o les corporacions locals transfe-
reixin a les comunitats autònomes béns de domini públic 
per a la utilització dels quals estiguin establertes taxes o 
competències en l’execució o desenvolupament de les 
quals prestin serveis o realitzin activitats igualment gra-
vades amb taxes, tant les unes com les altres s’han de 
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considerar com a tributs propis de les respectives comu-
nitats.

Tres. El rendiment previst per a cada taxa per la pres-
tació de serveis o realització d’activitats no pot sobrepas-
sar el cost dels serveis o activitats esmentats.

Quatre. Per a la fixació de les tarifes de les taxes es 
poden tenir en compte criteris genèrics de capacitat 
econòmica, sempre que la naturalesa d’aquella li ho per-
meti.

Article vuitè

U. Les comunitats autònomes poden establir contri-
bucions especials per l’obtenció per part del subjecte 
passiu d’un benefici o d’un augment del valor dels seus 
béns com a conseqüència de la realització per part 
d’aquestes d’obres públiques o de l’establiment o amplia-
ció a costa seva de serveis públics.

Dos. La recaptació per la contribució especial no pot 
superar el cost de l’obra o de l’establiment o ampliació del 
servei suportat per la comunitat autònoma.

Article novè

Les comunitats autònomes poden establir els seus 
propis impostos, respectant, a més del que estableix 
l’article sisè d’aquesta Llei, els principis següents:

a) No es poden subjectar elements patrimonials 
situats, rendiments originats ni despeses realitzades fora 
del territori de la comunitat autònoma respectiva.

b) No es poden gravar, com a tals, negocis, actes o 
fets formalitzats o realitzats fora del territori de la comuni-
tat impositora, ni la transmissió o exercici de béns, drets i 
obligacions que no hagin nascut ni s’hagin de complir en 
el territori esmentat o l’adquirent dels quals no hi resi-
deixi.

c) No poden implicar un obstacle per a la lliure circu-
lació de persones, mercaderies i serveis capitals, ni afec-
tar de manera efectiva la fixació de residència de les per-
sones o la ubicació d’empreses i capitals dins el territori 
espanyol, d’acord amb el que estableix l’article segon, u, 
a), ni comportar càrregues traslladables a altres comuni-
tats.

Article desè

U. Són tributs cedits els establerts i regulats per 
l’Estat, el producte dels quals correspongui a la comunitat 
autònoma.

Dos. S’entén efectuada la cessió quan hagi tingut 
lloc en virtut d’un precepte exprés de l’Estatut correspo-
nent, sens perjudici que l’abast i les condicions d’aquesta 
s’estableixin en una llei específica.

Tres. La cessió de tributs per l’Estat a què es refereix 
l’apartat anterior es pot fer totalment o parcialment, 
segons que s’hagi cedit la recaptació corresponent a la 
totalitat dels fets imposables previstos en el tribut de què 
es tracti o únicament algun o alguns dels fets imposables 
esmentats.

Quatre. Sens perjudici dels requisits específics que 
estableixi la Llei de cessió:

a) Quan els tributs cedits siguin de naturalesa perso-
nal, la seva atribució a una comunitat autònoma s’ha de 
realitzar en funció del domicili fiscal dels subjectes pas-
sius.

b) Quan els tributs cedits gravin el consum, la seva 
atribució a les comunitats autònomes s’ha de portar a 
terme en funció del lloc on el venedor realitzi l’operació a 
través d’establiments, locals o agències.

c) Quan els tributs cedits gravin operacions immobi-
liàries, la seva atribució a les comunitats autònomes s’ha 
de realitzar en funció del lloc on radiqui l’immoble.

Article onzè

U. Poden ser cedits a les comunitats autònomes en 
les condicions que estableix aquesta Llei els tributs rela-
tius a les matèries tributàries següents:

a) Impost sobre el patrimoni net.
b) Impost sobre transmissions patrimonials.
c) Impost sobre successions i donacions.
d) La imposició general sobre les vendes en la fase 

detallista.
e) Els impostos sobre consums específics en la fase 

detallista, llevat dels recaptats mitjançant monopolis fis-
cals.

f) Les taxes i altres exaccions sobre el joc.

Dos. No poden ser objecte de cessió els impostos 
estatals següents:

a) Sobre la renda global de les persones físiques.
b) Sobre el benefici de les societats.
c) Sobre la producció o les vendes, llevat del que 

disposa l’apartat anterior.
d) Sobre el tràfic exterior.
e) Els que actualment es recapten a través de mono-

polis fiscals.

Article dotzè

U. Les comunitats autònomes poden establir recà-
rrecs sobre els impostos estatals cedits, així com sobre 
els no cedits que gravin la renda o el patrimoni de les per-
sones físiques amb domicili fiscal en el seu territori.

Dos. Els recàrrecs previstos a l’apartat anterior no es 
poden configurar de manera que puguin suposar una 
minoració en els ingressos de l’Estat pels impostos 
esmentats, ni desvirtuar-ne la naturalesa o l’estructura.

Article tretzè

U. Les comunitats autònomes disposen d’un percen-
tatge de participació en la recaptació dels impostos esta-
tals no cedits, que s’ha de negociar amb les bases 
següents:

a) El coeficient de població.
b) El coeficient d’esforç fiscal en l’impost sobre la 

renda de les persones físiques.
c) La quantitat equivalent a l’aportació proporcional 

que correspongui a la comunitat autònoma pels serveis i 
càrregues generals que l’Estat continuï assumint com a 
propis.

d) La relació inversa de la renda real per habitant de 
la comunitat autònoma respecte a la de la resta 
d’Espanya.

e) Altres criteris que s’estimin pertinents, entre els 
quals es valoren la relació entre els índexs de dèficit en 
serveis socials i infraestructures que afectin el territori de 
la comunitat autònoma i el conjunt de l’Estat i la relació 
entre els costos per habitant dels serveis socials i admi-
nistratius transferits per al territori de la comunitat autò-
noma i per al conjunt de l’Estat.

Dos. El percentatge de participació a què es refereix el 
número anterior s’ha de determinar en el període transitori 
per a cada comunitat autònoma, aplicant-hi les normes 
que conté la disposició transitòria primera d’aquesta Llei.

Tres. El percentatge de participació de cada comuni-
tat autònoma únicament pot ser objecte de revisió en els 
supòsits següents:

a) Quan s’ampliïn o es redueixin les competències 
assumides per la comunitat autònoma i que anteriorment 
realitzava l’Estat.

b) Quan es produeixi la cessió de nous tributs.
c) Quan es portin a terme reformes substancials en 

el sistema tributari de l’Estat.
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d) Quan, transcorreguts cinc anys després de la seva 
posada en vigor, l’Estat o la comunitat autònoma sol·liciti 
aquesta revisió.

Quatre. En qualsevol cas, el percentatge de partici-
pació s’ha d’aprovar per llei.

Article catorzè

U. Les comunitats autònomes, sens perjudici del que 
s’estableix al número quatre d’aquest article, poden reali-
tzar operacions de crèdit per un termini inferior a un any, 
amb l’objectiu de cobrir les seves necessitats transitòries 
de tresoreria.

Dos. Així mateix, les comunitats autònomes poden 
concertar operacions de crèdit per un termini superior a 
un any, sigui quina sigui la forma com es documentin, 
sempre que compleixin els requisits següents:

a) Que l’import total del crèdit es destini exclusiva-
ment a la realització de despeses d’inversió.

b) Que l’import total de les anualitats d’amortització, 
per capital i interessos, no excedeixi el vint-i-cinc per cent 
dels ingressos corrents de la comunitat autònoma.

Tres. Per concertar operacions de crèdit a l’estranger 
i per a l’emissió de deute o qualsevol altra apel·lació al 
crèdit públic, les comunitats autònomes necessiten 
l’autorització de l’Estat.

Quatre. Les operacions de crèdit de les comunitats 
autònomes s’han de coordinar entre si i amb la política 
d’endeutament de l’Estat al si del Consell de Política Fiscal 
i Financera.

Cinc. El deute públic de les comunitats autònomes i 
els títols valors de caràcter equivalent emesos per aques-
tes estan subjectes, en el que no estableix aquesta Llei, a 
les mateixes normes i gaudeixen dels mateixos beneficis 
i condicions que el deute públic de l’Estat.

Article quinzè

U. L’Estat ha de garantir en tot el territori espanyol el 
nivell mínim dels serveis públics fonamentals de la seva 
competència.

Dos. Quan una comunitat autònoma, amb la utilització 
dels recursos financers regulats als articles onze i tretze 
d’aquesta Llei orgànica, no pugui assegurar un nivell 
mínim de la prestació del conjunt dels serveis públics 
fonamentals que hagi assumit, s’ha d’establir a través 
dels pressupostos generals de l’Estat, amb especificació 
de la seva destinació, una assignació complementària la 
finalitat de la qual és garantir el nivell de la prestació 
esmentada en els termes que assenyala l’article cent 
cinquanta-vuit, u, de la Constitució.

Tres. Es considera nivell mínim de prestació dels ser-
veis públics, als quals fan referència els apartats anteriors, 
el nivell mitjà d’aquests serveis en el territori nacional.

Quatre. Si aquestes assignacions a favor de les 
comunitats autònomes s’han de reiterar en un espai de 
temps inferior a cinc anys, el Govern ha de proposar a les 
Corts Generals, amb la deliberació prèvia del Consell de 
Política Fiscal i Financera, la correcció del percentatge de 
participació en els ingressos de l’Estat, establert a l’article 
tretze d’aquesta Llei orgànica.

Cinc. Cada comunitat autònoma ha de donar compte 
anualment a les Corts Generals de la utilització que ha 
efectuat de les assignacions pressupostàries percebudes i 
del nivell de prestació assolit en els serveis finançats amb 
aquestes.

Article setzè

U. De conformitat amb el principi de solidaritat inter-
territorial a què es refereix l’apartat dos de l’article cent 
cinquanta-vuit de la Constitució, en els pressupostos 

generals de l’Estat s’ha de dotar anualment el Fons de 
Compensació Interterritorial, els recursos del qual tenen 
el caràcter de càrrega general de l’Estat, tal com es deter-
mina a l’article quatre, dos, b), d’aquesta Llei. Aquest Fons 
l’han de distribuir les Corts Generals entre comunitats 
autònomes, províncies que no formin part de cap comuni-
tat autònoma i territoris no integrats en l’organització 
provincial de conformitat amb el que estableix l’article 
setanta-quatre, dos, de la Constitució.

El Fons de Compensació Interterritorial s’ha de dotar 
anualment amb una quantitat no inferior al trenta per cent 
de la inversió pública que hagi estat aprovat en els pres-
supostos generals de l’Estat per a cada exercici.

El Fons s’ha de destinar a despeses d’inversió als terri-
toris comparativament menys desenvolupats i s’ha de 
distribuir d’acord amb els criteris següents:

a) La inversa de la renda per habitant.
b) La taxa de població emigrada dels deu últims 

anys.
c) El percentatge de desocupació sobre la població 

activa.
d) La superfície territorial.
e) El fet insular, en relació amb la llunyania del terri-

tori peninsular.
f) Altres criteris que s’estimin procedents.

La ponderació dels diferents índexs o criteris s’ha 
d’establir per llei i és revisable cada cinc anys.

Dos. Les transferències del Fons de Compensació 
Interterritorial rebudes s’han de destinar a finançar pro-
jectes de caràcter local, comarcal, provincial o regional 
d’infraestructura, obres públiques, regadius, ordenació 
del territori, habitatge i equipament col·lectiu, millora de 
l’hàbitat rural, transports i comunicacions i, en general, 
les inversions que coadjuvin a disminuir les diferències 
de renda i riquesa entre els seus habitants.

Tres. L’Estat, comunitats autònomes, províncies que 
no formin part de cap comunitat autònoma i territoris no 
integrats en l’organització provincial, amb la finalitat 
d’equilibrar i harmonitzar el desenvolupament regional, 
han de determinar de comú acord, segons la distribució 
de competències existents a cada moment, els projectes 
en què es materialitzen les inversions realitzades amb 
càrrec al Fons de Compensació Interterritorial.

Quatre. Cada territori ha de donar compte anual-
ment a les Corts Generals de la destinació dels recursos 
rebuts amb càrrec al Fons de Compensació Interterritorial, 
així com de l’estat de realització dels projectes que estan 
en curs d’execució amb càrrec a aquest Fons.

Cinc. Els possibles excedents del Fons en un exercici 
econòmic queden afectes a aquest per a l’atenció dels 
projectes d’exercicis posteriors.

Sis. Sens perjudici del que estableixen els apartats 
anteriors, les inversions que efectuïn directament l’Estat i 
el sector públic estatal s’han d’inspirar en el principi de 
solidaritat.

CAPÍTOL III

Competències

Article dissetè

Els òrgans competents de les comunitats autònomes 
han de regular, d’acord amb els seus estatuts, les matèries 
següents:

a) L’elaboració, examen, aprovació i control dels 
seus pressupostos.

b) L’establiment i la modificació dels seus propis 
impostos, taxes i contribucions especials, així com dels 
seus elements directament determinants de la quantia del 
deute tributari.
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c) L’establiment i la modificació dels recàrrecs sobre 
els impostos de l’Estat.

d) Les operacions de crèdit concertades per la comu-
nitat autònoma, sens perjudici del que estableix l’article 
quinze d’aquesta Llei.

e) El règim jurídic del patrimoni de les comunitats 
autònomes en el marc de la legislació bàsica de l’Estat.

f) Els reglaments generals dels seus propis tributs.
g) Les altres funcions o competències que li atri bueixin 

les lleis.

Article divuitè

U. L’Estat i les comunitats autònomes poden pro-
moure i realitzar conjuntament projectes concrets 
d’inversió, amb l’aprovació corresponent en cada cas de 
les Corts Generals i de l’òrgan competent de la comunitat 
autònoma respectiva.

Dos. Els recursos financers que es comprometin a 
aportar les comunitats autònomes corresponents poden 
provenir totalment o parcialment de les transferències del 
Fons de Compensació a què tinguin dret, d’acord amb el 
que estableix aquesta Llei.

Article dinovè

U. La gestió, liquidació, recaptació i inspecció dels 
seus propis tributs correspon a la comunitat autònoma, la 
qual disposa de plenes atribucions per a l’execució i orga-
nització d’aquestes tasques, sens perjudici de la 
col·laboració que es pugui establir amb l’Administració 
tributària de l’Estat, especialment quan així ho exigeixi la 
naturalesa del tribut.

Dos. En cas de tributs cedits, cada comunitat autò-
noma ha d’assumir per delegació de l’Estat la gestió, 
liquidació, recaptació, inspecció i revisió, si s’escau, 
d’aquests tributs, sens perjudici de la col·laboració que es 
pugui establir entre les dues administracions, tot això 
d’acord amb el que especifiqui la llei que fixi l’abast i les 
condicions de la cessió.

Tres. La gestió, liquidació, recaptació, inspecció i 
revisió, si s’escau, dels altres tributs de l’Estat recaptats 
en cada comunitat autònoma correspon a l’Administració 
tributària de l’Estat, sens perjudici de la delegació que la 
comunitat pugui rebre d’aquesta, i de la col·laboració que 
es pugui establir, especialment quan així ho exigeixi la 
naturalesa del tribut.

Article vintè

U. El coneixement de les reclamacions interposades 
contra els actes dictats per les administracions respecti-
ves en matèria tributària, tant si s’hi susciten qüestions de 
fet com de dret, correspon:

a) Quan es tracti de tributs propis de les comunitats 
autònomes, als seus propis òrgans economicoadminis-
tratius.

b) Quan es tracti de tributs cedits, als òrgans econo-
micoadministratius de l’Estat.

c) Quan es tracti de recàrrecs establerts sobre tributs 
de l’Estat, als òrgans economicoadministratius de l’Estat.

Dos. Les resolucions dels òrgans economicoadmi-
nistratius, tant de l’Estat com de les comunitats autòno-
mes, poden ser, en tot cas, objecte de recurs contenciós 
administratiu en els termes establerts per la normativa 
reguladora d’aquesta jurisdicció.

Article vint-i-unè

U. Els pressupostos de les comunitats autònomes 
han de tenir caràcter anual i el mateix període que els de 
l’Estat, han d’incloure la totalitat de les despeses i ingres-

sos dels organismes i entitats que les integren i s’hi ha de 
consignar l’import dels beneficis fiscals que afectin tributs 
atribuïts a les comunitats esmentades.

Dos. Si els pressupostos generals de les comunitats 
autònomes no s’aproven abans del primer dia de l’exercici 
econòmic corresponent, la vigència dels anteriors queda 
automàticament prorrogada.

Tres. Els pressupostos de les comunitats autònomes 
s’han d’elaborar amb criteris homogenis de manera que 
sigui possible la seva consolidació amb els pressupostos 
generals de l’Estat.

Article vint-i-dosè

A més dels sistemes i institucions de control que 
poden adoptar en els seus respectius estatuts, i si s’escau 
els que autoritzi la Llei en el territori comunitari, corres-
pon al Tribunal de Comptes realitzar el control econòmic i 
pressupostari de l’activitat financera de les comunitats 
autònomes, sens perjudici del control que competeix a 
l’Estat en el cas de transferències de mitjans financers 
d’acord amb l’apartat dos de l’article cent cinquanta de la 
Constitució.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.–El sistema foral tradicional de Concert 
Econòmic s’aplica a la Comunitat Autònoma del País Basc 
d’acord amb el que estableix l’Estatut d’autonomia 
corresponent.

Segona.–En virtut del seu règim foral, l’activitat finan-
cera i tributària de Navarra es regula pel sistema tradicio-
nal del Conveni Econòmic. S’hi han de determinar les 
aportacions de Navarra a les càrregues generals de l’Estat, 
així com els criteris d’harmonització del seu règim tribu-
tari amb el règim general de l’Estat.

Tercera.–U. L’Institut Nacional d’Estadística, en coordi-
nació amb els òrgans competents de les comunitats autò-
nomes, ha d’elaborar i publicar anualment les informa-
cions bàsiques que permetin quantificar a escala 
provincial la renda per habitant, la dotació dels serveis 
públics fonamentals, el grau d’equipament col·lectiu i 
altres indicadors de riquesa i benestar social. Així mateix 
ha d’elaborar estudis alternatius sobre la ponderació dels 
diferents criteris de distribució del Fons de Compensació 
Interterritorial.

Dos. El Ministeri d’Hisenda ha de publicar anual-
ment:

– La recaptació provincial obtinguda per l’impost 
sobre la renda de les persones físiques.

– La recaptació provincial obtinguda pels impostos que 
aquesta Llei orgànica cedeix a les comunitats autònomes. 
En la seva presentació també s’han de tenir en compte els 
criteris d’imputació establerts.

– La distribució provincial que presenti la despesa 
pública divisible.

Quarta.–L’activitat financera i tributària de l’Arxipèlag 
Canari s’ha de regular tenint en compte el seu règim eco-
nomicofiscal peculiar.

DISPOSICIONS  TRANSITÒRIES

Primera.–U. Fins que no s’hagi completat el traspàs 
dels serveis corresponents, les competències fixades a 
cada comunitat autònoma en l’Estatut corresponent, o en 
qualsevol cas, fins que no s’hagin complert els sis anys des 
de la seva entrada en vigor, l’Estat ha de garantir el finança-
ment dels serveis transferits a aquesta amb una quantitat 
igual al cost efectiu del servei en el territori de la comunitat 
en el moment de la transferència.

Dos.–Per garantir el finançament dels serveis abans 
esmentats, s’ha de crear una Comissió Mixta paritària Estat 
- comunitat autònoma, que ha d’adoptar un mètode enca-
minat a fixar el percentatge de participació previst a 
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l’apartat u de l’article tretze. El mètode que s’ha de seguir 
ha de tenir en compte tant els costos directes com els cos-
tos indirectes dels serveis, així com les despeses d’inversió 
que corresponguin.

Tres.–La Comissió Mixta de l’apartat anterior ha de fixar 
el percentatge esmentat, mentre duri el període transitori, 
amb una antelació mínima d’un mes a la presentació dels 
pressupostos generals de l’Estat a les Corts.

Quatre.–A partir del mètode fixat en l’apartat segon, 
s’ha d’establir un percentatge en què es consideri el cost 
efectiu global dels serveis transferits per l’Estat a la comu-
nitat autònoma, minorat pel total de la recaptació obtin-
guda per aquesta pels tributs cedits, en relació amb la 
suma dels ingressos obtinguts per l’Estat en els capítols I i 
II de l’últim pressupost anterior a la transferència dels ser-
veis valorats.

Cinc.–Les atribucions conferides a les comunitats autò-
nomes als apartats u i tres de l’article setze, les han d’exercir 
els organismes provisionals autonòmics, als quals es refe-
reix la disposició transitòria setena de la Constitució, men-
tre aquests subsisteixin.

Segona.–Mentre no s’aprovin els Estatuts de les dife-
rents comunitats autònomes, la representació de les comu-
nitats en el Consell de Política Fiscal i Financera de les 
Comunitats Autònomes correspon als consellers correspo-
nents de l’organisme provisional autonòmic respectiu.

Tercera.–Fins que no entri en vigor l’impost sobre el 
valor afegit es considera, com a impost que pot ser cedit, el 
de luxe que es recapta en destinació.

DISPOSICIÓ FINAL

Les normes d’aquesta Llei són aplicables a totes les 
comunitats autònomes i s’han d’interpretar harmònica-
ment amb les normes incloses en els Estatuts respectius.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.

Palau Reial de Madrid, vint-i-dos de setembre de mil 
nou-cents vuitanta.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ 

 21167 REIAL DECRET LLEI 8/1980, de 26 de setembre, 
sobre fraccionament en el pagament 
d’endarreri ments de pensions derivades de la 
Guerra Civil. («BOE» 236, d’1-10-1980.)

Les disposicions successivament dictades sobre drets 
passius en relació amb la Guerra Civil espanyola, unes 
específiques sobre pensions a favor de familiars de morts 
a conseqüència d’aquesta o sobre mutilats, altres refe-
rents a revisió de sancions administratives, indult i amnis-
tia, tenen com a conseqüència l’abonament de determi-
nats endarreriments que, en el seu conjunt i per la 
importància del col·lectiu afectat, impliquen una càrrega 
econòmica tan considerable per a aquest exercici i el 
següent, que resulta imprescindible adoptar amb urgèn-
cia les mesures necessàries per a la seva adaptació a les 
possibilitats financeres dels pressupostos generals de 
l’Estat, mitjançant l’establiment d’uns fraccionaments en 
el seu pagament adequats a la quantia dels endarreri-
ments a percebre, però fixant simultàniament la meritació 
d’interessos per les quantitats ajornades.

La naturalesa i significació especials de les pensions 
esmentades fan necessari salvaguardar el principi bàsic 
del seu reconeixement. Aquest Reial decret llei s’inspira 
en el criteri de diferir-ne el moment de percepció.

D’altra banda, la Llei cinc/mil nou-cents setanta-nou, de 
divuit de setembre, sobre pensions i altres beneficis a favor 
de familiars de morts a conseqüència o en ocasió de la 
guerra, va pretendre eliminar diferències de tracte entre les 
persones afectades, igualant-ne els drets i fent possible 
l’obtenció dels mateixos beneficis. No obstant això, 
l’aplicació de la Llei ha posat de manifest la necessitat de 
completar alguns dels seus preceptes, o de fer-ne una nova 
redacció, així com d’altres de la Llei trenta-cinc/mil nou-
cents vuitanta, de vint-i-sis de juny, perquè aquesta finalitat 
de supressió de diferències de drets sigui més equitativa-
ment aconseguida. El reconeixement de les pensions s’ha 
d’ajustar, en la mesura que es pugui, a les disposicions en 
vigor de la legislació general sobre drets passius.

A aquesta finalitat respon la modificació de l’article 
quart de la Llei cinc/mil nou-cents setanta-nou, i de l’article 
disset de la Llei trenta-cinc/mil nou-cents vuitanta, que 
comporten la no-actualització de les pensions de les òrfe-
nes no incapacitades, més grans de vint-i-tres anys, tenint 
en compte que, si se’ls aplica estrictament la legislació 
general vigent sobre classes passives, no tindrien dret a 
pensió. Així mateix, la modificació del precepte referent a 
les pensions extraordinàries dels familiars de professio-
nals de les Forces Armades i d’Ordre Públic posa en línia 
amb la norma general que regula actualment aquestes 
pensions, les que la Llei cinc/mil nou-cents setanta-nou 
estableix a favor de les òrfenes no incapacitades. Final-
ment s’estableix que la mort d’un mateix causant no pot 
donar lloc a la concessió de més d’una pensió, incompati-
bilitat prevista amb caràcter general a la legislació esmen-
tada de classes passives.

A l’últim, la dificultat que hi ha en molts casos per 
obtenir documentació justificativa de circumstàncies o 
fets produïts fa molt de temps, aconsella ampliar el ter-
mini perquè els familiars de persones mortes en la guerra 
puguin formular la petició de pensió.

En virtut d’això i amb la deliberació prèvia del Consell 
de Ministres en la reunió de vint-i-sis de setembre de mil 
nou-cents vuitanta, en ús de l’autorització inclosa a 
l’article vuitanta-sis de la Constitució,

D I S P O S O :

Article primer.
En el reconeixement dels drets econòmics que esta-

bleixen les lleis cinc/mil nou-cents setanta-nou, de divuit 
de setembre; trenta-cinc/mil nou-cents vuitanta, de vint-i-
sis de juny, i altres disposicions reguladores de compen-
sacions pels perjudicis causats per la passada Guerra 
Civil, incloses les de revisió de sancions administratives i 
d’indult i amnistia, s’ha d’observar, quant al pagament de 
quantitats meritades fins a l’últim dia del mes precedent 
al de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, el que 
disposen els apartats següents:

U.–Les quantitats a satisfer per causant, que corres-
ponguin al període especificat al paràgraf anterior, s’han 
de fer efectives, quan excedeixin les cent mil pessetes, 
que en tot cas s’han d’abonar en produir-se l’alta en 
nòmina, de la manera següent:

a) Fins a cinc-centes mil pessetes, en quatre terminis.
b) Més de cinc-centes mil pessetes, en cinc terminis. 

En aquest cas, l’import de cada termini no pot ser inferior 
a cent vint-i-cinc mil pessetes.

Igualment s’han d’abonar amb el primer pagament les 
quantitats necessàries per fer que la part ajornada abona-
ble en cada termini sigui múltiple de mil pessetes.

Dos.–Els terminis han de ser del mateix import per 
cada perceptor, i meriten un interès del vuit per cent anual 
el dia u del mes en què entri en vigor aquest Reial decret 
llei, sigui quina sigui la data de reconeixement de la pen-


