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LLEI 42/1985, de 19 de desembre, relativa a la
modificació dels criteris de repartiment dels
ingressos procedents dels tributs que regula el
capítol II del títol III de la Llei 30/1972, de 22 de
juliol. («BOE» 305, de 21-12-1985.)
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei
següent i jo la sanciono.
El Reial decret llei 2/1981, de 16 de gener, va establir,
amb vocació expressa de provisionalitat, uns criteris de
repartiment dels ingressos procedents dels tributs compresos al capítol II del títol III de la Llei 30/1972, de 22 de
juliol, sobre el règim economicofiscal de les Canàries.
Aquests criteris preveien, com a fórmula per garantir la
satisfacció del principi de solidaritat, la constitució d’un
fons transitori a treure de la participació dels cabildos i
mancomunitats i amb destinació al finançament de projectes d’inversió a les illes més mal dotades. El seu caràcter interí es recull en l’exposició de motius i en la disposició transitòria tercera, que remeten a l’elaboració d’un
estudi que permeti solucionar el problema amb caràcter
definitiu en un termini de tres anys des de la vigència de
la disposició.
Elaborat aquest estudi pel grup de treball a què es
refereix la disposició transitòria tercera, u, del Reial decret
llei i complert el tràmit previst a la disposició addicional
tercera de la Constitució i a l’article 45, apartat 3, de l’Estatut d’autonomia de les Canàries, aquesta Llei té com a
objectiu establir uns criteris de distribució dels ingressos
específics regionals d’acord amb un model comunitari de
desenvolupament equilibrat i solidari.
Amb aquesta finalitat, fins i tot mantenint com a base
de repartiment la dada de la població, s’hi introdueixen
elements correctors tendents a evitar que la concentració de recursos en les illes més poblades suposi una correlativa depauperació en les d’un nombre d’habitants
inferior, i s’accentuïn els desequilibris intracomunitaris.
Així, a la variable població s’afegeix la variable superfície, expressió de la incidència del marc físic en què els
poders públics insulars han d’exercir les seves funcions,
i, recollint de la filosofia de l’Estatut d’autonomia la plasmació del mandat que l’article 138 de la Constitució
imposa a l’Estat a l’efecte d’una especial consideració
del fet insular, es dedica a aquest una particular protecció a través d’un percentatge fix de participació. Amb
aquests mecanismes se substitueix un instrument circumstancial i de caràcter transitori, com era el Fons creat
pel Reial decret llei de 16 de gener de 1981, per un sistema d’assignació de recursos que compagina les necessitats financeres de les demandes actuals de serveis
administratius amb els imperatius d’una millor distribució de la renda i de la riquesa, i la implantació gradual
del qual, prevista a la disposició transitòria segona, evita
els riscos de desajustos econòmics i de gestió que comporta tota variació d’importància en el marc financer de
les administracions públiques.
Pel que fa al repartiment a efectuar entre les administracions locals, cabildos i ajuntaments, de cada illa, es
manté en els termes de l’article 25, apartat 6, de la Llei
30/1972, de 22 de juliol, amb l’excepció que suposa la participació dels cabildos en un 50 per 100 en el percentatge
derivat de la consideració del fet insular.
Finalment, la distribució de la participació que atribueix a les mancomunitats provincials interinsulars l’article
25 de la Llei de règim economicofiscal de les Canàries es

265

remet al procediment que estableix la disposició transitòria setena de l’Estatut d’autonomia.
Article u
La distribució dels ingressos derivats dels tributs que
estableix i regula el capítol II del títol III de la Llei 30/1972,
de 22 de juliol, s’ha d’efectuar de conformitat amb aquesta
Llei.
Article dos
Amb càrrec a la recaptació d’aquests tributs, la Comunitat Autònoma de Canàries ha de finançar les despeses de
funcionament i inversió necessàries per a la seva gestió.
Article tres
El 5 per 100 corresponent a les mancomunitats provincials interinsulars segons l’article 25, apartat 4, de la Llei
30/1972, de 22 de juliol, s’ha d’assignar d’acord amb el
procediment que estableix la disposició transitòria setena
de l’Estatut d’autonomia de les Canàries.
Article quatre
Deduïdes les quantitats a què es refereixen els articles
2 i 3, la resta del que s’ha recaptat s’ha de distribuir a cada
illa de conformitat amb els criteris següents:
a) El 87,5 per 100, en forma directament proporcional
a la població de dret.
b) El 2 per 100, en forma directament proporcional a
la superfície.
c) El 10,5 per 100, en consideració al fet insular. Un
1,5 per 100 es distribueix a cada illa.
Article cinc
Als efectes d’aplicar els criteris de distribució de l’article anterior, s’han d’utilitzar les dades següents:
a) Per a la variable població, les xifres quinquennals
oficials dels padrons municipals d’habitants.
b) Per a la variable superfície, les xifres publicades
per l’Institut Geogràfic Nacional.
Article sis
1. De l’1,5 per 100 corresponent a cada illa segons
l’article 4, lletra c), el cabildo de cada illa respectiva hi participa en un 50 per 100 i la resta es distribueix d’acord
amb el que estableix l’apartat següent.
2. El repartiment dels recursos derivats dels tributs a
què es refereix aquesta Llei l’ha d’efectuar en cada illa el
cabildo insular. Aquest s’ha de reservar un 60 per 100, que
figura com a ingrés en el seu pressupost ordinari, i la resta
l’ha de distribuir i lliurar als ajuntaments de les illes respectives, d’acord amb les cartes municipals o bases en
vigor en cada moment. Aquest lliurament s’ha de produir
en el termini màxim de quinze dies a partir de la recepció
dels Fons.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera.–Mentre no es produeixi el traspàs formal dels
recursos de les mancomunitats provincials interinsulars a
les institucions de la Comunitat Autònoma de conformitat
amb el mecanisme que preveu la disposició transitòria
setena de l’Estatut d’autonomia de les Canàries, cadascuna ha de participar en un 2,5 per 100 dels recursos pro-

Suplement núm. 7

Any 1985

cedents dels tributs a què es refereix aquesta Llei, deduïdes les despeses de gestió que preveu l’article 2.
Segona.–1. Durant l’exercici de 1985, el 50 per 100 de
la recaptació, deduïdes les despeses de gestió, s’ha de
distribuir de conformitat amb el que estableix el Reial
decret llei 2/1981, de 16 de gener, amb la diferència que
les quantitats que nodrien l’extingit Fons Transitori constitueixen ingressos ordinaris dels cabildos d’El Hierro, Fuerteventura, La Gomera, Lanzarote i La Palma, i es reparteixen entre aquests d’acord amb els criteris vigents l’any
1984 per a la distribució del Fons Transitori.
2. L’aportació de les mancomunitats provincials interinsulars que preveu l’article 6, apartat 2, del Reial decret
llei 2/1981, de 16 de gener, s’imputa si s’escau a les institucions de la Comunitat Autònoma que assumeixin els
recursos d’acord amb el procediment que estableix la disposició transitòria setena de l’Estatut d’autonomia.
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DISPOSICIONS FINALS
Primera.–Se suprimeix el Fons Transitori que estableix
l’article 6 del Reial decret llei 2/1981, de 16 de gener.
Segona.–Queden derogades totes les disposicions del
mateix rang o inferior que s’oposin a aquesta Llei.
Tercera.–Aquesta Llei entra en vigor el dia 1 de gener
de 1986.
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
compleixin aquesta Llei i que la facin complir.
Palau de la Zarzuela, Madrid, 19 de desembre de 1985.
JUAN CARLOS R.
   El President del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

