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Disposició final segona. Títol competencial.

El que estableix el capítol IX del títol V d’aquesta
Llei es dicta a l’empara de la competència que correspon
a l’Estat de conformitat amb l’article 149.1.6a i 8a, a
l’ordenació dels registres i instruments públics, i legis-
lació civil, amb les excepcions establertes per al dret
civil autonòmic especial.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

U. Aquesta Llei entra en vigor el dia 1 de gener
de 2002.

Dos. Les disposicions relatives al règim fiscal de l’en-
titat de dret públic Ports de l’Estat i de les autoritats
portuàries són aplicables als períodes impositius el ter-
mini reglamentari de declaració dels quals finalitzi a partir
de l’1 de gener de 2001.

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

que compleixin i facin complir aquesta Llei.
Madrid, 27 de desembre de 2001.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

24966 LLEI 25/2001, de 27 de desembre, per la
qual es prorroga la vigència del concert eco-
nòmic amb la Comunitat Autònoma del País
Basc aprovat per la Llei 12/1981, de 13 de
maig. («BOE» 313, de 31-12-2001.)

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.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La disposició addicional primera de la Constitució
espanyola empara i respecta els drets històrics dels terri-
toris forals. L’Estatut d’autonomia per al País Basc, apro-
vat per la Llei orgànica 3/1979, de 18 de desembre,
plasma i conforma la previsió constitucional en l’àmbit
tributari i financer i estableix en l’article 41 que: «les
relacions d’ordre tributari entre l’Estat i el País Basc es
regulen mitjançant el sistema foral tradicional de concert
econòmic o convenis»; a més, recull els principis i les
bases del contingut del règim del concert.

La Constitució espanyola i l’Estatut d’autonomia per
al País Basc garanteixen l’existència d’un règim de con-
cert com a tret essencial de la foralitat. En aquest sentit
l’existència i la continuïtat del concert en constitueixen
l’expressió material. Garantir a tot hora les condicions
d’existència i de continuïtat del concert i la seguretat
plena sobre aquest concert és una exigència per a les
institucions de l’Estat.

En compliment de les previsions constitucionals i esta-
tutàries, la Llei 12/1981, de 13 de maig, va aprovar
el concert econòmic amb la Comunitat Autònoma del
País Basc, amb l’acord previ entre l’Administració de l’Es-
tat i les representacions de l’Administració de la Comu-
nitat Autònoma i dels Territoris Històrics.

Posteriorment, aquesta norma ha estat objecte de cinc
modificacions, mitjançant la Llei 49/1985, de 27 de

desembre; la Llei 2/1990, de 8 de juny; la Llei 27/1990,
de 26 de desembre; la Llei 11/1993, de 13 de desembre,
i la Llei 38/1997, de 4 d’agost. Les lleis esmentades han
tingut per objecte l’actualització, l’adaptació i la modificació
del concert en cada moment. S’hi ha seguit el mateix
procediment d’acord i aprovació per llei del concert mateix.

L’article primer del concert econòmic aprovat per la
Llei 12/1981, de 13 de maig, assenyala que: «aquest
concert econòmic acordat entre l’Estat i el País Basc,
de conformitat amb el que disposa l’Estatut d’autonomia,
s’estableix fins al dia trenta-u de desembre de l’any dos
mil u», sense que es prevegi expressament la possibilitat
de la seva continuïtat més enllà d’aquesta data.

Durant aquest any, les representacions de l’Adminis-
tració de l’Estat i de les institucions del País Basc han
anat exercint tasques d’anàlisi i valoració dels termes
del nou concert econòmic aplicable a partir de l’u de
gener de l’any dos mil dos. Aquestes tasques, que es
poden demorar més enllà dels terminis establerts per
tramitar i aprovar la norma abans de l’u de gener de
l’any dos mil dos, no han de culminar sinó amb l’èxit
d’un bon acord per a tots.

En aquestes circumstàncies, es considera adequat i
oportú aprovar una norma amb rang de llei que propiciï
la continuïtat del concert econòmic i reforci la seguretat
jurídica de tots els espanyols. Amb aquesta finalitat l’ar-
ticle únic d’aquesta Llei estableix la continuïtat de la
vigència del concert econòmic acordat, i aprovat per
la Llei 12/1981, de 13 de desembre, i el manté tem-
poralment, durant l’any dos mil dos, en tots els seus
termes, fins a la data en què l’Estat i el País Basc asso-
leixin un acord d’aprovació d’un nou concert econòmic
amb la Comunitat Autònoma del País Basc.

Article únic.

El concert econòmic amb la Comunitat Autònoma
del País Basc aprovat per la Llei 12/1981, de 13 de
maig, és aplicable en tots els seus termes durant l’any
dos mil dos, fins que s’aprovi un nou concert econòmic
amb la comunitat autònoma del País Basc.

Disposició final única.

Aquesta Llei entra en vigor l’u de gener de dos mil
dos.

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

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.
Madrid, 27 de desembre de 2001.

JUAN CARLOS R.
El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

24967 REIAL DECRET LLEI 16/2001, de 27 de
desembre, de mesures per a l’establiment
d’un sistema de jubilació gradual i flexible.
(«BOE» 313, de 31-12-2001.)

En l’Acord per a la millora i el desenvolupament del
sistema de protecció social, subscrit el 9 d’abril de 2001
pel Govern, la Confederació de Comissions Obreres, la
Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials
i la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empre-
sa, s’hi van incloure un conjunt de mesures en relació
amb la flexibilitat de l’edat de jubilació, a fi de dotar-la
dels caràcters de gradualitat i progressivitat.

Amb aquesta finalitat, es va considerar convenient
modificar la regulació de la pensió de jubilació, en el


