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que l’hagin signat, d’acord amb els seus respectius proce-
diments constitucionals.

2. Els instruments de ratificació, acceptació 
o aprovació s’han de dipositar davant el director 
general.

Article 42. Adhesió.

1. Aquest Protocol queda obert a l’adhesió de la resta 
de les altes parts contractants a partir de l’1 de gener de 
l’any 2000.

2. L’adhesió s’ha de fer mitjançant el dipòsit d’un ins-
trument d’adhesió davant el director general.

Article 43. Entrada en vigor.

1. El present Protocol entra en vigor tres mesos des-
prés que s’hagin dipositat vint instruments de ratificació, 
acceptació, aprovació o adhesió.

2. Ulteriorment, el Protocol entra en vigor per a 
cada una de les parts tres mesos després de la data en 
què hagin dipositat el respectiu instrument de ratificació, 
acceptació, aprovació o adhesió.

Article 44. Entrada en vigor en situacions de conflicte 
armat.

Les situacions que preveuen els articles 18 i 19 de 
la Convenció determinen que les ratificacions, accep-
tacions, aprovacions o adhesions del present Protocol 
dipositades per les parts en conflicte abans o després 
d’haver-se iniciat les hostilitats o l’ocupació, produeixin 
efecte immediat. En aquests casos, el director general 
ha d’enviar, per la via més ràpida, les notificacions que 
preveu l’article 46.

Article 45. Denúncia.

1. Qualsevol part pot denunciar el present Protocol.
2. La denúncia s’ha de notificar mitjançant un ins-

trument escrit que s’ha de dipositar davant el director 
general.

3. La denúncia produeix efecte un any després de la 
recepció de l’instrument corresponent. Amb tot, si en el 
moment d’expirar aquest període d’un any, la part denun-
ciant està implicada en un conflicte armat, els efectes de 
la denúncia queden en suspens fins al final de les hostili-
tats, i en tot cas mentre durin les operacions de repatria-
ció dels béns culturals.

Article 46. Notificacions.

El director general ha d’informar totes les altes parts 
contractants i les Nacions Unides del dipòsit de tots 
els instruments de ratificació, acceptació, aprovació o 
adhesió que preveuen els articles 41 i 42, així com de les 
denúncies que preveu l’article 45.

Article 47. Registre davant les Nacions Unides.

En compliment de l’article 102 de la Carta de les Naci-
ons Unides, el present Protocol ha de ser registrat a la 
Secretaria de les Nacions Unides a instància del director 
general.

Per donar-ne fe, els sotasignats, degudament autorit-
zats, han signat el present Protocol.

Fet a l’Haia el 26 de març de 1999, en un sol exemplar 
que ha de ser dipositat als arxius de l’Organització de les 
Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura, i 
del qual s’han de trametre còpies certificades conformes 
a totes les altes parts contractants.

Estats part

Data signatura Data dipòsit
Instrument

Argentina ....................... 07-O1-2002 AD
Àustria  ........................... 26-03-1999 01-03-2002 R
Azerbaidjan  ................... 26-03-1999 17-04-2001 R
Bielorússia  .................... 26-03-1999 13-12-2000 R
Bèlgica  ........................... 17-05-1999
Bulgària  ......................... 26-03-1999 14-06-2000 R
Costa Rica  ..................... 09-12-2003 AD
El Salvador  .................... 27-03-2002 AD
Espanya  ......................... 26-03-1999 06-07-2001 R
Gabon  ............................ 29-08-2003 AD
Guinea Equatorial ......... 19-11-2003 AD
Hondures ........................ 26-01-2003 AD
Líbia ................................ 26-03-1999 20-07-2001 R
Lituània .......................... 13-03-2002 AD
Macedònia, antiga Repú-

blica Iugoslava de ... 19-04-2002 AD
Mèxic  ............................. 07-10-2003 AD
Nicaragua  ...................... 01-06-2001 AD
Panamà  ......................... 08-03-2001 AD
Qatar  .............................. 04-09-2000 AD
Sèrbia i Montenegro ..... 02-09-2002 AD
Xipre  .............................. 26-03-1999 16-05-2001 R

AD: adhesió.
R: ratificació.

El present Protocol va entrar en vigor de manera 
general i per a Espanya el 9 de març de 2004 de conformi-
tat amb el que estableix el seu article 43.1.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 4 de març de 2004.—El secretari general tèc-

nic, Julio Núñez Montesinos.

MINISTERI D´HISENDA

5649  ORDRE HAC/805/2004, de 4 de març, per la 
qual es regulen l’estructura i el contingut dels 
comptes de gestió de tributs cedits a les comu-
nitats autònomes. («BOE» 77, de 30-3-2004.)

El Consell de Política Fiscal i Financera de les Comu-
nitats Autònomes, en la reunió de 27 de juliol de 2001, va 
aprovar una ampliació del principi de coresponsabilitat 
fiscal, que atribueix a les esmentades comunitats noves 
competències normatives, a més d’obrir la possibilitat de 
cessió de nous tributs estatals.

La modificació de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de 
setembre, de finançament de les comunitats autònomes 
(LOFCA), portada a terme per la Llei orgànica 7/2001, de 
27 de desembre, estableix un nou règim de cessió de tri-
buts de l’Estat a les comunitats autònomes i ciutats amb 
Estatut d’autonomia.

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 autòno-
mes de règim comú i ciutats amb Estatut d’autono-
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mia, a l’article 17, detalla quins són els tributs estatals 
el rendiment dels quals se cedeix a les comunitats 
autònomes, i estableix que la cessió esmentada es 
realitza amb l’abast i les condicions que estableix el 
mateix títol II de la Llei esmentada. Per la seva part, 
l’article 52 estableix que dels resultats obtinguts de 
la gestió, liquidació i recaptació dels tributs cedits 
(impost sobre successions i donacions, impost sobre 
transmissions patrimonials i actes jurídics docu-
mentats, tributs sobre el joc, impost especial sobre 
determinats mitjans de transport i impost sobre les 
vendes detallistes de determinats hidrocarburs) se 
n’ha de rendir anualment a la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat un «compte de gestió de tri-
buts cedits», adaptat a les disposicions que sobre la 
liquidació dels pressupostos contenen la Llei general 
pressupostària i, si s’escau, les modificacions que 
s’hi puguin introduir.

L’estructura d’aquest compte, disposa la dita Llei, la 
determina el Ministeri d’Hisenda, a proposta de la Inter-
venció General de l’Administració de l’Estat.

L’Ordre de 22 de novembre de 1984 per la qual es 
regula el compte de gestió de tributs cedits, va ser 
modificada per l’Ordre de 6 de juny de 1988, d’adapta-
ció dels comptes que s’han de rendir per tributs cedits 
a la modificació en l’Agrupació de Pressupostos tancats; 
aquesta modificació es va fer com a conseqüència del 
que estableix l’Ordre de 18 de desembre de 1987 per la 
qual es refonen en comptabilitat pública les agrupacions 
de pressupostos tancats, exercici anterior i pressupostos 
tancats d’exercicis previs a l’anterior, en una sola agrupa-
ció d’exercicis tancats.

Posteriorment, l’Ordre del Ministeri d’Economia i 
Hisenda, de 6 de maig de 1994 per la qual s’aprova el Pla 
general de comptabilitat pública, desplega en la Memòria 
dels comptes anuals la informació sobre l’execució de 
l’ingrés públic, i introdueix algunes modificacions que no 
han estat recollides a la normativa que regula el «compte 
de gestió de tributs cedits» abans esmentada.

A més, la modificació de la Llei orgànica 8/1980, de 22 
de setembre, de finançament de les comunitats autòno-
mes, per la Llei orgànica 7/2001, de 27 de desembre, ha 
ampliat el catàleg de tributs susceptibles de cessió i així 
s’ha recollit a 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 autòno-
mes de règim comú i ciutats amb Estatut d’autonomia.

Com a conseqüència del que s’exposa, sembla oportú 
modificar el contingut actual del «compte de gestió de 
tributs cedits» (recollit a l’Ordre de 6 de juny de 1988), 
i adaptar-lo al Pla general de comptabilitat pública, a 
l’última modificació de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de 
setembre, de finançament de les comunitats autònomes, 
i a la Llei 21/2001, abans esmentada, per la qual es regu-
len les mesures fiscals i administratives del nou sistema 
de finançament de les comunitats autònomes de règim 
comú i ciutats amb Estatut d’autonomia. 

Per tot el que s’exposa, d’acord amb el Consell d’Es-
tat, aquest Ministeri ha acordat:

Primer. Objecte i àmbit d’aplicació.—Els comptes 
de gestió dels tributs cedits a les comunitats autònomes 
es formen segons el que estableix aquesta Ordre, i tenen 
per objecte, d’acord amb el que disposa l’article 52 de 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, recollir, per a 
cada un dels conceptes tributaris cedits (esmentats a 
l’annex I d’aquesta Ordre), l’import de les liquidacions 
contretes, la recaptació obtinguda, l’import pendent de 

cobrament en acabar cada període i l’import dels bene-
ficis fiscals.

Segon. Règim legal.—Els comptes de gestió de tri-
buts cedits a les comunitats autònomes s’han d’ajustar 
als preceptes continguts a les disposicions següents:

Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finança-
ment de les comunitats autònomes.

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 autònomes de règim 
comú i ciutats amb Estatut d’autonomia.

Reial decret legislatiu 1091/1988, de 23 de setembre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei general pressu-
postària vigent fins al 31 de desembre de 2004 i pel títol V 
de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupos-
tària, vigent des de l’1 de gener de 2005.

Tercer. Principis.—En compliment del que disposa 
l’article 52 de la Llei 21/2001, els resultats obtinguts en 
la gestió, liquidació i recaptació dels tributs cedits s’han 
d’adaptar a les disposicions que sobre la liquidació dels 
pressupostos conté la Llei general pressupostària. En 
l’elaboració de la informació que regula aquesta Ordre 
ministerial s’han d’aplicar les normes i els principis rela-
tius a la informació dels ingressos públics que conté el 
Pla general de comptabilitat pública, aprovat per l’Ordre 
ministerial de 6 de maig de 1994.

Quart. Termini de rendició.—El termini de rendició 
dels comptes de gestió de tributs cedits és de quatre 
mesos, a partir del 31 de desembre de cada any, data de 
tancament de l’exercici pressupostari, i han d’estar degu-
dament autoritzats amb les signatures del cap del servei 
que la confeccioni, l’interventor general de la comunitat 
autònoma (o el responsable de l’òrgan superior de direc-
ció comptable corresponent) i el conseller competent en 
matèria d’Hisenda.

Cinquè. Contingut.—Els comptes de gestió de tributs 
cedits s’han d’adaptar, per a l’exercici 2003 i següents, a 
l’estructura dels models que s’uneixen a aquesta Ordre 
com a annexos II i III i han de constar, per a tots els tributs 
cedits que no siguin gestionats per l’Estat, tant si realitza 
la gestió recaptadora directament la comunitat autònoma, 
com si la realitza mitjançant concert amb qualsevol altra 
Administració, d’acord amb l’article 49 de la Llei 21/2001, 
de les parts següents:

Pressupost corrent.
Pressupost tancat.
Beneficis fiscals.

Sisè. Estructura.
Primera part: pressupost corrent.
Comprèn la gestió dels tributs cedits realitzada durant 

l’exercici pressupostari al qual el compte es refereixi, 
incloent-hi informació sobre les previsions pressupostà-
ries, els drets reconeguts nets, l’extinció d’aquests per 
recaptació o cancel·lació i els drets pendents de cobra-
ment a 31 de desembre.

La informació, per a tots i cadascun dels tributs cedits, 
dels drets reconeguts nets és la següent:

Drets reconeguts: reflecteix les liquidacions de 
l’exercici, sigui quin sigui el període de meritació, distin-
gint entre liquidacions de contret previ (les practicades 
per l’Administració) i declaracions autoliquidades (aque-
lles en les quals el contribuent realitza la declaració del 
fet imposable i la liquidació de l’impost i n’efectua l’in-
grés).

Drets anul·lats: inclou l’import de les liquidacions 
anul·lades durant l’exercici, distingint entre anul·lació 
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de liquidacions, anul·lació per concessió d’ajornaments i 
fraccionaments i anul·lació per devolució d’ingressos.

Drets reconeguts nets: diferència entre els drets reco-
neguts i els drets anul·lats.

La informació, per a tots i cadascun dels tributs cedits, 
de l’extinció per recaptació o cancel·lació dels drets és la 
següent:

Recaptació total: import dels ingressos en efectiu rea-
litzats durant l’exercici dels drets reconeguts en el pressu-
post corrent.

Devolucions d’ingressos: import de les devolucions 
efectivament pagades durant l’exercici, sigui quin sigui 
l’exercici en què va tenir lloc l’ingrés.

Recaptació neta: diferència entre la recaptació total i 
les devolucions d’ingrés.

Drets cancel·lats: distingint entre drets cancel·lats 
per cobraments en espècie, drets cancel·lats per insol-
vències (que es registren quan s’hagi declarat la insol-
vència ferma d’un deutor) i drets cancel·lats per altres 
causes.

També s’ha d’informar dels drets pendents de 
cobrament a 31 de desembre: import corresponent als 
drets reconeguts nets que no han estat ingressats ni 
cancel·lats, i que queden pendents de cobrament a 31 
de desembre.

Segona part: pressupostos tancats.

Comprèn la gestió realitzada durant l’exercici dels 
tributs cedits corresponent a drets reconeguts en exer-
cicis anteriors a aquell a què es refereixi el compte, 
incloent-hi informació sobre els drets pendents de 
cobrament a 1 de gener, les possibles rectificacions 
d’aquests, les anul·lacions, la seva extinció per recap-
tació o cancel·lació i els drets pendents de cobrament a 
31 de desembre.

La informació, per a tots i cadascun dels tributs cedits, 
que s’ha de facilitar del procés de liquidació dels drets 
reconeguts és la següent:

Drets pendents de cobrament a 1 de gener: recull 
l’import corresponent als drets reconeguts en exercicis 
anteriors pendents de cobrament a 1 de gener.

Rectificacions de saldo entrant: recull les rectificaci-
ons de saldo entrant de drets reconeguts en exercicis 
anteriors pendents de cobrament a 1 de gener.

Drets anul·lats: recull les anul·lacions dels drets reco-
neguts en exercicis anteriors pendents de cobrament a 1 
de gener, distingint entre drets anul·lats per anul·lació de 
liquidacions i drets anul·lats per concessió d’ajornaments 
i fraccionaments.

Drets pendents de cobrament totals: recull la diferèn-
cia entre els drets pendents de cobrament a 1 de gener 
més les rectificacions de saldo entrant i els drets anul-
lats.

La informació, per a tots i cadascun dels tributs cedits, 
que s’ha de facilitar de l’extinció per recaptació o cancel-
lació de drets és la següent:

Recaptació: drets d’exercicis tancats recaptats en efec-
tiu durant l’exercici.

Drets cancel·lats: cancel·lacions dels drets recone-
guts en exercicis anteriors i pendents de cobrament a 
1 de gener, distingint entre drets cancel·lats per cobra-
ments en espècie, drets cancel·lats per insolvències, 
drets cancel·lats per prescripció i drets cancel·lats per 
altres causes.

També s’ha de facilitar informació sobre els drets pen-
dents de cobrament a 31 de desembre: drets pendents 
de cobrament totals minorats per la recaptació i els drets 
cancel·lats.

Tercera part: beneficis fiscals.
S’ha de consignar l’import dels beneficis fiscals de 

cada tribut, amb el desenvolupament que figura a l’annex 
III d’aquesta Ordre.

Disposició transitòria única. 

Durant el període de temps que la gestió recaptadora 
dels tributs cedits que esmenta l’annex I sigui realitzada per 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària, s’han de consig-
nar com a ingressos sense contret previ del pressupost cor-
rent els imports percebuts per les comunitats autònomes.

Disposició derogatòria única. 

Queden derogades l’Ordre de 6 de juny de 1988 per 
la qual s’aprova l’adaptació dels comptes que s’han de 
rendir per tributs cedits a la modificació en l’Agrupació 
de Pressupostos tancats i l’Ordre de 22 de novembre de 
1984, reguladora dels comptes que s’han de rendir per 
tributs cedits a comunitats autònomes.

Disposició final única. 

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i és aplicable als 
comptes relatius a l’exercici econòmic 2003 i posteri-
ors.

Madrid, 4 de març de 2004.

MONTORO ROMERO  

ANNEX I

Impost sobre successions i donacions.
Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurí-

dics documentats.
Impost especial sobre determinats mitjans de trans-

port.
Impost sobre vendes detallistes de determinats hidro-

carburs.
Tributs sobre el joc.



Suplement núm. 8 1957Dijous 1 d’abril 2004

ANNEX II: MODELS

LIQUIDACIÓ DELS TRIBUTS CEDITS
PRIMERA PART. PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI …

DRETS
RECAPTACIÓ DRETS

DRETS PTS.
TRIBUT RECONEGUTS

NETA CANCEL·LATS
DE COBRAR A 31

INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES NETS DE DESEMBRE

LIQUIDACIÓ DELS TRIBUTS CEDITS
PRIMERA PART. PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI …

   1. DRETS RECONEGUTS

                                 CONTRET SIMULTANI

TRIBUT CONTRET PREVI TOTAL DRETS

AUTOLIQUIDACIONS SENSE CONTRET RECONEGUTS
PREVI

PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES
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LIQUIDACIÓ DELS TRIBUTS CEDITS
PRIMERA PART. PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI …

3. RECAPTACIÓ NETA

TRIBUT
RECAPTACIÓ RECAPTACIÓ

TOTAL D’INGRÉS NETA

LIQUIDACIÓ DELS TRIBUTS CEDITS
PRIMERA PART. PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI …

2. DRETS ANUL·LATS

ANUL·LACIÓ DE
ANUL·LACIÓ PER ANUL·LACIÓ PER

TOTAL DRETSTRIBUT
LIQUIDACIONS

AJORNAMENTS I DEVOLUCIÓ
ANUL·LATSFRACCIONAMENTS D’INGRESSOS

DEVOLUCIÓNS
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LIQUIDACIÓ DELS TRIBUTS CEDITS
PRIMERA PART. PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI …

4. DRETS CANCEL·LATS

TRIBUT COBR. EN ESPÈCIE INSOLVÈNCIES ALTRES
TOTAL DRETS
CANCEL·LATS

LIQUIDACIÓ DE TRIBUTS CEDITS
SEGONA PART. PRESSUPOSTOS TANCATS

1. PROCÉS DE LIQUIDACIÓ

                                       DRETS ANUL·LATS
PENDENTS DE

RECITIFICACIONS
DRETS

TRIBUT COBRAMENT A 1
SALDO ENTRANT

PENDENTS DE

DE GENER ANUL·LACIÓ DE
AJORNAMENTS I

COBRAMENT
LIQUIDACIONS

FRACCIONAMENTS
TOTALS

PERANUL·LACIÓ
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ANNEX III

BENEFICIS FISCALS

Liquidació de tributs cedits. Tercera part.
Beneficis fiscals exercici .............

Benefi cis fi scals Total any
XXXX

I. Impost sobre successions i donacions:

  Reduccions en la base imposable:

  1.  Adquisicions de béns i drets per 
herència, llegat o qualsevol altre 
títol successori.

  2.  Adquisició de béns i drets per dona-
ció o per qualsevol altre negoci jurí-
dic a títol gratuït i inter vivos.

  3.  Percepció de quantitats pels benefi-
ciaris de contractes d’assegurança.

  Tarifa de l’impost:

  1.  Adquisicions de béns i drets per 
herència, llegat o qualsevol altre 
títol successori.

  2.  Adquisició de béns i drets per dona-
ció o per qualsevol altre negoci jurí-
dic a títol gratuït i inter vivos.

  3.  Percepció de quantitats pels benefi-
ciaris de contractes d’assegurança.

  Coeficients multiplicadors:
  1.  Adquisicions de béns i drets per 

herència, llegat o qualsevol altre 
títol successori.

Benefi cis fi scals Total any
XXXX

  2.  Adquisició de béns i drets per dona-
ció o per qualsevol altre negoci jurí-
dic a títol gratuït i  inter vivos.

  3.  Percepció de quantitats pels benefi-
ciaris de contractes d’assegurança.

  Deduccions i bonificacions:

  1.  Adquisicions de béns i drets per 
herència, llegat o qualsevol altre 
títol successori.

  2.  Adquisició de béns i drets per dona-
ció o per qualsevol altre negoci jurí-
dic a títol gratuït i inter vivos.

  3.  Percepció de quantitats pels benefi-
ciaris de contractes d’assegurança.

I.  Impost sobre transmissions patrimoni-
als i actes jurídics documentats:

  Deduccions i bonificacions de la quota:

  1.  Transmissions patrimonials onero-
ses.

  2.  Actes jurídics documentats.

III. Tributs sobre el joc:

  Base imposable.
  Exempcions.
  Bonificacions.

LIQUIDACIÓ DE TRIBUTS CEDITS
SEGONA PART. PRESSUPOSTOS TANCATS

2. PROCÉS DE RECAPTACIÓ I CANCEL·LACIÓ

TRIBUT RECAPTACIÓ
PENDENTS DE

COBR. EN
INSOLVÈNCIES PRESCRIPCIÓ ALTRES

COBRAR A 31

ESPÈCIE
DE DESEMBRE

                                DRETS CANCEL·LATS


