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Llei orgànica 3/2009, de 18 de desembre, de modificació de la Llei orgànica
8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes.
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgànica.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat i jo sanciono la Llei orgànica següent.
PREÀMBUL
I
El marc constitucional regulador del sistema de finançament de les comunitats
autònomes està contingut en els articles 156 i 157 de la Constitució. El primer d’aquests
articles institueix el principi d’autonomia financera de les comunitats autònomes per al
desenvolupament i l’execució de les seves competències d’acord amb els principis de
coordinació amb la Hisenda estatal i de solidaritat entre tots els espanyols. Per la seva
banda, l’article 157 esmenta els recursos de les comunitats autònomes, i remet a una Llei
orgànica la regulació de l’exercici d’aquestes competències financeres.
En aplicació del que disposa aquest article, aquest marc constitucional es va completar
amb l’aprovació de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les
comunitats autònomes (LOFCA, d’ara endavant) i amb els estatuts d’autonomia, sis dels
quals han estar reformats recentment.
Així s’ha conformat el marc jurídic del sistema de finançament de les comunitats
autònomes, i s’han desenvolupat sota la seva empara els diferents models de finançament
que s’han succeït, com a conseqüència del desenvolupament i consolidació de l’Estat de
les autonomies.
El 15 de juliol passat, el Consell de Política Fiscal i Financera de les Comunitats
Autònomes, a proposta del Govern d’Espanya, ha adoptat l’Acord 6/2009, per a la reforma
del sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb
estatut d’autonomia.
La present Llei orgànica té per objecte introduir en el marc jurídic general del sistema
de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i de les ciutats amb estatut
d’autonomia les novetats que incorpora l’Acord 6/2009, de 15 de juliol, del Consell de
Política Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes.
II
Amb la finalitat de completar el catàleg de principis que han de regir l’activitat financera
de les comunitats autònomes en coordinació amb la Hisenda de l’Estat, la present Llei
introdueix a l’article segon de la LOFCA dos principis fonamentals derivats de la reforma.
D’una banda, la garantia d’un nivell base equivalent de finançament dels serveis públics
fonamentals. D’acord amb aquest principi, els recursos financers per a la prestació dels
serveis bàsics de l’Estat de benestar han de servir perquè aquests puguin ser prestats en
igualtat de condicions a tots els ciutadans, independentment de la comunitat autònoma en
la qual resideixin. D’altra banda, la coresponsabilitat de les comunitats autònomes i l’Estat,
de conformitat amb les seves competències en matèria d’ingressos i despeses.
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Finalment es concreta la regulació i aplicació del principi de lleialtat institucional, de
manera que es pugui determinar quinquennalment l’impacte, positiu o negatiu, de les
actuacions legislatives de l’Estat i de les comunitats autònomes, en el si del Consell de
Política Fiscal i Financera. La valoració resultant s’ha de compensar, si s’escau, com a
modificació del sistema de finançament per al quinquenni següent.
III
La garantia d’un nivell base equivalent de finançament dels serveis públics fonamentals
s’instrumenta mitjançant la creació del Fons de Garantia de Serveis Públics Fonamentals.
El fons esmentat té per objecte garantir que les comunitats autònomes reben els mateixos
recursos per habitant, en termes de població ajustada o unitat de necessitat, complint així
l’objectiu que estableix l’article 158.1 de la Constitució, de manera que les assignacions
que preveu l’article esmentat s’instrumenten, de manera reforçada, mitjançant aquest nou
Fons de Garantia dels Serveis Públics Fonamentals.
També és destacable la modificació que s’introdueix a l’article quinzè amb la finalitat
d’ampliar els serveis que han de tenir la consideració de serveis públics fonamentals, que
afegeix als ja recollits d’educació i sanitat els serveis socials essencials.
La introducció del Fons de Garantia de Serveis Públics Fonamentals fa que sigui
igualment necessària la modificació de l’article tretzè de la LOFCA, que afecta tant la
denominació com la determinació del Fons de Suficiència. Pel que fa a la determinació,
aquest Fons té per objecte cobrir la diferència entre les necessitats de despesa i la suma
de la capacitat tributària de cada comunitat autònoma i les transferències rebudes del
Fons de Garantia de Serveis Públics Fonamentals. Pel que fa a la denominació, el Fons
passa a denominar-se Fons de Suficiència Global, ja que busca assegurar la suficiència
en finançament de la totalitat de les competències.
També es modifica l’article quart de la LOFCA, amb la finalitat de recollir dins del
catàleg de recursos de les comunitats autònomes la participació en el nou Fons de Garantia
de Serveis Públics Fonamentals, a la vegada que es completa la referència a la participació
en els ingressos de l’Estat, recollint una remissió a la Llei ordinària com a vehicle per
concretar la forma en què la participació s’ha d’instrumentar.
IV
L’Acord adoptat pel Consell de Política Fiscal i Financera de 23 de setembre de 1996
va suposar l’adopció per part de les comunitats autònomes d’un important nivell de
coresponsabilitat fiscal, ampliant les possibilitats de cessió de tributs a una part de l’impost
sobre la renda de les persones físiques i atribuint a les comunitats autònomes algunes
competències normatives sobre els tributs cedits. Aquestes modificacions van ser
incorporades a la LOFCA mitjançant la Llei orgànica 3/1996.
Posteriorment, l’Acord adoptat per aquest mateix òrgan el 27 de juliol de 2001 va
abundar en el principi de coresponsabilitat fiscal, ampliant la possibilitat de cessió a noves
figures impositives (impost sobre el valor afegit, impostos especials de fabricació, impost
sobre l’electricitat, impost sobre determinats mitjans de transport i impost sobre les vendes
detallistes de determinats hidrocarburs) i atribuint noves competències normatives, i va
donar lloc a una nova modificació de la LOFCA per la Llei orgànica 7/2001.
L’Acord 6/2009, de 15 de juliol, del Consell de Política Fiscal i Financera de les
Comunitats Aautònomes, recull importants avenços en la línia de seguir potenciant la
coresponsabilitat i autonomia de les comunitats autònomes, d’augmentar el pes dels
recursos tributaris sobre el total del seu finançament, d’ampliar les competències
normatives, la capacitat legal per modificar el nivell o la distribució dels recursos tributaris
i la participació i col·laboració en les tasques de gestió tributària.
La modificació introduïda a l’article onzè de la LOFCA té per objecte elevar del 33% al
50% la cessió a les comunitats autònomes en l’impost sobre la renda de les persones
físiques. També s’eleva des del 35% fins al 50% la cessió corresponent a l’impost sobre el
valor afegit. Pel que fa als impostos especials de fabricació, sobre cervesa, vi i begudes
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fermentades, productes intermedis, alcohol i begudes derivades, labors del tabac i
hidrocarburs, el percentatge de cessió passa del 40% al 58%.
Juntament amb l’elevació dels percentatges de cessió, es preveu igualment l’increment
de les competències normatives de les comunitats autònomes en l’impost sobre la renda
de les persones físiques, fins ara limitades a la determinació de la tarifa i les deduccions,
ampliant-les a la fixació de la quantia del mínim personal i familiar, i a aquest efecte es
modifica l’article dinovè de la LOFCA.
També en matèria de Revisió economicoadministrativa es produeix una ampliació de
competències, recollit a l’article vintè de la LOFCA, que possibilita que les competències
per a l’exercici de la funció revisora en via administrativa dels actes de gestió dictats per
les administracions tributàries de les comunitats autònomes en relació amb els tributs
estatals siguin assumides per les comunitats autònomes, sense perjudici de la col·laboració
que puguin establir amb l’Administració Tributària de l’Estat.
V
La present Llei també pretén clarificar els límits per a la creació de tributs propis per les
comunitats autònomes. Per a això, i amb la finalitat de reduir la conflictivitat, es modifica
l’article sisè de la LOFCA perquè les regles d’incompatibilitat es refereixin al «fet imposable»
i no a la «matèria imposable», amb la qual cosa hi hauria un espai fiscal autonòmic més
clar en relació amb els tributs locals, amb una delimitació similar a la que existeix en relació
amb els tributs estatals.
Article únic. Modificació de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament
de les comunitats autònomes.
Es modifiquen els preceptes següents de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre,
de finançament de les comunitats autònomes:
U. Es fa una nova redacció de l’apartat u de l’article segon de la Llei orgànica 8/1980,
de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes, que queda redactat de
la manera següent:
«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 autònomes, regulat en les normes
bàsiques a què es refereix l’article anterior, s’ha d’establir de forma que no pugui implicar,
en cap cas, privilegis econòmics o socials ni suposar l’existència de barreres fiscals en el
territori espanyol, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 157 de la Constitució.
b) La garantia de l’equilibri econòmic, a través de la política econòmica general,
d’acord amb el que estableixen els articles 40.1, 131 i 138 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 i l’estabilitat pressupostària, així
com el desenvolupament harmònic entre les diverses parts del territori espanyol. A
aquests efectes, s’entén per estabilitat pressupostària la situació d’equilibri o de
superàvit, computada en termes de capacitat de finançament, d’acord amb la
definició establerta en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, en
els termes que preveu la normativa d’estabilitat pressupostària.
c) La garantia d’un nivell base equivalent de finançament dels serveis públics
fonamentals, independentment de la comunitat autònoma de residència.
d) La coresponsabilitat de les comunitats autònomes i l’Estat de conformitat
amb les seves competències en matèria d’ingressos i despeses públics.
e) 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.
f) La suficiència de recursos per a l’exercici de les competències pròpies de les
comunitats autònomes.
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g) La lleialtat institucional, que determina l’impacte, positiu o negatiu, que
puguin suposar les actuacions legislatives de l’Estat i de les comunitats autònomes
en matèria tributària o l’adopció de mesures que eventualment puguin fer recaure
sobre les comunitats autònomes o sobre l’Estat obligacions de despesa no previstes
a la data d’aprovació del sistema de finançament vigent, i que han de ser objecte de
valoració quinquennal quant al seu impacte, tant en matèria d’ingressos com de
despeses, pel Consell de Política Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes,
i si s’escau compensació, mitjançant modificació del sistema de finançament per al
quinquenni següent.»
Dos. Es fa una nova redacció de l’apartat u de l’article quart de la Llei orgànica
8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes, que queda
redactat de la manera següent:
«U. De conformitat amb l’apartat 1 de l’article 157 de la Constitució, i sense
perjudici del que estableix la resta de l’articulat, els recursos de les comunitats
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) La participació en el Fons de Garantia de Serveis Públics Fonamentals.
e) Els recàrrecs que es puguin establir sobre els tributs de l’Estat.
f) Les participacions en els ingressos de l’Estat a través dels fons i mecanismes
que estableixin les lleis.
g) El producte de les operacions de crèdit.
h) El producte de les multes i sancions en l’àmbit de la seva competència.
i) Els seus propis preus públics.»
Tres. Es fa una nova redacció de l’article sisè de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre,
de finançament de les comunitats autònomes, que queda redactat de la manera següent:
«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 autònomes no poden recaure
sobre fets imposables gravats per l’Estat. Quan l’Estat, en l’exercici de la seva
potestat tributària originària, estableixi tributs sobre fets imposables gravats per les
comunitats autònomes, que suposin per a aquestes una disminució d’ingressos, ha
d’instrumentar les mesures de compensació o coordinació adequades a favor
d’aquestes.
Tres. Els tributs que estableixin les comunitats autònomes no poden recaure
sobre fets imposables gravats pels tributs locals. Les comunitats autònomes poden
establir i gestionar tributs sobre les matèries que la legislació de règim local reservi
a les corporacions locals. En tot cas, s’han d’establir les mesures de compensació o
coordinació adequades a favor d’aquelles corporacions, de manera que els ingressos
de les corporacions locals no es vegin minvats ni reduïts tampoc en les seves
possibilitats de creixement futur.»
Quatre. Es fa una nova redacció de l’article onzè de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de
setembre, de finançament de les comunitats autònomes, que queda redactat de la manera
següent:
«Article onzè.
Només poden ser cedits a les comunitats autònomes, en les condicions que
estableix la present Llei, els tributs següents:
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a) impost sobre la renda de les persones físiques, amb caràcter parcial amb el
límit màxim del 50 per cent.
b) impost sobre patrimoni.
c) impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
d) impost sobre successions i donacions.
e) impost sobre el valor afegit, amb caràcter parcial amb el límit màxim del 50
per cent.
f) Els impostos especials de fabricació, amb excepció de l’impost sobre
l’electricitat, amb caràcter parcial amb el límit màxim del 58 per cent de cadascun
d’aquests.
g) L’impost sobre l’electricitat.
h) L’impost especial sobre determinats mitjans de transport.
i) Els tributs sobre el joc.
j) L’impost sobre les vendes detallistes de determinats hidrocarburs.»
Cinc. Es fa una nova redacció de l’article tretzè de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de
setembre, de finançament de les comunitats autònomes, que queda redactat de la manera
següent:
«Article tretzè.
U. Les comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia participen, a
través del seu Fons de Suficiència Global, en els ingressos de l’Estat.
Dos. El Fons de Suficiència Global ha de cobrir la diferència entre les
necessitats de despesa de cada comunitat autònoma i ciutat amb Estatut d’autonomia
i la suma de la seva capacitat tributària i la transferència del Fons de Garantia de
Serveis Públics Fonamentals.
Tres. El valor inicial del Fons de Suficiència Global de cada comunitat autònoma
i ciutat amb estatut d’autonomia es determina en Comissió Mixta. L’esmentat valor
és objecte de regularització i evoluciona d’acord amb el que preveu la Llei.
Quatre. El valor del Fons de Suficiència Global de cada comunitat autònoma i
ciutat amb estatut d’autonomia únicament pot ser objecte de revisió en els casos
següents:
a) Quan es produeixi el traspàs de nous serveis o s’ampliïn o es revisin
valoracions de traspassos anteriors.
b) Quan cobri efectivitat la cessió de nous tributs.
c) Quan es donin altres circumstàncies, establertes a la Llei.
Cinc. Les comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia poden ser
titulars d’altres formes de participació en els ingressos de l’Estat, a través dels fons
i mecanismes que estableixen les lleis.»
Sis. Es fa una nova redacció de l’article quinzè de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de
setembre, de finançament de les comunitats autònomes, que queda redactat de la manera
següent:
«Article quinzè.
U. L’Estat ha de garantir en tot el territori espanyol el nivell mínim dels serveis
públics fonamentals de la seva competència.
Als efectes d’aquest article es consideren serveis públics fonamentals l’educació,
la sanitat i els serveis socials essencials.
Es considera que no s’arriba a cobrir el nivell de prestació dels serveis públics a
què fa referència aquest apartat quan la cobertura es desviï del nivell mitjà d’aquests
en el territori nacional.
Dos. En compliment de l’article 158.1 de la Constitució i satisfent el que disposa
l’apartat anterior, el Fons de Garantia de Serveis Públics Fonamentals té per objecte
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garantir que cada comunitat rep, en els termes que fixa la Llei, els mateixos recursos
per habitant, ajustats en funció de les seves necessitats diferencials, per finançar els
serveis públics fonamentals, garantint la cobertura del nivell mínim dels serveis
fonamentals en tot el territori. Participen en la seva constitució les comunitats
autònomes amb un percentatge dels seus tributs cedits, en termes normatius, i
l’Estat amb la seva aportació, en els percentatges i quanties que marqui la Llei.»
Set. Es fa una nova redacció de l’article dissetè de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de
setembre, de finançament de les comunitats autònomes, que queda redactat de la manera
següent:
«Article dissetè.
Les comunitats autònomes han de regular a través dels seus òrgans competents,
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.
c) L’exercici de les competències normatives que estableix la Llei reguladora
de la cessió de tributs.
d) L’establiment i la modificació dels recàrrecs sobre els tributs de l’Estat.
e) Les operacions de crèdit concertades per la comunitat autònoma, sense
perjudici del que estableix l’article catorzè de la present Llei.
f) El règim jurídic del patrimoni de les comunitats autònomes en el marc de la
legislació bàsica de l’Estat.
g) Els reglaments generals dels seus propis tributs.
h) Les altres funcions o competències que li atribueixin les lleis.»
Vuit. Es fa una nova redacció de l’article dinovè de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de
setembre, de finançament de les comunitats autònomes, que queda redactat de la manera
següent:
«Article dinovè.
U. L’aplicació dels tributs i la potestat sancionadora respecte als seus propis
tributs correspon a la comunitat autònoma, la qual disposa de plenes atribucions per
a l’execució i organització de les tasques esmentades, sense perjudici de la
col·laboració que es pugui establir amb l’Administració Tributària de l’Estat,
especialment quan ho exigeixi la naturalesa del tribut.
Dos. En cas de tributs cedits, cada comunitat autònoma pot assumir, en els
termes que estableixi la Llei que reguli la cessió de tributs, les competències
normatives següents:
a) En l’impost sobre la renda de les persones físiques, la fixació de la quantia
del mínim personal i familiar i la regulació de la tarifa i deduccions de la quota.
b) En l’impost sobre patrimoni, la determinació de mínim exempt i tarifa,
deduccions i bonificacions.
c) A l’impost sobre successions i donacions, reduccions de la base imposable,
tarifa, la fixació de la quantia i coeficients del patrimoni preexistent, deduccions,
bonificacions, així com la regulació de la gestió.
d) En l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats,
en la modalitat «Transmissions patrimonials oneroses», la regulació del tipus de
gravamen en arrendaments, en les concessions administratives, en la transmissió
de béns mobles i immobles i en la constitució i cessió de drets reals que hi recaiguin,
excepte els drets reals de garantia; i en la modalitat «Actes jurídics documentats»,
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el tipus de gravamen dels documents notarials. Així mateix, poden regular deduccions
de la quota, bonificacions, així com la regulació de la gestió del tribut.
e) En els tributs sobre el joc, la determinació d’exempcions, base imposable,
tipus de gravamen, quotes fixes, bonificacions i meritació, així com la regulació de
l’aplicació dels tributs.
f) A l’impost especial sobre determinats mitjans de transport, la regulació dels
tipus impositius.
g) A l’impost sobre les vendes detallistes de determinats hidrocarburs, la
regulació dels tipus de gravamen, així com la regulació d’aplicació dels tributs.
En l’exercici de les competències normatives a què es refereix el paràgraf
anterior, les comunitats autònomes han d’observar el principi de solidaritat entre tots
els espanyols, de conformitat amb el que estableix en aquest aspecte la Constitució;
no han d’adoptar mesures que discriminin per raó del lloc d’ubicació dels béns, de
procedència de les rendes, de realització de la despesa, de la prestació dels serveis
o de celebració dels negocis, actes o fets; i han de mantenir una pressió fiscal
efectiva global equivalent a la de la resta del territori nacional.
Així mateix, en cas de tributs cedits, cada comunitat autònoma pot assumir per
delegació de l’Estat l’aplicació dels tributs, la potestat sancionadora i la revisió, si
s’escau, d’aquests, sense perjudici de la col·laboració que es pugui establir entre les
dues administracions, tot això d’acord amb el que especifica la Llei que fixi l’abast i
condicions de la cessió.
El que preveu el paràgraf anterior no és aplicable a l’impost sobre la renda de
les persones físiques, a l’impost sobre el valor afegit, ni als impostos especials de
fabricació. L’aplicació dels tributs, potestat sancionadora i revisió d’aquests impostos
té lloc segons el que estableix l’apartat següent.
Les competències que s’atribueixin a les comunitats autònomes en relació amb
els tributs cedits passen a ser exercides per l’Estat quan sigui necessari per donar
compliment a la normativa sobre harmonització fiscal de la Unió Europea.
Tres. L’aplicació dels tributs, potestat sancionadora i revisió, si s’escau, dels
altres tributs de l’Estat recaptats en cada comunitat autònoma correspon a
l’Administració Tributària de l’Estat, sense perjudici de la delegació que aquella
pugui rebre d’aquesta i de la col·laboració que es pugui establir, especialment quan
ho exigeixi la naturalesa del tribut.»
Nou. Es fa una nova redacció de l’article vintè de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre,
de finançament de les comunitats autònomes, que queda redactat de la manera següent:
«Article vintè.
U. El coneixement de les reclamacions interposades contra els actes dictats per
les comunitats autònomes i per les ciutats amb estatut d’autonomia en relació amb els
seus tributs propis correspon als seus propis òrgans economicoadministratius.
Dos. Quan així s’estableixi en la corresponent Llei de l’Estat, i en relació amb
els tributs estatals, la competència per a l’exercici de la funció revisora en via
administrativa dels actes dictats per les comunitats autònomes i per les ciutats amb
estatut d’autonomia pot correspondre a aquestes, sense perjudici de la col·laboració
que es pugui establir amb l’Administració Tributària de l’Estat.
Tres. La competència esmentada es pot efectuar en els termes establerts per
la Llei en què es fixi l’abast i condicions de la cessió de tributs per part de l’Estat.
Sense perjudici de l’exercici d’aquesta competència, entre l’Estat i les comunitats
autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia es poden establir fórmules de
col·laboració específica amb vista a l’exercici d’aquesta funció revisora, quan la
naturalesa del tribut ho aconselli, acordant els mecanismes de cooperació que siguin
necessaris per al seu adequat exercici.
Quatre. El que disposen els apartats anteriors s’entén sense perjudici de les
competències atribuïdes en exclusiva a l’Estat a l’article 149.1. 1a, 8a, 14a i 18a de
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la Constitució espanyola en relació amb l’establiment dels principis i normes
jurídiques generals, substantives i de procediment, del sistema tributari espanyol,
contingudes en les disposicions tributàries d’Estat i, específicament, a la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i la seva normativa de desplegament,
aplicables a totes i per totes les administracions tributàries.
Cinc. La funció unificadora de criteri en els tributs estatals correspon a
l’Administració Tributària de l’Estat que l’exerceix de conformitat amb el que disposa
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.»
Deu. Es fa una nova redacció de la disposició addicional quarta de la Llei orgànica
8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes, que queda
redactada de la manera següent:
«Disposició addicional quarta.
L’activitat financera i tributària de l’Arxipèlag Canari es regula tenint en compte
el seu peculiar règim economicofiscal.
La Comunitat Autònoma de les Canàries, com a conseqüència del peculiar règim
econòmic i fiscal en aquest territori, és titular dels rendiments derivats d’aquest
règim, en els termes que estableix la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels
aspectes fiscals del règim econòmic fiscal de les Canàries, a la Llei 19/1994, de 6
de juliol, de modificació del règim econòmic i fiscal de les Canàries i altra legislació
actualment en vigor.»
Onze. S’afegeix una disposició addicional sisena a la Llei orgànica 8/1980, de 22 de
setembre, de finançament de les comunitats autònomes, amb la redacció següent:
«Disposició addicional sisena.
S’atribueix als òrgans economicoadministratius de la Comunitat Autònoma de
les Canàries la competència per conèixer de les reclamacions economicoadministratives que se suscitin en matèria d’aplicació dels tributs i potestat
sancionadora respecte de l’impost general indirecte canari i de l’Arbitri sobre
importació i entrada de mercaderies a les Illes Canàries, integrants del règim
econòmic i fiscal de les Canàries.»
Disposició transitòria. Autoritzacions d’operacions de crèdit.
1. Subsisteix la vigència dels Acords adoptats pel Consell de Política Fiscal i Financera
en matèria d’endeutament de les comunitats autònomes mentre les seves regles no siguin
modificades o substituïdes per nous acords, de conformitat amb el que estableix l’apartat
quatre de l’article catorzè de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament
de les comunitats autònomes.
2. Excepcionalment i exclusivament per al període 2009 i 2010, si com a conseqüència
de circumstàncies econòmiques extraordinàries resulta necessari per garantir la cobertura
dels serveis públics fonamentals, es poden concertar operacions de crèdit per un termini
superior a un any i no superior a cinc, sense que sigui aplicable la restricció que preveu
l’apartat dos a) de l’article catorzè de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de
finançament de les comunitats autònomes, cosa que s’ha de tenir en compte en les
autoritzacions de l’Estat.
En el termini de cinc anys, la comunitat autònoma ha d’amortitzar aquestes operacions,
i es pot tenir en compte aquesta circumstància en la fixació de l’objectiu d’estabilitat.
Disposició derogatòria.
Des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei queda derogada la disposició addicional
segona de la Llei orgànica 7/2001, de 27 de desembre, de modificació de la Llei orgànica
8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes.
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Disposició final. Entrada en vigor.
La present Llei orgànica entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial
de l’Estat», i té efectes des de l’1 de gener de 2009.
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei orgànica
i que la facin complir.
Madrid, 18 de desembre de 2009.
JUAN CARLOS R.
La presidenta del Govern en funcions,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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