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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
20376 Llei 23/2009, de 18 de desembre, de modificació de la Llei 22/2001, de 27 de 

desembre, reguladora dels fons de compensació interterritorial.

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

En el text remès pel Congrés dels Diputats del Projecte de llei per la qual es regula el 
sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut 
d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, figurava una disposició 
addicional novena mitjançant la qual es modificava la Llei 22/2001, de 27 de desembre, 
reguladora dels Fons de Compensació Interterritorial, que va ser introduïda durant la seva 
tramitació a la Comissió d’Economia i Hisenda d’aquella Cambra.

Sobre la base dels articles 74.2 i 158.2 de la Constitució espanyola, els procediments 
legislatius que hi ha hagut fins ara d’aprovació o modificació de les lleis que regulen el 
Fons de Compensació Interterritorial han estat iniciats en totes les ocasions al Senat, fet 
que es considera com una especialitat respecte del procediment legislatiu ordinari, recollida 
també així per l’article 140 del Reglament del Senat.

Per respectar aquest principi d’especialitat, el Ple del Senat, a proposta de la Mesa de 
la Cambra, amb el parer favorable de la Junta de Portaveus, i a sol·licitud de la Mesa i els 
Portaveus de la Comissió General de les Comunitats Autònomes, va acordar desglossar 
l’esmentada disposició addicional novena, de tal manera que, d’una banda, se sotmetés al 
Ple pel tràmit ordinari el dictamen de l’esmentada Comissió sobre el Projecte de llei per la 
qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i 
ciutats amb estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, i de 
l’altra, es tramités com a Proposició de llei diferenciada del contingut de l’esmentada 
disposició addicional, en aplicació de la mateixa tècnica que s’utilitza al Congrés dels 
Diputats quan al Senat s’introdueixen esmenes de contingut orgànic dins dels projectes de 
llei ordinaris.

Article únic.

S’afegeix una nova lletra c) a l’article 2.1 de la Llei 22/2001, de 27 de desembre, 
reguladora dels Fons de Compensació Interterritorial, amb el contingut següent:

«2.1.c) Addicionalment, amb l’1 per cent de la quantitat determinada a la lletra 
a) anterior; aquest últim percentatge és la quantitat que s’afegeix en funció de la 
variable “regió ultraperifèrica”.»

Disposició final.

La present Llei entra en vigor l’1 de gener de 2010.
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Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei 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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