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Disposició final tercera. Adaptació del Pla General de

Comptabilitat i normes d’elaboració del pla d’actuació.

En el termini d’un any a comptar de l’entrada en vigor
de la present Llei, el Govern actualitzarà les normes d’a-
daptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats
sense fins lucratius i aprovarà les normes d’elaboració
del pla d’actuació de les dites entitats.

Disposició final quarta. Desplegament reglamentari.

S’autoritza el Govern a dictar les disposicions neces-
sàries per al desplegament i execució d’esta Llei.

Disposició final quinta. Entrada en vigor.

La present Llei entrarà en vigor l’1 de gener del 2003.

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

que complisquen esta Llei i que la facen complir.

Madrid, 26 de desembre del 2002.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

25286 LLEI 51/2002, de 27 de desembre, de reforma
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Regu-
ladora de les Hisendes Locals. («BOE» 311,
de 28-12-2002.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els que vegen i entenguen esta Llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei

següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La promulgació de la Llei 39/1988, de 28 de desem-
bre, Reguladora de les Hisendes Locals, va suposar, en
paraules de la seua pròpia exposició de motius, la incor-
poració al dret positiu d’una reforma legislativa, la de
la Hisenda de les entitats locals, la necessitat de la qual
era, aleshores, inqüestionable i unànimement admesa.
La publicació de l’esmentada Llei va permetre, bàsica-
ment, donar per resolt el llarg període de transitorietat
en què havia estat duent-se a terme l’activitat financera
del sector local des que, durant la primera mitat del
segle XIX, la Hisenda Local espanyola va perdre defi-
nitivament el seu caràcter patrimonialista, adquirint un
caràcter eminentment fiscal, fins a la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que,
si bé va plasmar el model previst en la Constitució per
a dissenyar el sistema postconstitucional de finançament
de les entitats locals, no va poder regular-ne l’activitat
financera més que en alguns aspectes generals.

En el marc d’una estructuració global dels recursos
de les Hisendes Locals, i amb la força que a l’aplicació
dels seus preceptes proporcionava o la seua consideració
com a normes bàsiques dictades a l’empara de l’article
149.1.18a de la Constitució, o el seu tractament de nor-

mes relatives a la competència exclusiva de l’Estat, la
Llei 39/1988 va tindre un objectiu especialment clar
des del punt de vista material, que va ser l’efectiva rea-
lització dels principis d’autonomia i suficiència financera
consagrats en la Carta Magna espanyola.

Per descomptat, si hi ha un aspecte que en este marc
va tindre una particular rellevància, va ser la raciona-
lització del sistema tributari local, amb la creació de tres
grans figures impositives: l’Impost sobre Béns Immobles,
l’Impost sobre Activitats Econòmiques i l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica, i la supressió correlativa
d’un nombre molt superior de tributs que incidien sobre
la mateixa matèria imposable que els nous, com les Con-
tribucions Territorials Rústica i Pecuària i Urbana, l’Im-
post Municipal sobre Solars, les Llicències Fiscals d’Ac-
tivitats Comercials i Industrials i de Professionals i Artis-
tes, l’Impost Municipal sobre Radicació i l’Impost Muni-
cipal sobre Circulació de Vehicles.

II

A fi d’analitzar les línies bàsiques del nou marc de
finançament de les Hisendes Locals, per mitjà de Reso-
lució de la Secretaria d’Estat d’Hisenda d’11 de juliol
del 2001 es va crear la «Comissió per a l’estudi i proposta
de mesures per a la reforma del finançament de les
Hisendes Locals», formada per representants de l’Ad-
ministració General de l’Estat, de l’Administració Local,
de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i
del camp acadèmic. Esta Comissió va rendir el seu infor-
me amb data 3 de juliol del 2002. Moltes de les seues
propostes i iniciatives han sigut arreplegades en l’articulat
d’esta Llei, per mitjà de la qual es du a terme una modi-
ficació parcial de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, culminant així la refor-
ma del finançament de les entitats locals iniciada, en una
primera fase, amb les modificacions introduïdes en la cita-
da Llei 39/1988 per la Llei 50/1998, de 30 de desembre,
de Mesures fiscals, administratives i de l’orde social.

En este sentit, esta Llei introduïx modificacions impor-
tants en el marc del finançament local, tant des del punt
de vista estrictament tributari com per allò que afecta
l’àmbit financer.

Pel que fa a la regulació dels tributs locals, esta Llei
modifica l’articulat de la Llei 39/1988 respecte de tots
els imposts locals regulats en esta, és a dir, l’Impost sobre
Béns Immobles, l’Impost sobre Activitats Econòmiques,
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, l’Impost
sobre Construccions, Insta�acions i Obres i l’Impost sobre
l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana;
així mateix, la Llei introduïx alguna modificació molt con-
creta en l’àmbit de les taxes locals, tenint en compte
que l’actual regulació d’estes en la Llei 39/1988 és degu-
da a la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de Modificació
del Règim Legal de les Taxes Estatals i Locals i de reor-
denació de les prestacions patrimonials de caràcter
públic, a través de la qual es va adaptar la dita regulació
als criteris exposats pel Tribunal Constitucional en la sen-
tència 185/1995, de 14 de desembre.

Una de les facetes fonamentals de la Llei que ara
s’aprova és una nova i completa regulació de l’Impost
sobre Béns Immobles que, no obstant, s’estén als aspec-
tes estrictament tributaris, permetent així dotar la nor-
mativa reguladora de la institució cadastral de la neces-
sària substantivitat. Les oportunes remissions entre els
preceptes de les dos regulacions permeten, no obstant,
articular aquells aspectes comuns que, com la identitat
valor cadastral-base imposable, és necessari mantindre.

Els altres dos principis que cal ressaltar com a bàsics
en esta Llei són, sens dubte, el desenrotllament i poten-
ciació de l’autonomia municipal i l’especial atenció pres-
tada a l’establiment de mecanismes que, tant en l’esfera
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cadastral com en la dels tributs municipals, faciliten la
gestió i reduïsquen les obligacions formals dels interes-
sats.

Especialment destacables resulten les modificacions
introduïdes per esta Llei en la regulació de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques, encaminades bàsicament a exi-
mir del pagament de tal tribut a la major part dels xicotets
i mitjans negocis, compatibilitzant la dita mesura amb
l’objectiu que l’impost passe a prendre en consideració,
per a aquells que continuen subjectes al pagament d’es-
te, les concretes circumstàncies econòmiques de l’obli-
gat al pagament.

Junt amb les modificacions relatives a l’Impost sobre
Activitats Econòmiques, la Llei arreplega diverses mesu-
res que afecten la resta dels imposts locals regulats en
la Llei 39/1988, tant els d’obligatòria exigència pels
Ajuntaments (Impost sobre Béns Immobles i Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica) com els de potes-
tativa exigència per estos (Impost sobre Construccions,
Insta�acions i Obres i Impost sobre l’Increment de Valor
dels Terrenys de Naturalesa Urbana).

Com a instrument financer que, junt amb els tributs
propis, reforcen la materialització del principi de sufi-
ciència financera de les entitats locals establit en l’article
142 de la Constitució, també és objecte de reforma el
model de participació en els tributs de l’Estat.

Si bé esta reforma no entrarà en vigor fins a l’1 de
gener del 2004, s’ha inclòs en este text normatiu per
raons òbvies d’economia legislativa, a fi d’evitar la pro-
liferació de reformes i revisions de la regulació d’una
mateixa matèria.

El conjunt de modificacions, d’índole tributària i finan-
cera, que esta Llei du a terme en l’articulat de la Llei
39/1988, té com a finalitat essencial, d’una banda, man-
tindre i reforçar la garantia del principi de suficiència
financera de les entitats locals proclamat en la Cons-
titució i, d’una altra, incrementar l’autonomia municipal
en l’àmbit dels tributs locals, de manera que els Ajun-
taments disposen d’una major capacitat i marge de deci-
sió, dins dels límits legalment definits, en matèries com
l’aplicació dels tipus impositius o dels incentius fiscals.

III

La Llei s’estructura en un Títol únic, dos capítols, qua-
ranta-quatre articles, dotze disposicions addicionals, dot-
ze transitòries, una derogatòria i dos finals.

En el Títol únic s’arrepleguen les modificacions que
en la Llei 39/1988 introduïx esta Llei en matèria tri-
butària, relatives, com ja s’ha comentat, a tots els imposts
locals regulats en aquella i a les taxes locals, així com
a la participació en els tributs de l’Estat.

Pel que fa a la regulació de l’Impost Sobre Béns Immo-
bles, i inclús mantenint l’esquema general de la norma-
tiva anterior, són importants les novetats introduïdes,
que afecten, bàsicament, la configuració del fet impo-
sable i dels supòsits de no subjecció; la regulació de
les exempcions; els subjectes passius, les bases impo-
sable i liquidable; la determinació de la quota tributària
i l’establiment de bonificacions sobre esta; i, finalment,
les obligacions formals.

En relació amb el fet imposable, s’ha millorat tèc-
nicament la seua determinació, efectuant una remissió
en bloc al concepte de béns immobles als efectes cadas-
trals; especial rellevància té, a este respecte, la creació
d’una nova categoria d’immobles, la de bé immoble de
característiques especials. També es regulen explícita-
ment els supòsits de no subjecció, completant tal com
preveu l’article 29 de la Llei 230/1963, de 28 de desem-
bre, General Tributària, la determinació concreta del fet
imposable, i incloent entre els mateixos supòsits que
anteriorment s’arreplegaven com a exempcions. Quant

a estes, s’ha sistematitzat la seua configuració, s’han
distingit segons tinguen o no caràcter rogat, s’han perfilat
restrictivament alguns supòsits i atorgat als Ajuntaments
autonomia respecte a l’establiment i concessió de
l’exempció tècnica de determinats béns per raó de cri-
teris d’eficiència i economia en la gestió recaptatòria
municipal.

En relació amb el subjecte passiu, s’ha millorat sen-
siblement la seua configuració, la Llei li atribuïx la facultat
de repercutir la càrrega tributària de l’impost conforme
a les normes de dret comú en vista a la consecució
del principi de neutralitat impositiva, el sistema es per-
fecciona amb l’establiment de la repercussió obligatòria
per als Ajuntaments de la totalitat de la quota líquida
de l’impost en els que, no reunint la condició de subjectes
passius d’este, fan ús per mitjà de contraprestació dels
seus béns demanials o patrimonials.

En matèria de garanties, la Llei limita expressament
la responsabilitat per afecció dels béns immobles al paga-
ment de la quota tributària. S’enfortix, així mateix, el
principi de seguretat jurídica que ha de presidir el tràfic
immobiliari al tipificar-se en la Llei l’obligació dels notaris
d’informar els compareixents, ja siguen requeridors o
atorgants, dels deutes derivats de l’exacció de l’Impost
sobre Béns Immobles a les que pot quedar afecte l’im-
moble objecte de l’acte o negoci de què es tracte. Es
consagra també una regla especial en matèria de res-
ponsabilitat solidària per a les entitats sense personalitat
jurídica regulades en l’article 33 de la Llei 230/1963,
de 28 de desembre, General Tributària.

La base imposable continua sent el valor cadastral,
alhora que s’ha desplaçat la regulació de la seua deter-
minació, notificació i impugnació, consegüentment, a la
que respecte a este es conté en les normes reguladores
del Cadastre Immobiliari.

Quant a la reducció de la base imposable per a la
determinació de la base liquidable, es perfecciona el sis-
tema establit en el seu moment en la Llei 53/1997,
de 27 de novembre, per la qual es modifica parcialment
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de
les Hisendes Locals, i s’establix una reducció en la base
imposable de l’Impost sobre Béns Immobles, i s’arre-
pleguen determinats aspectes la necessitat dels quals
venia sent demanada, com la simplificació de supòsits
en la determinació del valor base o la compatibilitat de
l’aplicació de la reducció amb l’actualització de valors
cadastrals per coeficients establits en les Lleis de Pres-
suposts Generals de l’Estat per a cada exercici econòmic.
El seu àmbit d’aplicació, a diferència del que conté la
normativa anterior, s’estén tant a immobles urbans com
a rústics, si bé en queden exclosos els béns classificats
com de característiques especials.

Pel que fa a la quota, les principals novetats afecten
la regulació dels tipus de gravamen i l’establiment de
noves bonificacions, tot això en el context de propor-
cionar als Ajuntaments, com a òrgans titulars i gestors
de l’impost, un ampli ventall de ferramentes per a con-
jugar el seu potencial recaptatori amb les possibilitats
que el tribut oferix com a instrument al servici de la
política tributària municipal. Respecte als primers, s’es-
tablixen tipus de gravamen específics per als béns immo-
bles de característiques especials, se simplifiquen els
supòsits d’increment de tipus en funció de les carac-
terístiques del municipi i s’introduïx la possibilitat d’es-
tablir tipus diferenciats en funció dels usos que les nor-
mes reguladores del Cadastre Immobiliari assenyalen per
a les construccions en els béns immobles urbans, els
grups d’immobles de característiques especials i el valor
cadastral. Destaca, així mateix, la possibilitat d’aplicar
un recàrrec als immobles d’ús residencial que es troben
desocupats per a facilitar l’accés de tots els ciutadans
al gaudi d’una vivenda digna i adequada.
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El règim de les bonificacions és, sens dubte, un dels
aspectes on es concreta de forma més contundent el
decidit impuls que la Llei dóna al principi d’autonomia
municipal; en este sentit es remet amb caràcter general
a les ordenances municipals l’especificació dels princi-
pals aspectes de la seua regulació. Cal destacar la intro-
ducció de nous supòsits d’aplicació d’estos beneficis,
com els relatius als titulars de família nombrosa o a grups
de béns de característiques especials.

Finalment, en matèria de gestió, les modificacions
que la Llei incorpora van dirigides, d’una banda, a reforçar
el principi de co�aboració que ha de presidir les relacions
entre les Administracions públiques per a reduir els costs
indirectes de la imposició i facilitar la gestió de l’impost
en benefici dels contribuents, i, d’una altra, i amb esta
finalitat, a simplificar la gestió del tribut i facilitar-ne la
comprensió.

Al primer grup de mesures pertany l’establiment del
procediment de comunicació municipal, que exonera el
subjecte passiu de l’obligació de declarar quan els ele-
ments constitutius del fet imposable consten en la corres-
ponent llicència o autorització municipal i siguen reme-
sos per l’entitat local a la Direcció General del Cadastre
en els termes i condicions expressats en la Llei. També
pertany a este grup de mesures el procediment d’in-
tercanvi d’informació entre les esmentades Administra-
cions, que permet agilitzar l’exacció de l’impost quan
la no coincidència entre titular cadastral i subjecte passiu
és coneguda per l’òrgan gestor del tribut en la fase de
recaptació.

Dins del segon grup de mesures, cal destacar la remis-
sió a les normes reguladores del Cadastre Immobiliari
en matèria de declaracions la diferenciació entre els con-
ceptes padró cadastral i llista cobradora i la facultat de
què disposen els Ajuntaments per a agrupar en un sol
document de cobrament totes les quotes que ha de satis-
fer un mateix subjecte passiu per ostentar la titularitat
sobre béns immobles rústics a què es referix la present
Llei.

IV

Pel que fa a l’Impost sobre Activitats Econòmiques,
les principals modificacions són les següents:

S’eximix del pagament de l’impost a totes les per-
sones físiques i, també, a altres subjectes passius d’este
que hagen tingut una xifra de negocis inferior a un milió
d’euros.

S’eximix del pagament de l’impost als subjectes pas-
sius que inicien la seua activitat durant els dos primers
períodes impositius.

S’adapta l’exempció dels Organismes autònoms a la
Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’Organització i Funciona-
ment de l’Administració General de l’Estat.

Es crea un nou coeficient, a aplicar sobre les quotes
de les tarifes, determinat en funció de la xifra de negocis
del subjecte passiu.

S’unifiquen l’actual coeficient municipal i l’actual
índex de situació, en un únic coeficient de situació.

S’habilita els Ajuntaments per a establir una boni-
ficació per creació d’ocupació i una bonificació a favor
de les empreses amb pèrdues o amb beneficis inferiors
a la xifra que determina l’ordenança fiscal.

S’habilita els Ajuntaments per a establir una boni-
ficació per la utilització o producció d’energies renova-
bles, la realització d’activitats industrials fora dels nuclis
poblats i l’establiment de plans que fomenten un trans-
port dels treballadors eficient i menys contaminant.

Se suprimix l’element «nombre d’obrers» com a factor
determinant de part de la quota de l’impost.

Es crea un epígraf específic per als operadors de tele-
fonia mòbil.

Es minora la quota de l’impost en funció de les super-
fícies que els subjectes passius destinen a servicis socio-
culturals i a servicis de guarderia.

En relació amb l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica, destaquen les novetats següents:

Es millora i amplia l’àmbit de l’exempció dels vehicles
dels discapacitats, atenent les recomanacions del Defen-
sor del Poble, sense vincular l’exempció ni a la potència
fiscal del vehicle ni a la seua específica adaptació per
a la seua conducció pel discapacitat.

Se suprimix la diferenciació de coeficients màxims
d’increment de quotes en funció de la població del muni-
cipi, amb fixació d’un coeficient màxim únic per a tots
els municipis.

S’incrementa el límit màxim de bonificació permés
als Ajuntaments per als vehicles poc contaminants.

Pel que fa a l’Impost sobre Construccions, Insta�a-
cions i Obres, poden assenyalar-se les novetats següents:

S’aclarix la determinació del subjecte passiu de l’im-
post, d’acord amb la jurisprudència del Tribunal Suprem.

S’aclarix la base imposable de l’impost, d’acord amb
els criteris del Tribunal Suprem.

Se suprimix la diferenciació de tipus màxims de gra-
vamen en funció de quina siga la població del municipi,
amb fixació d’un tipus màxim únic per a tots els muni-
cipis.

S’habilita els Ajuntaments per a establir bonificacions
a favor de les construccions, insta�acions o obres que
contribuïsquen a l’ús de l’energia solar o s’hi referisquen,
als plans de foment de la inversió privada en infraes-
tructures, a les vivendes de protecció oficial i a les con-
dicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats.

Quant a l’Impost sobre l’Increment de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana, cal subratllar les mesures
següents:

Es convertixen en supòsits de no subjecció els actuals
supòsits d’exempció aplicables a les aportacions dels
cònjuges a la societat conjugal i a les transmissions entre
cònjuges o a favor dels fills per sentències de nu�itat,
separació o divorci, per a evitar situacions de frau.

S’adapta l’exempció dels Organismes autònoms a la
Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’Organització i Funciona-
ment de l’Administració General de l’Estat.

Se simplifica i sistematitza el precepte de determi-
nació de la base imposable.

Se suprimixen les diferències actuals en els percen-
tatges anuals de determinació de l’increment de valor
en funció de la població de cada municipi, amb fixació
d’un percentatge únic per cada període de generació.

Se suprimixen els diferents tipus màxims de grava-
men en funció de la població del municipi, amb fixació
d’un tipus màxim únic per a tots els municipis.

Finalment, pel que fa a les taxes locals, s’inclouen
les mesures següents:

Se suprimix el supòsit de taxes per utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic local en els
casos d’insta�ació d’anuncis no ubicats en terrenys de
domini públic local, sinó únicament visibles des d’este.

S’estén l’actual «taxa de l’1,5 per 100» (dels ingressos
bruts de facturació) a les entitats que empren xàrcies
alienes per a efectuar els seus subministraments, acla-
rint, expressament, que no s’inclouen en este règim els
servicis de telefonia mòbil.

V

Des de l’entrada en vigor de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, d’acord amb la seua redacció inicial,
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s’han definit models de participació de les entitats locals
en els tributs de l’Estat referits a horitzons temporals
quinquennals, que tenien com a objectius prioritaris con-
tribuir a la suficiència financera d’aquelles i dotar d’au-
tomatisme a la fixació dels muntants totals d’aquella
participació, aplicant-hi uns criteris objectius prèviament
definits.

En esta reforma, obeint també a estos objectius, es
plantegen uns mecanismes de finançament amb vocació
de permanència en el temps, amb l’establiment d’uns
criteris semblants als ja definits per a les Comunitats
Autònomes de règim comú i Ciutats amb Estatut d’Au-
tonomia.

Així mateix, s’aprofundix en la consecució de l’ob-
jectiu de suficiència, amb reconeixement de la realitat
cada vegada més palmària del caràcter de pol d’atracció
que ostenten les grans urbs. Esta situació genera unes
majors necessitats financeres derivades de la forta pres-
sió de la demanda de servicis públics bàsics i obligatoris
i una major activitat econòmica que permet un rendiment
més elevat dels imposts estatals que graven les distintes
manifestacions d’esta.

Per este motiu, es configura, d’una banda, una estruc-
tura dual de finançament, de naturalesa analiticosintè-
tica, a favor dels grans municipis i de les capitals de
província de règim comú. De naturalesa analítica, en tant
que es canalitza cap a estes entitats una part dels ren-
diments obtinguts per la Hisenda de l’Estat en les figures
impositives de major potencialitat recaptatòria, cedides
parcialment a les Comunitats Autònomes de règim comú
i Ciutats amb Estatut d’Autonomia, segons el que disposa
la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es
regulen les mesures fiscals i administratives del seu nou
sistema de finançament.

De naturalesa sintètica, ja que es fixa per als grans
municipis una participació en tributs de l’Estat que evo-
lucionarà al mateix ritme que els ingressos tributaris de
l’Estat, amb determinació d’este índex en els mateixos
termes que per a les Comunitats Autònomes. Este com-
ponent de participació es configura com a complemen-
tari dels recursos que obtinguen els municipis per la
cessió dels rendiments recaptatoris en els imposts esta-
tals mencionats.

D’altra banda, per a la resta de municipis s’establix
un model de participació en tributs de l’Estat definit per
variables. La reforma també afecta els criteris que este
model inclou per a determinar el muntant global del
finançament i per a la seua distribució entre les entitats
afectades.

Pel que fa al primer grup de criteris, es modifica l’índex
d’evolució aplicable per a fixar el finançament global
corresponent als anys distints de l’any base, que vindrà
determinat pel ritme de creixement dels ingressos tri-
butaris de l’Estat, en els termes abans mencionats.

Quant als criteris de distribució, es modifiquen els
pesos relatius d’algunes variables, els coeficients de pon-
deració aplicables a la població de dret i la definició
de l’invers de la capacitat tributària, amb supressió, així
mateix, del nombre d’unitats escolars com a criteri de
repartiment.

Pel que fa a la participació en tributs de l’Estat de
les Províncies, Consells i Capítols Insulars, Comunitats
Autònomes uniprovincials, de règim comú, i Ciutats amb
Estatut d’Autonomia, es configura també un model de
finançament dual anàleg al definit per als grans municipis
i capitals de província. Igualment, es definix l’assignació
que poguera correspondre a cada una d’aquelles entitats
en el fons d’assistència sanitària, que s’arreplega i desen-
rotlla en les Lleis anuals de Pressuposts Generals de
l’Estat.

En cap cas se cedixen a les entitats locals, en relació
amb els imposts estatals en els rendiments recaptatoris

dels quals participen, competències normatives, de ges-
tió, liquidació, recaptació i inspecció, així com tampoc
en matèria de revisió dels actes que es dicten en via
de gestió de tals tributs, ja que en correspon exclusi-
vament a l’Estat la titularitat i l’exercici.

Finalment, es reconeix la singularitat de les entitats
locals canàries per l’existència del seu peculiar règim
econòmic i fiscal derivat de la seua situació ultraperi-
fèrica, que es manifesta, entre altres, en la inaplicació
de determinats imposts estatals indirectes com l’IVA o
en la inaplicació o aplicació atenuada de certs imposts
especials de fabricació. En conseqüència, atés que l’im-
port de la cessió de la recaptació d’imposts cedits és
inferior en el cas de les entitats locals de les Illes Canàries
a què és aplicable tal sistema, i sent així que el nivell
de finançament estatal d’estes ha de ser igual que el
de les correlatives entitats locals de la Península i de
les Illes Balears, el Fons Complementari de Finançament
s’adequarà a tal circumstància.

TÍTOL ÚNIC

Modificacions de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, Reguladora

de les Hisendes Locals

CAPÍTOL I

Matèries tributàries

SECCIÓ 1a. TAXES

Article primer. Modificació de l’article 9.

Es modifica l’apartat 1 de l’article 9, que quedarà
redactat en els termes següents:

«1. No podran reconéixer-se altres beneficis fis-
cals en els tributs locals que els expressament pre-
vists en les normes amb rang de Llei o els derivats
de l’aplicació dels Tractats internacionals.

No obstant, també podran reconéixer-se els
beneficis fiscals que les entitats locals establisquen
en les seues ordenances fiscals en els supòsits
expressament prevists per la Llei. En particular, i
en les condicions que puguen prevore les dites
ordenances, estes podran establir una bonificació
de fins al 5 per 100 de la quota a favor dels sub-
jectes passius que domicilien els seus deutes de
venciment periòdic en una entitat financera, anti-
cipen pagaments o realitzen actuacions que impli-
quen co�aboració en la recaptació d’ingressos.»

Article segon. Modificació de l’article 10.

Es modifica l’article 10, que quedarà redactat en els
termes següents:

«Article 10.
En l’exacció dels tributs locals i dels restants

ingressos de dret públic de les entitats locals, els
recàrrecs i interessos de demora s’exigiran i deter-
minaran en els mateixos casos, forma i quantia que
en l’exacció dels tributs de l’Estat.

Quan les ordenances fiscals així ho prevegen,
no s’exigirà interés de demora en els acords d’a-
jornament o fraccionament de pagament que
hagueren sigut so�icitats en període voluntari, en
les condicions i termes que preveja l’ordenança,
sempre que es referisquen a deutes de venciment
periòdic i notificació co�ectiva i que el pagament
total d’estes es produïsca en el mateix exercici que
el de la seua meritació.»
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Article tercer. Modificació de l’article 20.

Es modifica el paràgraf s) de l’apartat 3 de l’article 20,
que queda redactat en els termes següents:

«s) Insta�ació d’anuncis ocupant terrenys de
domini públic local.»

Article quart. Modificació de l’article 24.

Es modifica l’apartat 1 de l’article 24, que queda
redactat en els termes següents:

«1. L’import de les taxes previstes per la uti-
lització privativa o l’aprofitament especial del domi-
ni públic local es fixarà d’acord amb les regles
següents:

a) Amb caràcter general, prenent com a refe-
rència el valor que tindria en el mercat la utilitat
derivada de la dita utilització o aprofitament, si els
béns afectats no foren de domini públic. Amb este
fi, les ordenances fiscals podran assenyalar en cada
cas, atenent la naturalesa específica de la utilització
privativa o de l’aprofitament especial de què es
tracte, els criteris i paràmetres que permeten definir
el valor de mercat de la utilitat derivada.

b) Quan s’utilitzen procediments de licitació
pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel
valor econòmic de la proposició sobre la qual recai-
ga la concessió, autorització o adjudicació.

c) Quan es tracte de taxes per utilització pri-
vativa o aprofitaments especials constituïts en el
sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals,
a favor d’empreses explotadores de servicis de sub-
ministraments que resulten d’interés general o afec-
ten la generalitat o una part important del veïnat,
l’import d’aquelles consistirà, en tot cas i sense cap
excepció, en l’1,5 per 100 dels ingressos bruts pro-
cedents de la facturació que obtinguen anualment
en cada terme municipal les referides empreses.

A estos efectes, s’inclouran entre les empreses
explotadores de tals servicis les empreses distri-
buïdores i comercialitzadores d’estos.

No s’inclouran en este règim especial de quan-
tificació de la taxa els servicis de telefonia mòbil.

Este règim especial de quantificació s’aplicarà
a les empreses a què es referix este paràgraf c),
tant si són titulars de les corresponents xàrcies a
través de les quals s’efectuen els subministraments
com si, no sent titulars de les dites xàrcies, ho són
de drets d’ús, accés o interconnexió a estes.

Als efectes del que disposa este paràgraf, s’en-
tendrà per ingressos bruts procedents de la fac-
turació aquells que, sent imputables a cada entitat,
hagen sigut obtinguts per esta com a contrapres-
tació pels servicis prestats en cada terme municipal.

No s’inclouran entre els ingressos bruts, a estos
efectes, els imposts indirectes que graven els ser-
vicis prestats ni les partides o quantitats cobrades
per compte de tercers que no constituïsquen un
ingrés propi de l’entitat a què s’aplique este règim
especial de quantificació de la taxa.

Les empreses que empren xàrcies alienes per
a efectuar els subministraments deduiran dels seus
ingressos bruts de facturació les quantitats satis-
fetes a altres empreses en concepte d’accés o inter-
connexió a les xàrcies d’estes. Les empreses titulars
de tals xàrcies hauran de computar les quantitats
percebudes per tal concepte entre els seus ingres-
sos bruts de facturació.

L’import derivat de l’aplicació d’este règim espe-
cial no podrà ser repercutit als usuaris dels servicis
de subministrament a què es referix este paràgraf c).

Les taxes regulades en este paràgraf c) són com-
patibles amb altres taxes que puguen establir-se
per la prestació de servicis o la realització d’ac-
tivitats de competència local, de les quals les
empreses a què es referix esta lletra hagen de ser
subjectes passius conforme al que establix l’article
23.1.b) d’esta Llei, quedant-ne exclosa, pel paga-
ment d’esta taxa, l’exacció d’altres taxes derivades
de la utilització privativa o l’aprofitament especial
constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques
municipals.»

SECCIÓ 2a. IMPOSTS LOCALS

Subsecció 1a. Impost sobre Béns Immobles

Article quint. Modificació de l’article 61.

Es modifica l’article 61, que queda redactat en els
termes següents:

«Article 61.

L’Impost sobre Béns Immobles és un tribut direc-
te de caràcter real que grava el valor dels béns
immobles en els termes establits en esta Llei.»

Article sext. Modificació de l’article 62.

Es modifica l’article 62, que queda redactat en els
termes següents:

«Article 62.

1. Constituïx el fet imposable de l’impost la titu-
laritat dels següents drets sobre els béns immobles
rústics i urbans i sobre els immobles de caracte-
rístiques especials:

a) D’una concessió administrativa sobre els
propis immobles o sobre els servicis públics a què
es troben afectes.

b) D’un dret real de superfície.
c) D’un dret real d’usdefruit.
d) Del dret de propietat.

2. La realització del fet imposable que corres-
ponga d’entre els definits en l’apartat anterior per
l’orde que s’hi establix determinarà la no subjecció
de l’immoble a les restants modalitats que s’hi
preveuen.

3. Als efectes d’este impost tindran la consi-
deració de béns immobles rústics, de béns immo-
bles urbans i de béns immobles de característiques
especials els definits com a tals en les normes regu-
ladores del Cadastre Immobiliari.

4. En el cas que un mateix immoble es trobe
localitzat en distints termes municipals s’entendrà,
als efectes d’este impost, que pertany a cada un
d’ells per la superfície que ocupe en el respectiu
terme municipal.

5. No estan subjectes a este impost:

a) Les carreteres, els camins, les altres vies
terrestres i els béns del domini públic maritimo-
terrestre i hidràulic, sempre que siguen d’aprofi-
tament públic i gratuït.

b) Els següents béns immobles propietat dels
municipis en què estiguen enclavats:

Els de domini públic afectes a ús públic.
Els de domini públic afectes a un servici públic

gestionat directament per l’Ajuntament, excepte
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quan es tracte d’immobles cedits a tercers per mitjà
de contraprestació.

Els béns patrimonials, exceptuats igualment els
cedits a tercers per mitjà de contraprestació.»

Article sèptim. Modificació de l’article 63.

Es modifica l’article 63, que queda redactat en els
termes següents:

«Article 63.

1. N’estaran exempts els immobles següents:

a) Els que siguen propietat de l’Estat, de les
Comunitats Autònomes o de les entitats locals que
estiguen directament afectes a la seguretat ciuta-
dana i als servicis educatius i penitenciaris, així com
els de l’Estat afectes a la Defensa Nacional.

b) Els béns comunals i les muntanyes veïnals
en mà comuna.

c) Els de l’Església Catòlica, en els termes pre-
vists en l’Acord entre l’Estat Espanyol i la Santa
Seu sobre Assumptes Econòmics, de 3 de gener
de 1979, i els de les associacions confessionals
no catòliques legalment reconegudes, en els ter-
mes establits en els respectius acords de coope-
ració subscrits en virtut del que disposa l’article 16
de la Constitució.

d) Els de la Creu Roja Espanyola.
e) Els immobles a què s’aplique l’exempció en

virtut de convenis internacionals en vigor i, a con-
dició de reciprocitat, els dels Governs estrangers
destinats a la seua representació diplomàtica, con-
sular, o als seus organismes oficials.

f) La superfície de les muntanyes poblades amb
espècies de creixement lent reglamentàriament
determinades, el principal aprofitament de les quals
siga la fusta o el suro, sempre que la densitat de
l’arbratge siga la pròpia o normal de l’espècie de
què es tracte.

g) Els terrenys ocupats per les línies de ferro-
carrils i els edificis enclavats en els mateixos
terrenys, que estiguen dedicats a estacions, magat-
zems o a qualsevol altre servici indispensable per
a l’explotació de les dites línies. No n’estan exempts,
per consegüent, els establiments d’hoteleria, espec-
tacles, comercials i d’esplai, les cases destinades
a vivendes dels empleats, les oficines de la direcció
ni les insta�acions fabrils.

2. Així mateix, amb una so�icitud prèvia, n’es-
taran exempts:

a) Els béns immobles que es destinen a l’en-
senyança per centres docents acollits, totalment
o parcialment, al règim de concert educatiu, quant
a la superfície afectada a l’ensenyança concertada.

Esta exempció haurà de ser compensada per
l’Administració competent.

b) Els declarats expressament i individualitza-
dament monument o jardí històric d’interés cultural,
per mitjà de Reial Decret en la forma establida per
l’article 9 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del
Patrimoni Històric Espanyol, i inscrits en el Registre
General a què es referix el seu article 12 com a
integrants del Patrimoni Històric Espanyol, així com
els compresos en les disposicions addicionals pri-
mera, segona i quinta de la dita Llei.

Esta exempció no afectarà qualssevol classes de
béns urbans ubicats dins del perímetre delimitatiu

de les zones arqueològiques i llocs i conjunts his-
tòrics, globalment integrats en ells, sinó, exclusi-
vament, els que reunisquen les condicions
següents:

En zones arqueològiques, els inclosos com a
objecte d’especial protecció en l’instrument de pla-
nejament urbanístic a què es referix l’article 20 de
la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni His-
tòric Espanyol.

En llocs o conjunts històrics, els que compten
amb una antiguitat igual o superior a cinquanta
anys i estiguen inclosos en el catàleg previst en
el Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament de Planejament per al
Desenrotllament i aplicació de la Llei sobre Règim
del Sòl i Ordenació Urbana, com a objecte de pro-
tecció integral en els termes prevists en l’article 21
de la Llei 16/1985, de 25 de juny.

c) La superfície de les muntanyes en què es
realitzen repoblacions forestals o regeneració de
masses arbrades subjectes a projectes d’ordenació
o plans tècnics aprovats per l’Administració fores-
tal. Esta exempció tindrà una duració de quinze
anys, comptats a partir del període impositiu
següent a aquell en què es realitze la seua so�icitud.

3. Les ordenances fiscals podran regular una
exempció a favor dels béns que siguen titulars els
centres sanitaris de titularitat pública, sempre que
estos estiguen directament afectats al compliment
dels fins específics dels esmentats centres. La regu-
lació dels restants aspectes substantius i formals
d’esta exempció s’establirà en l’ordenança fiscal.

4. Els Ajuntaments podran establir, en raó de
criteris d’eficiència i economia en la gestió recap-
tatòria del tribut, l’exempció dels immobles rústics
i urbans la quota líquida dels quals no supere la
quantia que es determine per mitjà d’ordenança
fiscal, a l’efecte de la qual podrà prendre’s en con-
sideració, per als primers, la quota agrupada que
resulte del que preveu l’apartat 2 de l’article 78
d’esta Llei.»

Article octau. Modificació de l’article 64.

Es modifica l’article 64, que queda redactat en els
termes següents:

«Article 64.

1. Són subjectes passius, a títol de contri-
buents, les persones naturals i jurídiques i les enti-
tats a què es referix l’article 33 de la Llei 230/1963,
de 28 de desembre, General Tributària, que osten-
ten la titularitat del dret que, en cada cas, siga
constitutiu del fet imposable d’este impost.

En el supòsit de concurrència de diversos con-
cessionaris sobre un mateix immoble de caracte-
rístiques especials, serà substitut del contribuent
el que haja de satisfer el major cànon.

2. El que disposa l’apartat anterior s’aplicarà
sense perjuí de la facultat del subjecte passiu de
repercutir la càrrega tributària suportada conforme
a les normes de dret comú. Els Ajuntaments reper-
cutiran la totalitat de la quota líquida de l’impost
en els que, no reunint la condició de subjectes pas-
sius d’este, facen ús per mitjà de contraprestació
dels seus béns demanials o patrimonials.

Així mateix, el substitut del contribuent podrà
repercutir sobre els altres concessionaris la part
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de la quota líquida que els corresponga en pro-
porció als cànons que hagen de satisfer cada un
d’ells.»

Article nové. Modificació de l’article 65.

Es modifica l’article 65, que queda redactat en els
termes següents:

«Article 65.

1. En els supòsits de canvi, per qualsevol causa,
en la titularitat dels drets que constituïxen el fet
imposable d’este impost, els béns immobles objec-
te dels dits drets quedaran afectes al pagament
de la totalitat de la quota tributària en els termes
prevists en l’article 41 de la Llei 230/1963, de
28 de desembre, General Tributària. A estos efec-
tes, els notaris so�icitaran informació i advertiran
els compareixents sobre els deutes pendents per
l’Impost sobre Béns Immobles associats a l’immo-
ble que es transmet.

2. Responen solidàriament de la quota d’este
impost, i en proporció a les seues respectives par-
ticipacions, els coparticipants o cotitulars de les enti-
tats a què es referix l’article 33 de la Llei 230/1963,
de 28 de desembre, General Tributària, si figuren
inscrits com a tals en el Cadastre Immobiliari. Si
no hi figuren inscrits, la responsabilitat s’exigirà per
parts iguals en tot cas.»

Article deu. Modificació de l’article 66.

Es modifica l’article 66, que queda redactat en els
termes següents:

«Article 66.

La base imposable d’este impost estarà cons-
tituïda pel valor cadastral dels béns immobles, que
es determinarà, notificarà i serà susceptible d’im-
pugnació conforme al que disposen les normes
reguladores del Cadastre Immobiliari.»

Article onze. Modificació de l’article 67.

Es modifica l’article 67, que queda redactat en els
termes següents:

«Article 67.

1. La base liquidable d’este impost serà el resul-
tat de practicar en la base imposable la reducció
a què es referixen els articles següents.

2. La base liquidable es notificarà conjunta-
ment amb la base imposable en els procediments
de valoració co�ectiva. La dita notificació inclourà
la motivació de la reducció aplicada per mitjà de
la indicació del valor base que corresponga a l’im-
moble així com dels imports de la dita reducció
i de la base liquidable del primer any de vigència
del nou valor cadastral en este impost.

3. Quan es produïsquen alteracions de termes
municipals i mentres no s’aprove una nova Ponèn-
cia de valors, els béns immobles que passen a for-
mar part d’un altre municipi mantindran el mateix
règim d’assignació de bases imposables i liquida-
bles que tingueren en el d’origen.

4. En els procediments de valoració co�ectiva
la determinació de la base liquidable serà compe-
tència de la Direcció General del Cadastre i recurri-
ble davant dels Tribunals economicoadministratius
de l’Estat.»

Article dotze. Modificació de l’article 68.

Es modifica l’article 68, que queda redactat en els
termes següents:

«Article 68.

1. La reducció en la base imposable serà apli-
cable a aquells béns immobles urbans i rústics que
es troben en algunes d’estes dos situacions:

a) Immobles el valor cadastral del qual s’incre-
mente com a conseqüència de procediments de valo-
ració co�ectiva de caràcter general en virtut de:

1r. L’aplicació de la primera ponència total de
valors aprovada amb posterioritat a l’1 de gener
de 1997.

2n. L’aplicació de successives ponències totals
de valors que s’aproven una vegada transcorregut
el període de reducció establit en l’article 69.1 de
la present Llei.

b) Immobles situats en municipis per als quals
s’haguera aprovat una ponència de valors que haja
donat lloc a l’aplicació de la reducció prevista en
el paràgraf a) anterior i el valor cadastral del qual
s’altere, abans de finalitzar el termini de reducció,
per alguna de les causes següents:

1r. Procediments de valoració co�ectiva de
caràcter general.

2n. Procediments de valoració co�ectiva de
caràcter parcial.

3r. Procediments simplificats de valoració
co�ectiva.

4t. Procediments d’inscripció per mitjà de
declaracions, comunicacions, so�icituds, esmena
de discrepàncies i inspecció cadastral.

2. Esta reducció s’aplicarà d’ofici sense neces-
sitat de so�icitud prèvia pels subjectes passius de
l’impost i no donarà lloc a la compensació establida
en l’article 9 de la present Llei.

3. La reducció establida en este article no s’a-
plicarà respecte de l’increment de la base impo-
sable dels immobles que resulte de l’actualització
dels seus valors cadastrals per aplicació dels coe-
ficients establits en les Lleis de Pressuposts Gene-
rals de l’Estat.

4. En cap cas serà aplicable esta reducció als
béns immobles classificats com de característiques
especials.»

Article tretze. Modificació de l’article 69.

Es modifica l’article 69, que queda redactat en els
termes següents:

«Article 69.

1. La reducció s’aplicarà durant un període de
nou anys a comptar de l’entrada en vigor dels nous
valors cadastrals, sense perjuí del que disposa l’ar-
ticle 71.

2. La quantia de la reducció serà el resultat
d’aplicar un coeficient reductor, únic per a tots els
immobles afectats del municipi, a un component
individual de la reducció, calculat per a cada immo-
ble.

3. El coeficient reductor tindrà el valor de 0,9
el primer any de la seua aplicació i anirà disminuint
en 0,1 anualment fins a la seua desaparició.

4. El component individual de la reducció serà,
en cada any, la diferència positiva entre el nou valor
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cadastral que corresponga a l’immoble en el primer
exercici de la seua vigència i el seu valor base.
La dita diferència es dividirà per l’últim coeficient
reductor aplicat quan concórreguen els supòsits de
l’article 68, apartat 1.b).2n i b).3r.»

Article catorze. Modificació de l’article 70.

Es modifica l’article 70, que queda redactat en els
termes següents:

«Article 70.

El valor base serà la base liquidable de l’exercici
immediat anterior a l’entrada en vigor del nou valor
cadastral, excepte quan concórreguen les circums-
tàncies següents:

a) Per a aquells immobles en què, havent-se
produït alteracions susceptibles d’inscripció cadas-
tral prèviament a la modificació del planejament
o a l’1 de gener de l’any anterior a l’entrada en
vigor dels valors cadastrals resultants de les ponèn-
cies de valors a què es referix l’article 68, encara
no s’haja modificat el seu valor cadastral en el
moment de l’aprovació d’estes, el valor base serà
l’import de la base liquidable que d’acord amb les
dites alteracions corresponga a l’exercici immediat
anterior a l’entrada en vigor dels nous valors cadas-
trals per l’aplicació als mencionats béns de la
ponència de valors anterior a l’última aprovada.

b) Per als immobles a què es referix l’article
68, en el seu apartat 1.b).4t, el valor base serà
el resultat de multiplicar el nou valor cadastral per
un quocient, determinat per la Direcció General del
Cadastre que, calculat amb els seus dos primers
decimals, s’obté de dividir el valor cadastral mitjà
de tots els immobles de la mateixa classe del muni-
cipi inclosos en l’últim padró entre la mitjana dels
valors cadastrals resultants de l’aplicació de la nova
ponència de valors.

En els procediments de valoració co�ectiva de
caràcter general, una vegada aprovada la corres-
ponent ponència de valors, la Direcció General del
Cadastre farà públics el valor cadastral mitjà de
tots els immobles de la classe de què es tracte
inclosos en l’últim padró del municipi i el valor
cadastral mitjà resultant de l’aplicació de la nova
ponència, abans d’inici de les notificacions dels
valors cadastrals. Els anuncis d’exposició pública
d’estos valors mitjans es publicaran per edictes en
el Butlletí Oficial de la Província, indicant-se el lloc
i termini, que no serà inferior a quinze dies.

Així mateix, este valor base s’utilitzarà per a
aquells immobles que hagen de ser novament valo-
rats com a béns de classe diferent de la que tenien.»

Article quinze. Modificació de l’article 71.

Es modifica l’article 71, que queda redactat en els
termes següents:

«Article 71.

1. En els casos prevists en l’article 68, apartat
1.b).1r s’iniciarà el còmput d’un nou període de
reducció i s’extingirà el dret a l’aplicació de la resta
de la reducció que s’aplicara.

2. En els casos prevists en l’article 68, apartats
1.b).2n, 3r i 4t no s’iniciarà el còmput d’un nou
període de reducció i el coeficient reductor aplicat
als immobles afectats prendrà el valor corresponent
a la resta dels immobles del municipi.»

Article setze. Modificació de l’article 72.

Es modifica l’article 72, que queda redactat en els
termes següents:

«Article 72.
1. La quota íntegra d’este impost serà el resul-

tat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gra-
vamen a què es referix l’article següent.

2. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota
íntegra en l’import de les bonificacions previstes
legalment.»

Article dèsset. Modificació de l’article 73.

Es modifica l’article 73, que queda redactat en els
termes següents:

«Article 73.
1. El tipus de gravamen mínim i supletori serà

el 0,4 per 100 quan es tracte de béns immobles
urbans i el 0,3 per 100 quan es tracte de béns
immobles rústics, i el màxim serà l’1,10 per 100
per als urbans i 0,90 per 100 per als rústics.

2. El tipus de gravamen aplicable als béns
immobles de característiques especials, que tindrà
caràcter supletori, serà del 0,6 per 100. Els Ajun-
taments podran establir per a cada grup dels
mateixos existents en el municipi, un tipus dife-
renciat que, en cap cas, serà inferior al 0,4 per 100
ni superior a l’1,3 per 100.

3. Els Ajuntaments respectius podran incre-
mentar els tipus fixats en l’apartat 1 amb els punts
percentuals que per a cada cas s’indiquen, quan
concórrega alguna de les circumstàncies següents.
En el cas que siguen més d’una, es podrà optar
per fer ús de l’increment previst per a una de sola,
algunes o totes elles:

Punts percentuals

Béns
urbans

Béns
rústics

A) Municipis que siguen capital de pro-
víncia o Comunitat Autònoma . . . . . . 0,07 0,06

B) Municipis en què es preste servici de
transport públic co�ectiu de super-
fície . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07 0,05

C) Municipis els Ajuntaments dels quals
presten més servicis d’aquells als
quals estiguen obligats segons el que
disposa l’article 26 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06 0,06

D) Municipis en què els terrenys de natu-
ralesa rústica representen més del 80
per 100 de la superfície total del
terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 0,15

4. Dins dels límits resultants del que disposen
els apartats anteriors, els Ajuntaments podran esta-
blir, per als béns immobles urbans, exclosos els
d’ús residencial, tipus diferenciats atenent els usos
establits en la normativa cadastral per a la valoració
de les construccions. Quan els immobles tinguen
atribuïts diversos usos s’aplicarà el tipus correspo-
nent a l’ús de l’edificació o dependència principal.

Tals tipus només podran aplicar-se, com a
màxim, al 10 per 100 dels béns immobles urbans
del terme municipal que, per a cada ús, tinga major
valor cadastral, a l’efecte del qual l’ordenança fiscal
de l’impost assenyalarà el corresponent llindar de
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valor per a tots o cada un dels usos, a partir del
qual s’aplicaran els tipus incrementats.

Tractant-se d’immobles d’ús residencial que es
troben desocupats amb caràcter permanent, per
complir les condicions que es determinen regla-
mentàriament, els Ajuntaments podran exigir un
recàrrec de fins al 50 per 100 de la quota líquida
de l’impost. Tal recàrrec, que s’exigirà als subjectes
passius d’este tribut i al qual resultarà aplicable,
en allò que no preveu este paràgraf, les disposicions
reguladores d’este, es meritarà el 31 de desembre
i es liquidarà anualment pels Ajuntaments, una
vegada constatada la desocupació de l’immoble,
juntament amb l’acte administratiu pel qual esta
es declare.

5. Per excepció, en els municipis en què entren
en vigor nous valors cadastrals d’immobles rústics
i urbans, resultants de procediments de valoració
co�ectiva de caràcter general, els Ajuntaments
podran establir, durant un període màxim de sis
anys, tipus de gravamen reduïts, que no podran
ser inferiors al 0,1 per 100 per als béns immobles
urbans ni al 0,075 per 100, tractant-se d’immobles
rústics.

6. Els Ajuntaments que acorden nous tipus de
gravamen, per estar sotmés el municipi respectiu
a procediments de valoració co�ectiva de caràcter
general, hauran d’aprovar tals tipus provisionalment
amb anterioritat a l’inici de les notificacions indi-
vidualitzades dels nous valors i, en tot cas, abans
de l’1 de juliol de l’any immediatament anterior
a aquell en què hagen de produir efecte. Este acord
caldrà traslladar-lo a la Direcció General del Cadas-
tre dins de tal termini.

7. En els supòsits a què es referix l’apartat 3
de l’article 67 d’esta Llei, els Ajuntaments aplicaran
als béns immobles rústics i urbans que passen a
formar part del seu terme municipal el tipus de
gravamen vigent en el municipi d’origen, llevat que
acorden establir-ne un altre de distint.»

Article díhuit. Modificació de l’article 74.

Es modifica l’article 74, que queda redactat en els
termes següents:

«Article 74.

1. Tindran dret a una bonificació d’entre el 50
i el 90 per 100 en la quota íntegra de l’impost,
sempre que així se so�icite pels interessats abans
de l’inici de les obres, els immobles que consti-
tuïsquen l’objecte de l’activitat de les empreses d’ur-
banització, construcció i promoció immobiliària tant
d’obra nova com de rehabilitació equiparable a esta,
i no figuren entre els béns del seu immobilitzat.
En defecte d’acord municipal, s’aplicarà als esmen-
tats immobles la bonificació màxima prevista en
este article.

El termini d’aplicació d’esta bonificació compren-
drà des del període impositiu següent a aquell en
què s’inicien les obres fins al posterior a la ter-
minació d’estes, sempre que durant eixe temps es
realitzen obres d’urbanització o construcció efec-
tiva, i sense que, en cap cas, puga excedir tres
períodes impositius.

2. Tindran dret a una bonificació del 50 per
100 en la quota íntegra de l’Impost, durant els tres
períodes impositius següents al de l’atorgament de
la qualificació definitiva, les vivendes de protecció
oficial i les que resulten equiparables a estes con-
forme a la normativa de la respectiva Comunitat
Autònoma. La dita bonificació es concedirà a peti-

ció de l’interessat, la qual podrà efectuar-se en qual-
sevol moment anterior a la terminació dels tres
períodes impositius de duració d’esta i produirà
efectes, si és el cas, des del període impositiu
següent a aquell en què se so�icite.

Els Ajuntaments podran establir una bonificació
de fins al 50 per 100 en la quota íntegra de l’impost,
aplicable als esmentats immobles una vegada
transcorregut el termini previst en el paràgraf ante-
rior. L’ordenança fiscal determinarà la duració i la
quantia anual d’esta bonificació.

3. Tindran dret a una bonificació del 95 per
100 de la quota íntegra i, si és el cas, del recàrrec
de l’impost a què es referix l’article 134 de la pre-
sent Llei, els béns rústics de les cooperatives agrà-
ries i d’explotació comunitària de la terra, en els
termes establits en la Llei 20/1990, de 19 de
desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives.

4. Les ordenances fiscals especificaran els
aspectes substantius i formals de les bonificacions
indicades en els apartats anteriors, així com les
condicions de compatibilitat amb altres beneficis
fiscals.»

Article dènou. Modificació de l’article 75.

Es modifica l’article 75, que queda redactat en els
termes següents:

«Article 75.
1. Les ordenances fiscals podran regular una

bonificació de fins al 90 per 100 de la quota íntegra
de l’Impost a favor dels béns immobles urbans ubi-
cats en àrees o zones del municipi que, conforme
a la legislació i planejament urbanístics, correspon-
guen a assentaments de població singularitzats per
la seua vinculació o preeminència d’activitats pri-
màries de caràcter agrícola, ramader, forestal, pes-
quer o anàlogues i que disposen d’un nivell de ser-
vicis de competència municipal, infraestructures o
equipaments co�ectius inferior a l’existent en les
àrees o zones consolidades d’este, sempre que les
seues característiques econòmiques aconsellen
una especial protecció.

Les característiques peculiars i l’àmbit dels nuclis
de població, àrees o zones, així com les tipologies
de les construccions i usos del sòl necessaris per
a l’aplicació d’esta bonificació i la seua duració,
quantia anual i la resta d’aspectes substantius i
formals s’especificaran en l’ordenança fiscal.

2. Els Ajuntaments podran acordar, per a cada
exercici, l’aplicació als béns immobles d’una boni-
ficació en la quota íntegra de l’impost equivalent
a la diferència positiva entre la quota íntegra de
l’exercici i la quota líquida de l’exercici anterior mul-
tiplicada esta última pel coeficient d’increment
màxim anual de la quota líquida que establisca l’or-
denança fiscal per a cada un dels trams de valor
cadastral i, si és el cas, per a cada una de les diver-
ses classes de cultius o aprofitaments o de moda-
litats d’ús de les construccions que s’hi fixen i que
se situen els diferents béns immobles del municipi.

La dita bonificació, la duració màxima de la qual
no podrà excedir tres períodes impositius, tindrà
efectivitat a partir de l’entrada en vigor de nous
valors cadastrals de béns immobles d’una mateixa
classe, resultants d’un procediment de valoració
co�ectiva de caràcter general d’àmbit municipal.
Així mateix, l’ordenança fixarà les condicions de
compatibilitat d’esta bonificació amb les altres que
beneficien els mateixos immobles.

Sense perjuí del que disposa el paràgraf anterior,
en el cas que l’aplicació d’una altra bonificació con-
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cloga en el període immediatament anterior a
aquell en què haja d’aplicar-se sobre eixe mateix
immoble la bonificació a què es referix este apartat,
la quota sobre la qual s’aplicarà, si és el cas, el
coeficient d’increment màxim anual serà la quota
íntegra de l’exercici anterior.

Quan en algun dels períodes impositius en què
s’aplique esta bonificació tinga efectivitat un canvi
en el valor cadastral dels immobles, resultant d’al-
teracions susceptibles d’inscripció cadastral, del
canvi de classe de l’immoble o d’un canvi d’apro-
fitament determinat per la modificació del plane-
jament urbanístic, per al càlcul de la bonificació
es considerarà com a quota líquida de l’exercici
anterior la resultant d’aplicar el tipus de gravamen
de tal any al valor base determinat conforme al
que disposa l’article 70 d’esta Llei.

Les liquidacions tributàries resultants de l’apli-
cació d’esta bonificació es regiran pel que preveu
l’article 124.3 de la Llei 230/1963, de 28 de
desembre, General Tributària, sense que siga neces-
sària la seua notificació individual en els casos d’es-
tabliment, modificació o supressió d’esta com a
conseqüència de l’aprovació o modificació de l’or-
denança fiscal.

3. Els Ajuntaments, per mitjà d’ordenança,
podran regular una bonificació de fins al 90 per
100 de la quota íntegra de l’impost a favor de cada
grup de béns immobles de característiques espe-
cials. L’ordenança haurà d’especificar la duració,
quantia anual i la resta d’aspectes substantius i
formals relatius a esta bonificació.

4. Les ordenances fiscals podran regular una
bonificació de fins al 90 per 100 de la quota íntegra
de l’impost a favor d’aquells subjectes passius que
ostenten la condició de titulars de família nombro-
sa. L’ordenança haurà d’especificar la classe i carac-
terístiques dels béns immobles que afecte, duració,
quantia anual i la resta d’aspectes substantius i
formals d’esta bonificació, així com les condicions
de compatibilitat amb altres beneficis fiscals.»

Article vint. Modificació de l’article 76.

Es modifica l’article 76, que queda redactat en els
termes següents:

«Article 76.

1. L’impost es meritarà el primer dia del període
impositiu.

2. El període impositiu coincidix amb l’any na-
tural.

3. Els fets, actes i negocis que han de ser objec-
te de declaració o comunicació davant del Cadastre
Immobiliari tindran efectivitat en la meritació d’este
impost immediatament posterior al moment en què
produïsquen efectes cadastrals. L’efectivitat de les
inscripcions cadastrals resultants dels procedi-
ments de valoració co�ectiva i de determinació del
valor cadastral dels béns immobles de caracterís-
tiques especials coincidirà amb la prevista en les
normes reguladores del Cadastre Immobiliari.»

Article vint-i-u. Modificació de l’article 77.

Es modifica l’article 77, que queda redactat en els
termes següents:

«Article 77.

1. Les alteracions concernents als béns immo-
bles susceptibles d’inscripció cadastral que tinguen
transcendència als efectes d’este impost determi-

naran l’obligació dels subjectes passius de forma-
litzar les declaracions conduents a la seua inscripció
en el Cadastre Immobiliari, conforme al que establix
les seues normes reguladores.

2. Sense perjuí de la facultat de la Direcció
General del Cadastre de requerir a l’interessat la
documentació que en cada cas resulte pertinent,
en els municipis acollits per mitjà d’ordenança fiscal
al procediment de comunicació previst en les nor-
mes reguladores del Cadastre Immobiliari, les decla-
racions a què a�udix este article s’entendran rea-
litzades quan les circumstàncies o alteracions a què
es referixen consten en la corresponent llicència
o autorització municipal, supòsit en què el subjecte
passiu quedarà exempt de l’obligació de declarar
abans mencionada.»

Article vint-i-dos. Modificació de l’article 78.

Es modifica l’article 78, que queda redactat en els
termes següents:

«Article 78.

1. La liquidació i recaptació, així com la revisió
dels actes dictats en via de gestió tributària d’este
impost, seran competència exclusiva dels Ajunta-
ments, i comprendran les funcions de reconeixe-
ment i denegació d’exempcions i bonificacions, rea-
lització de les liquidacions conduents a la deter-
minació dels deutes tributaris, emissió dels docu-
ments de cobrament, resolució dels expedients de
devolució d’ingressos indeguts, resolució dels
recursos que s’interposen contra tals actes i actua-
cions per a l’assistència i informació al contribuent
referides a les matèries compreses en este apartat.

2. Els Ajuntaments podran agrupar en un únic
document de cobrament totes les quotes d’este
impost relatives a un mateix subjecte passiu quan
es tracte de béns rústics sitis en un mateix municipi.

3. Els Ajuntaments determinaran la base liqui-
dable quan la base imposable resulte de la trami-
tació dels procediments de declaració, comunica-
ció, so�icitud, esmena de discrepàncies i inspecció
cadastral prevists en les normes reguladores del
Cadastre Immobiliari.

4. No serà necessària la notificació individual
de les liquidacions tributàries en els supòsits en
què, de conformitat amb els articles 66 i següents
d’esta Llei, s’hagen practicat prèviament les noti-
ficacions del valor cadastral i base liquidable pre-
vistes en els procediments de valoració co�ectiva.

Una vegada transcorregut el termini d’impugna-
ció previst en les citades notificacions sense que
s’hagen utilitzat els recursos pertinents, s’enten-
dran consentides i fermes les bases imposable i
liquidable notificades, sense que puguen ser objec-
te de nova impugnació al procedir-se a l’exacció
anual de l’impost.

5. L’impost es gestiona a partir de la informació
continguda en el Padró cadastral i en els altres
documents expressius de les seues variacions ela-
borats a l’efecte per la Direcció General del Cadas-
tre, sense perjuí de la competència municipal per
a la qualificació d’immobles d’ús residencial deso-
cupats. Tal Padró, que es formarà anualment per
a cada terme municipal, contindrà la informació
relativa als béns immobles, separadament per als
de cada classe, i serà remés a les entitats gestores
de l’impost abans de l’1 de març de cada any.

6. Les dades contingudes en el Padró cadastral
i en els altres documents esmentats en l’apartat
anterior hauran de figurar en les llistes cobradores,
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documents d’ingrés i justificants de pagament de
l’Impost sobre Béns Immobles.

7. En els supòsits en què resulte acreditada,
amb posterioritat a l’emissió dels documents a què
es referix l’apartat anterior, la no coincidència del
subjecte passiu amb el titular cadastral, les rec-
tificacions que respecte a aquell puga acordar l’òr-
gan gestor als efectes de liquidació de l’impost
meritat pel corresponent exercici, hauran de ser
immediatament comunicades a la Direcció General
del Cadastre en la forma en què per esta es deter-
mine. Esta liquidació tindrà caràcter provisional
quan no hi haja conveni de delegació de funcions
entre el Cadastre i l’Ajuntament o entitat local
corresponent.

En este cas, a la vista de la informació remesa,
la Direcció General del Cadastre confirmarà o modi-
ficarà el titular cadastral per mitjà d’acord que
comunicarà a l’Ajuntament o entitat local perquè
es practique, si és el cas, liquidació definitiva.

8. Les competències que amb relació a l’Impost
sobre Béns Immobles s’atribuïxen als Ajuntaments
en este article s’exerciran directament per aquells
o a través dels convenis o altres fórmules de co�a-
boració que se celebren amb qualsevol de les Admi-
nistracions públiques en els termes prevists en la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, amb aplicació de forma supletòria
del que disposa el Títol I de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Admi-
nistracions Públiques i del Procediment Adminis-
tratiu Comú.

Sense perjuí de l’anterior, les entitats locals reco-
negudes per les lleis i les Comunitats Autònomes
uniprovincials en què s’integren els respectius Ajun-
taments assumiran l’exercici de les referides com-
petències quan així ho so�icite l’Ajuntament inte-
ressat, en la forma i terminis que reglamentària-
ment s’establisquen.»

Subsecció 2a. Impost sobre Activitats
Econòmiques

Article vint-i-tres. Modificació de l’article 83.

Es modifica l’article 83, que queda redactat en els
termes següents:

«Article 83.
1. Estan exempts de l’impost:
a) L’Estat, les Comunitats Autònomes i les enti-

tats locals, així com els Organismes autònoms de
l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter
de les Comunitats Autònomes i de les entitats
locals.

b) Els subjectes passius que inicien l’exercici
de la seua activitat en territori espanyol, durant els
dos primers períodes impositius d’este impost en
què es desenrotlle esta.

A estos efectes, no es considerarà que s’ha pro-
duït l’inici de l’exercici d’una activitat quan esta
s’haja desenrotllat anteriorment amb una altra titu-
laritat, circumstància que s’entendrà que concorre,
entre altres supòsits, en els casos de fusió, escissió
o aportació de branques d’activitat.

c) Els següents subjectes passius:
Les persones físiques.
Els subjectes passius de l’Impost sobre Societats,

les societats civils i les entitats de l’article 33 de
la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General
Tributària, que tinguen un import net de la xifra
de negocis inferior a 1.000.000 d’euros.

Quant als contribuents per l’Impost sobre la Ren-
da de no Residents, l’exempció només afectarà els
que operen a Espanya per mitjà d’establiment per-
manent, sempre que tinguen un import net de la
xifra de negocis inferior a 1.000.000 d’euros.

Als efectes de l’aplicació de l’exempció prevista
en este paràgraf, es tindran en compte les regles
següents:

1a. L’import net de la xifra de negocis es deter-
minarà d’acord amb el que preveu l’article 191 del
text refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de
desembre.

2a. L’import net de la xifra de negocis serà,
en el cas dels subjectes passius de l’Impost sobre
Societats o dels contribuents per l’Impost sobre
la Renda de no Residents, el del període impositiu
el termini de presentació de declaracions del qual
per tals tributs haguera finalitzat l’any anterior al
de la meritació d’este impost. En el cas de les socie-
tats civils i les entitats a què es referix l’article 33
de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General
Tributària, l’import net de la xifra de negocis serà
el que corresponga al penúltim any anterior al de
meritació d’este impost. Si tal període impositiu
haguera tingut una duració inferior a l’any natural,
l’import net de la xifra de negocis s’elevarà a l’any.

3a. Per al càlcul de l’import de la xifra de nego-
cis del subjecte passiu, es tindrà en compte el con-
junt de les activitats econòmiques exercides per
este.

No obstant, quan l’entitat forme part d’un grup
de societats en el sentit de l’article 42 del Codi
de Comerç, l’import net de la xifra de negocis es
referirà al conjunt d’entitats pertanyents a tal grup.

Als efectes del que disposa el paràgraf anterior,
s’entendrà que els casos de l’article 42 del Codi
de Comerç són els arreplegats en la secció 1a del
capítol I de les normes per a la formulació dels
comptes anuals consolidats, aprovats pel Reial
Decret 1815/1991, de 20 de desembre.

4a. En el supòsit dels contribuents per l’Impost
sobre la Renda de no Residents, caldrà ajustar-se
a l’import net de la xifra de negocis imputable al
conjunt dels establiments permanents situats en
territori espanyol.

d) Les Entitats gestores de la Seguretat Social
i les Mutualitats de Previsió Social regulades en
la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’Ordenació
i Supervisió de les Assegurances Privades.

e) Els organismes públics d’investigació, els
establiments d’ensenyança en tots els seus graus
costejats íntegrament amb fons de l’Estat, de les
Comunitats Autònomes o de les entitats locals, o
per fundacions declarades benèfiques o d’utilitat
pública, i els establiments d’ensenyança en tots els
seus graus que, sense ànim de lucre, estigueren
en règim de concert educatiu, inclús si facilitaren
als seus alumnes llibres o articles d’escriptori o els
prestaren els servicis de mitja pensió o internat
i encara que per excepció venguen en el mateix
establiment els productes dels tallers dedicats a
la dita ensenyança, sempre que l’import de la dita
venda, sense utilitat per a cap particular o tercera
persona, es destine, exclusivament, a l’adquisició
de matèries primeres o al sosteniment de l’esta-
bliment.

f) Les associacions i fundacions de disminuïts
físics, psíquics i sensorials, sense ànim de lucre,
per les activitats de caràcter pedagògic, científic,
assistencials i d’ocupació que per a l’ensenyança,
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educació, rehabilitació i tutela de minusvàlids rea-
litzen, encara que venguen els productes dels tallers
dedicats a tals fins, sempre que l’import de la dita
venda, sense utilitat per a cap particular o tercera
persona, es destine exclusivament a l’adquisició de
matèries primeres o al sosteniment de l’establi-
ment.

g) La Creu Roja Espanyola.
h) Els subjectes passius als quals els siga apli-

cable l’exempció en virtut de tractats o convenis
internacionals.

2. Els subjectes passius als quals es referixen
els paràgrafs a), d), g) i h) de l’apartat anterior no
estaran obligats a presentar declaració d’alta en
la matrícula de l’impost.

3. El ministre d’Hisenda establirà en quins
supòsits l’aplicació de l’exempció prevista en el
paràgraf c) de l’apartat 1 anterior exigirà la pre-
sentació d’una comunicació dirigida a l’Agència
Estatal d’Administració Tributària en què es faça
constar que es complixen els requisits establits en
tal paràgraf per a l’aplicació de l’exempció. La dita
obligació no s’exigirà, en cap cas, quan es tracte
de contribuents per l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques.

Els subjectes passius que hagen aplicat l’exemp-
ció prevista en el paràgraf b) de l’apartat 1 anterior
presentaran la comunicació, si és el cas, l’any
següent al posterior al d’inici de la seua activitat.

A estos efectes, el ministre d’Hisenda establirà
el contingut, el termini i la forma de presentació
de la dita comunicació, així com els supòsits en
què haurà de presentar-se per via telemàtica.

Quant a les variacions que puguen afectar
l’exempció prevista en el paràgraf c) de l’apartat 1
anterior, caldrà ajustar-se al que preveu el paràgraf
tercer de l’apartat 2 de l’article 91 d’esta Llei.

4. Les exempcions previstes en els paràgrafs
b), e) i f) de l’apartat 1 d’este article tindran caràcter
rogat i es concediran, quan siga procedent, a ins-
tància de part.»

Article vint-i-quatre. Modificació de l’article 85.

Es modifica l’article 85, que queda redactat en els
termes següents:

«Article 85.

La quota tributària serà la resultant d’aplicar les
tarifes de l’impost, d’acord amb els preceptes con-
tinguts en esta Llei i en les disposicions que la
complementen i desenrotllen, i els coeficients i les
bonificacions prevists per la Llei i, si és el cas, acor-
dats per cada Ajuntament i regulats en les orde-
nances fiscals respectives.»

Article vint-i-cinc. Modificació de l’article 86.

U. Es modifica l’apartat 3 de l’article 86, que queda
redactat en els termes següents:

«3. No obstant el que disposa l’article 92.2
d’esta Llei, la gestió tributària de les quotes pro-
vincials i nacionals que fixen les tarifes de l’impost
correspondrà a l’Administració tributària de l’Estat,
sense perjuí de les fórmules de co�aboració que,
en relació a tal gestió, puguen establir-se amb altres
entitats. Sobre les referides quotes provincials i
nacionals no podrà establir-se ni el coeficient ni
el recàrrec provincial regulats, respectivament, en
els articles 88 i 124 d’esta Llei.»

Dos. S’afig un nou apartat 5 a l’article 86, que queda
redactat en els termes següents:

«5. Les Lleis de Pressuposts Generals de l’Estat
podran modificar les tarifes de l’impost, així com
la instrucció per a l’aplicació d’estes, i actualitzar
les quotes que s’hi contenen.

S’autoritza el Govern per a dictar totes les dis-
posicions que siguen necessàries per al desenrot-
llament i aplicació de les tarifes i instrucció de
l’Impost.»

Article vint-i-sis. Modificació de l’article 87.

Es modifica l’article 87, que queda redactat en els
termes següents:

«Article 87.

Sobre les quotes municipals, provincials o nacio-
nals fixades en les tarifes de l’impost s’aplicarà,
en tot cas, un coeficient de ponderació, determinat
en funció de l’import net de la xifra de negocis
del subjecte passiu.

Tal coeficient es determinarà d’acord amb el qua-
dro següent:

Import net de la xifra de negocis (euros) Coeficient

Des d’1.000.000,00 fins a 5.000.000,00 .. . . . . 1,29
Des de 5.000.000,01 fins a 10.000.000,00 .. . . . . 1,30
Des de 10.000.000,01 fins a 50.000.000,00 .. . . . . 1,32
Des de 50.000.000,01 fins a 100.000.000,00 .. . . . . 1,33
Més de 100.000.000,00 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,35
Sense xifra neta de negoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,31

A l’efecte de l’aplicació del coeficient a què es
referix este article, l’import net de la xifra de negocis
del subjecte passiu serà el corresponent al conjunt
d’activitats econòmiques exercides per este i es
determinarà d’acord amb el que preveu el paràgraf
c) de l’apartat 1 de l’article 83 d’esta Llei.»

Article vint-i-set. Modificació de l’article 88.

Es modifica l’article 88, que queda redactat en els
termes següents:

«Article 88.

1. Sobre les quotes modificades per l’aplicació
del coeficient de ponderació previst en l’article ante-
rior, els Ajuntaments podran establir una escala
de coeficients que pondere la situació física del
local dins de cada terme municipal, atenent la cate-
goria del carrer en què radique.

2. Tal coeficient no podrà ser inferior a 0,4 ni
superior a 3,8.

3. Als efectes de la fixació del coeficient de
situació, el nombre de categories de carrers que
ha d’establir cada municipi no podrà ser inferior
a 2 ni superior a 9.

4. En els municipis en què no siga possible
distingir més d’una categoria de carrer, no es podrà
establir el coeficient de situació.

5. La diferència del valor del coeficient atribuït
a un carrer respecte a l’atribuït a la categoria supe-
rior o inferior no podrà ser menor de 0,10.»
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Article vint-i-huit. Modificació de l’article 89.

Es modifica l’article 89, que queda redactat en els
termes següents:

«Article 89.
1. Sobre la quota de l’impost s’aplicaran, en

tot cas, les bonificacions següents:
a) Les cooperatives, així com les unions, fede-

racions i confederacions d’estes i les societats agrà-
ries de transformació tindran la bonificació prevista
en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre
Règim Fiscal de les Cooperatives.

b) Una bonificació del 50 per 100 de la quota
corresponent, per als que inicien l’exercici de qual-
sevol activitat professional, durant els cinc anys
d’activitat següents a la conclusió del segon període
impositiu de desenrotllament d’esta. El període d’a-
plicació de la bonificació caducarà transcorreguts
cinc anys des de la finalització de l’exempció pre-
vista en el paràgraf b) de l’apartat 1 de l’article 83
d’esta Llei.

2. Quan les ordenances fiscals així ho establis-
quen, s’aplicaran les bonificacions següents:

a) Una bonificació de fins al 50 per 100 de
la quota corresponent, per als que inicien l’exercici
de qualsevol activitat empresarial i tributen per quo-
ta municipal, durant els cinc anys d’activitat
següents a la conclusió del segon període impositiu
de desenrotllament d’esta.

L’aplicació de la bonificació requerirà que l’ac-
tivitat econòmica no s’haja exercit anteriorment
amb una altra titularitat. S’entendrà que l’activitat
s’ha exercit anteriorment amb una altra titularitat,
entre altres, en els supòsits de fusió, escissió o
aportació de branques d’activitat.

El període d’aplicació de la bonificació caducarà
transcorreguts cinc anys des de la finalització de
l’exempció prevista en el paràgraf b) de l’apartat 1
de l’article 83 d’esta Llei.

La bonificació s’aplicarà a la quota tributària, inte-
grada per la quota de tarifa ponderada pel coe-
ficient establit en l’article 87 i modificada, si és
el cas, pel coeficient establit en l’article 88 d’esta
Llei. En el cas que resultara aplicable la bonificació
a què a�udix el paràgraf a) de l’apartat 1 anterior,
la bonificació prevista en esta lletra s’aplicarà a la
quota resultant d’aplicar la bonificació de l’esmen-
tat paràgraf a) de l’apartat 1.

b) Una bonificació per creació d’ocupació de
fins al 50 per 100 de la quota corresponent, per
als subjectes passius que tributen per quota muni-
cipal i que hagen incrementat la mitjana de la seua
plantilla de treballadors amb contracte indefinit
durant el període impositiu immediat anterior al de
l’aplicació de la bonificació, en relació amb el perío-
de anterior a aquell.

L’ordenança fiscal podrà establir diferents per-
centatges de bonificació, sense excedir el límit
màxim fixat en el paràgraf anterior, en funció de
quin siga l’increment mitjà de la plantilla de tre-
balladors amb contracte indefinit.

La bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’a-
plicar, si és el cas, les bonificacions a què es referixen
l’apartat 1 d’este article i el paràgraf a) anterior.

c) Una bonificació de fins al 50 per 100 de
la quota corresponent per als subjectes passius que
tributen per quota municipal i que:

Utilitzen o produïsquen energia a partir d’insta�a-
cions per a l’aprofitament d’energies renovables o
sistemes de cogeneració.

A estos efectes, es consideraran insta�acions per
a l’aprofitament de les energies renovables les pre-
vistes i definides com a tals en el Pla de Foment
de les Energies Renovables. Es consideraran sis-
temes de cogeneració els equips i insta�acions que
permeten la producció conjunta d’electricitat i ener-
gia tèrmica útil.

Realitzen les seues activitats industrials, des de
l’inici de la seua activitat o per trasllat posterior,
en locals o insta�acions allunyades de les zones
més poblades del terme municipal.

Establisquen un pla de transport per als seus
treballadors que tinga per objecte reduir el consum
d’energia i les emissions causades pel desplaça-
ment al lloc del lloc de treball i fomentar l’ocupació
dels mitjans de transport més eficients, com el
transport co�ectiu o el compartit.

La bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’a-
plicar, si és el cas, les bonificacions a què es refe-
rixen l’apartat 1 d’este article i els paràgrafs a) i b)
anteriors.

d) Una bonificació de fins al 50 per 100 de
la quota corresponent per als subjectes passius que
tributen per quota municipal i tinguen una renda
o rendiment net de l’activitat econòmica negatius
o inferiors a la quantitat que determine l’ordenança
fiscal, la qual podrà fixar diferents percentatges de
bonificació i límits en funció de quina siga la divisió,
agrupació o grup de les tarifes de l’impost en què
es classifique l’activitat econòmica realitzada.

La bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’a-
plicar, si és el cas, les bonificacions a què es refe-
rixen l’apartat 1 d’este article i els paràgrafs ante-
riors d’este apartat.

3. L’ordenança fiscal corresponent especificarà
la resta d’aspectes substantius i formals que es
referix l’apartat anterior. Entre altres matèries, l’or-
denança fiscal determinarà si totes o algunes de
les esmentades bonificacions són o no aplicables
simultàniament.»

Article vint-i-nou. Modificació de l’article 91.

Es modifica l’apartat 2 de l’article 91, que queda
redactat en els termes següents:

«2. Els subjectes passius estaran obligats a pre-
sentar les corresponents declaracions censals d’al-
ta manifestant tots els elements necessaris per a
la seua inclusió en la matrícula en els termes de
l’article 91.1 d’esta Llei i dins del termini que regla-
mentàriament s’establisca. A continuació es prac-
ticarà per l’Administració competent la liquidació
corresponent, la qual es notificarà al subjecte pas-
siu, el qual haurà d’efectuar l’ingrés que siga pro-
cedent.

Així mateix, els subjectes passius estaran obli-
gats a comunicar les variacions d’orde físic, eco-
nòmic o jurídic que es produïsquen en l’exercici
de les activitats gravades i que tinguen transcen-
dència als efectes d’este impost, i les formalitzaran
en els terminis i termes reglamentàriament deter-
minats.

En particular, els subjectes passius als quals no
resulte d’aplicació l’exempció prevista en el parà-
graf c) de l’apartat 1 de l’article 83 d’esta Llei, hau-
ran de comunicar a l’Agència Estatal d’Adminis-
tració Tributària l’import net de la seua xifra de
negocis. Així mateix, els subjectes passius hauran
de comunicar les variacions que es produïsquen
en l’import net de la seua xifra de negocis quan
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tal variació supose la modificació de l’aplicació o
no de l’exempció prevista en el paràgraf c) de l’a-
partat 1 de l’article 83 d’esta Llei o una modificació
en el tram a considerar a l’efecte de l’aplicació del
coeficient de ponderació previst en l’article 87 d’es-
ta Llei. El ministre d’Hisenda establirà els supòsits
en què hauran de presentar-se estes comunica-
cions, el seu contingut i el seu termini i forma de
presentació, així com els supòsits en què hauran
de presentar-se per via telemàtica.»

Subsecció 3a. Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica

Article trenta. Modificació de l’article 94.

Es modifica l’article 94, que queda redactat en els
termes següents:

«Article 94.

1. Estaran exempts de l’impost:

a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats
Autònomes i entitats locals adscrits a la defensa
nacional o a la seguretat ciutadana.

b) Els vehicles de representacions diplomàti-
ques, oficines consulars, agents diplomàtics i fun-
cionaris consulars de carrera acreditats a Espanya,
que siguen súbdits dels respectius països, exter-
nament identificats i a condició de reciprocitat en
la seua extensió i grau.

Així mateix, els vehicles dels organismes inter-
nacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus
funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.

c) Els vehicles respecte dels quals així es derive
del que disposen tractats o convenis internacionals.

d) Les ambulàncies i la resta de vehicles direc-
tament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat
de ferits o malalts.

e) Els vehicles per a persones de mobilitat
reduïda a què es referix la lletra A de l’annex II
del Reglament General de Vehicles, aprovat pel
Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre.

Així mateix, n’estan exempts els vehicles matri-
culats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu.
Esta exempció s’aplicarà en tant que es mantinguen
les dites circumstàncies, tant als vehicles conduïts
per persones amb discapacitat com als destinats
al seu transport.

Les exempcions previstes en els dos paràgrafs
anteriors no resultaran aplicables als subjectes pas-
sius beneficiaris d’estes per més d’un vehicle simul-
tàniament.

Als efectes del que disposa este paràgraf, es
consideraran persones amb minusvalidesa els que
tinguen esta condició legal en grau igual o superior
al 33 per 100.

f) Els autobusos, microbusos i la resta de vehi-
cles destinats o adscrits al servici de transport
públic urbà, sempre que tinguen una capacitat que
excedisca nou places, inclosa la del conductor.

g) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maqui-
nària proveïts de Cartilla d’Inspecció Agrícola.

2. Per a poder aplicar les exempcions a què
es referixen els paràgrafs e) i g) de l’apartat 1 d’este
article, els interessats hauran d’instar la seua con-
cessió indicant les característiques del vehicle, la
seua matrícula i la causa del benefici. Declarada
l’exempció per l’Administració municipal, s’expedi-
rà un document que acredite la seua concessió.

En relació amb l’exempció prevista en el segon
paràgraf del paràgraf e) de l’apartat 1 anterior, l’in-
teressat haurà d’aportar el certificat de la minus-
validesa emés per l’òrgan competent i justificar el
destí del vehicle davant de l’Ajuntament de la impo-
sició, en els termes que este establisca en la corres-
ponent ordenança fiscal.»

Article trenta-u. Modificació de l’article 96.

U. Es modifica l’apartat 4 de l’article 96, que queda
redactat en els termes següents:

«4. Els Ajuntaments podran incrementar les
quotes fixades en l’apartat 1 d’este article per mitjà
de l’aplicació sobre estes d’un coeficient, el qual
no podrà ser superior a 2.

Els Ajuntaments podran fixar un coeficient per
a cada una de les classes de vehicles previstes
en el quadro de tarifes arreplegat en l’apartat 1
d’este article, el qual podrà ser, al seu torn, diferent
per a cada un dels trams fixats en cada classe de
vehicle, sense excedir en cap cas el límit màxim
fixat en el paràgraf anterior.»

Dos. Es modifica l’apartat 6 de l’article 96, que que-
da redactat en els termes següents:

«6. Les ordenances fiscals podran regular,
sobre la quota de l’impost, incrementada o no per
l’aplicació del coeficient, les bonificacions següents:

a) Una bonificació de fins al 75 per 100 en
funció de la classe de carburant que consumisca
el vehicle, en raó a la incidència de la combustió
de tal carburant en el medi ambient.

b) Una bonificació de fins al 75 per 100 en
funció de les característiques dels motors dels vehi-
cles i la seua incidència en el medi ambient.

c) Una bonificació de fins al 100 per 100 per
als vehicles històrics o aquells que tinguen una anti-
guitat mínima de vint-i-cinc anys, comptats a partir
de la data de la seua fabricació o, si esta no es
coneguera, prenent com a tal la de la seua primera
matriculació o, si no n’hi ha, la data en què el corres-
ponent tipus o variant es va deixar de fabricar.

La regulació de la resta d’aspectes substantius
i formals de les bonificacions a què es referixen
les lletres anteriors s’establirà en l’ordenança fis-
cal.»

Article trenta-dos. Modificació de l’article 100.

Es modifica l’apartat 2 de l’article 100, que queda
redactat en els termes següents:

«2. Els titulars dels vehicles, quan comuniquen
a la Direcció Provincial de Trànsit la seua reforma,
sempre que altere la seua classificació a l’efecte
d’este impost, així com també en els casos de trans-
ferència, de canvi de domicili que conste en el per-
mís de circulació del vehicle, o de baixa de tals
vehicles, hauran d’acreditar prèviament davant de
l’esmentada Direcció Provincial el pagament de l’úl-
tim rebut presentat al cobrament de l’impost, sense
perjuí que siga exigible per via de gestió i inspecció
el pagament de tots els deutes per tal concepte
meritats, liquidats, presentats al cobrament i no
prescrits. S’exceptua de l’esmentada obligació d’a-
creditació el supòsit de les baixes definitives de
vehicles amb quinze o més anys d’antiguitat.»
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Subsecció 4a. Impost sobre Construccions,
Insta�acions i Obres

Article trenta-tres. Modificació de l’article 102.

Es modifica l’article 102, que queda redactat en els
termes següents:

«Article 102.

1. Són subjectes passius d’este impost, a títol
de contribuents, les persones físiques, persones jurí-
diques o entitats de l’article 33 de la Llei 230/1963,
de 28 de desembre, General Tributària, que siguen
amos de la construcció, insta�ació o obra, siguen
o no propietaris de l’immoble sobre el qual es rea-
litze aquella.

Als efectes prevists en el paràgraf anterior tindrà
la consideració d’amo de la construcció, insta�ació
o obra qui suporte els gastos o el cost que comporte
la seua realització.

2. En el cas que la construcció, insta�ació o
obra no siga realitzada pel subjecte passiu con-
tribuent tindran la condició de subjectes passius
substituts d’este els que so�iciten les corresponents
llicències o realitzen les construccions, insta�acions
o obres.

El substitut podrà exigir del contribuent l’import
de la quota tributària satisfeta.»

Article trenta-quatre. Modificació de l’article 103.

U. Es modifica l’apartat 1 de l’article 103, que queda
redactat en els termes següents:

«1. La base imposable de l’impost està cons-
tituïda pel cost real i efectiu de la construcció, ins-
ta�ació o obra, i s’entén per tal, a estos efectes,
el cost d’execució material d’aquella.

No formen part de la base imposable l’Impost
sobre el Valor Afegit i la resta d’imposts anàlegs
propis de règims especials, les taxes, preus públics
i la resta de prestacions patrimonials de caràcter
públic local relacionades, si és el cas, amb la cons-
trucció, insta�ació o obra, ni tampoc els honoraris
de professionals, el benefici empresarial del con-
tractista ni qualsevol altre concepte que no integre,
estrictament, el cost d’execució material.»

Dos. Es modifica l’apartat 3 de l’article 103, que
queda redactat en els termes següents:

«3. El tipus de gravamen de l’impost serà el
fixat per cada Ajuntament, sense que tal tipus puga
excedir el 4 per 100.»

Article trenta-cinc. Modificació de l’article 104.

U. Es modifica l’apartat 2 de l’article 104, que queda
redactat en els termes següents:

«2. Les ordenances fiscals podran regular les
següents bonificacions sobre la quota de l’impost:

a) Una bonificació de fins al 95 per 100 a favor
de les construccions, insta�acions o obres que
siguen declarades d’especial interés o utilitat muni-
cipal per concórrer circumstàncies socials, cultu-
rals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació
que justifiquen tal declaració. Correspondrà la dita
declaració al Ple de la Corporació i s’acordarà, amb
la so�icitud prèvia del subjecte passiu, per vot favo-
rable de la majoria simple dels seus membres.

b) Una bonificació de fins al 95 per 100 a favor
de les construccions, insta�acions o obres en què
s’incorporen sistemes per a l’aprofitament tèrmic
o elèctric de l’energia solar per a autoconsum. L’a-
plicació d’esta bonificació estarà condicionada al
fet que les insta�acions per a producció de calor
incloguen co�ectors que disposen de la correspo-
nent homologació de l’Administració competent.

La bonificació prevista en esta lletra s’aplicarà
a la quota resultant d’aplicar, si és el cas, la boni-
ficació a què es referix el paràgraf a) anterior.

c) Una bonificació de fins al 50 per 100 a favor
de les construccions, insta�acions o obres vincu-
lades als plans de foment de les inversions privades
en infraestructures.

La bonificació prevista en esta lletra s’aplicarà
a la quota resultant d’aplicar, si és el cas, les boni-
ficacions a què es referixen els paràgrafs a) i b)
anteriors.

d) Una bonificació de fins al 50 per 100 a favor
de les construccions, insta�acions o obres referents
a les vivendes de protecció oficial.

La bonificació prevista en este paràgraf s’aplicarà
a la quota resultant d’aplicar, si és el cas, les boni-
ficacions a què es referixen els paràgrafs anteriors.

e) Una bonificació de fins al 90 per 100 a favor
de les construccions, insta�acions o obres que afa-
vorisquen les condicions d’accés i habitabilitat dels
discapacitats.

La bonificació prevista en este paràgraf s’aplicarà
a la quota resultant d’aplicar, si és el cas, les boni-
ficacions a què es referixen els paràgrafs anteriors.

La regulació de la resta d’aspectes substantius
i formals de les bonificacions a què es referix este
apartat s’establirà en l’ordenança fiscal. Entre altres
matèries, l’ordenança fiscal determinarà si totes o
algunes de les esmentades bonificacions són o no
aplicables simultàniament.»

Dos. S’afig un nou apartat 5 a l’article 104, que
queda redactat en els termes següents:

«5. Els Ajuntaments podran establir en les
seues ordenances fiscals sistemes de gestió con-
junta i coordinada d’este impost i de la taxa corres-
ponent a l’atorgament de la llicència.»

Subsecció 5a. Impost sobre l’Increment de Valor
dels Terrenys de Naturalesa Urbana

Article trenta-sis. Modificació de l’article 105.

U. Es modifica l’apartat 2 de l’article 105, que queda
redactat en els termes següents:

«2. No està subjecte a este impost l’increment
de valor que experimenten els terrenys que tinguen
la consideració de rústics als efectes de l’Impost
sobre Béns Immobles. En conseqüència amb això,
està subjecte l’increment de valor que experimen-
ten els terrenys que hagen de tindre la consideració
d’urbans, als efectes de tal Impost sobre Béns
Immobles, amb independència que estiguen o no
prevists com a tals en el Cadastre o en el Padró
d’aquell. Als efectes d’este impost, hi estarà així
mateix subjecte l’increment de valor que experi-
menten els terrenys integrats en els béns immobles
classificats com de característiques especials als
efectes de l’Impost sobre Béns Immobles.»
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Dos. S’afig un nou apartat 3 a l’article 105, que
quedarà redactat en els termes següents:

«3. No es produirà la subjecció a l’impost en
els supòsits d’aportacions de béns i drets realit-
zades pels cònjuges a la societat conjugal, adju-
dicacions que a favor seu i en recompensa d’elles
es verifiquen i transmissions que es facen als còn-
juges en recompensa dels seus havers comuns.

Tampoc es produirà la subjecció a l’impost en
els supòsits de transmissions de béns immobles
entre cònjuges o a favor dels fills, com a conse-
qüència del compliment de sentències en els casos
de nu�itat, separació o divorci matrimonial, siga
quin siga el règim econòmic matrimonial.»

Article trenta-set. Modificació de l’article 106.

Es modifica l’article 106, que queda redactat en els
termes següents:

«Article 106.
1. Estaran exempts d’este impost els incre-

ments de valor que es manifesten com a conse-
qüència dels actes següents:

a) La constitució i transmissió de drets de ser-
vitud.

b) Les transmissions de béns que es troben dins
del perímetre delimitat com a Conjunt Històric Artís-
tic, o hagen sigut declarats individualment d’interés
cultural, segons el que establix la Llei 16/1985,
de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, quan
els seus propietaris o titulars de drets reals acre-
diten que han realitzat a càrrec seu obres de con-
servació, millora o rehabilitació en els dits immo-
bles. A estos efectes, l’ordenança fiscal establirà
els aspectes substantius i formals de l’exempció.

2. Així mateix, estaran exempts d’este impost
els corresponents increments de valor quan l’obli-
gació de satisfer aquell recaiga sobre les següents
persones o entitats:

a) L’Estat, les Comunitats Autònomes i les enti-
tats locals, a les quals pertanga el municipi, així
com els Organismes autònoms de l’Estat i les enti-
tats de dret públic d’anàleg caràcter de les Comu-
nitats Autònomes i de les dites entitats locals.

b) El municipi de la imposició i la resta d’en-
titats locals integrades o en les que s’integre tal
municipi, així com les seues respectives entitats
de dret públic d’anàleg caràcter als Organismes
autònoms de l’Estat.

c) Les institucions que tinguen la qualificació
de benèfiques o de beneficodocents.

d) Les entitats gestores de la Seguretat Social
i les Mutualitats de Previsió Social regulades en
la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’Ordenació
i Supervisió de les Assegurances Privades.

e) Els titulars de concessions administratives
revertibles respecte als terrenys afectes a estes.

f) La Creu Roja Espanyola.
g) Les persones o entitats a favor de les quals

s’haja reconegut l’exempció en tractats o convenis
internacionals.»

Article trenta-huit. Modificació de l’article 108.

Es modifica l’article 108, que queda redactat en els
termes següents:

«Article 108.
1. La base imposable d’este impost està cons-

tituïda per l’increment del valor dels terrenys, posat

de manifest en el moment de la meritació i expe-
rimentada al llarg d’un període màxim de vint anys.

A l’efecte de determinar la base imposable, haurà
de tindre’s en compte el valor del terreny en el
moment de la meritació, d’acord amb el que pre-
veuen els apartats 2 i 3 d’este article, i el percen-
tatge que corresponga en funció del que preveu
el seu apartat 4.

2. El valor del terreny en el moment de la meri-
tació resultarà del que establixen les regles
següents:

a) En les transmissions de terrenys, el valor
d’estos en el moment de la meritació serà el que
tinguen determinat en tal moment als efectes de
l’Impost sobre Béns Immobles.

No obstant, quan tal valor siga conseqüència d’u-
na ponència de valors que no reflectisca modifi-
cacions de planejament aprovades amb posterio-
ritat a l’aprovació de la citada ponència, es podrà
liquidar provisionalment este impost d’acord amb
este. En estos casos, en la liquidació definitiva s’a-
plicarà el valor dels terrenys una vegada s’haja
obtingut conforme als procediments de valoració
co�ectiva que s’instruïsquen, referit a la data de
la meritació. Quan esta data no coincidisca amb
la d’efectivitat dels nous valors cadastrals, estos
es corregiran aplicant-hi els coeficients d’actualit-
zació que corresponguen, establits a l’efecte en les
Lleis de Pressuposts Generals de l’Estat.

Quan el terreny, inclús sent de naturalesa urbana
o integrat en un bé immoble de característiques
especials, en el moment de la meritació de l’impost
no tinga determinat valor cadastral en tal moment,
l’Ajuntament podrà practicar la liquidació quan l’es-
mentat valor cadastral siga determinat, referint tal
valor al moment de la meritació.

b) En la constitució i transmissió de drets reals
de gaudi limitadors del domini, els percentatges
anuals continguts en l’apartat 4 d’este article s’a-
plicaran sobre la part del valor definit en la lletra
anterior que represente, respecte d’este, el valor
dels esmentats drets calculat per mitjà de l’aplicació
de les normes fixades als efectes de l’Impost sobre
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Docu-
mentats.

c) En la constitució o transmissió del dret a
elevar una o més plantes sobre un edifici o terreny,
o del dret de realitzar la construcció davall del sòl
sense implicar l’existència d’un dret real de super-
fície, els percentatges anuals continguts en l’apar-
tat 4 d’este article s’aplicaran sobre la part del valor
definit en el paràgraf a) que represente, respecte
d’este, el mòdul de proporcionalitat fixat en l’es-
criptura de transmissió o, si no n’hi ha, el que resulte
d’establir la proporció entre la superfície o volum
de les plantes a construir en vol o subsòl i la total
superfície o volum edificats una vegada construïdes
aquelles.

d) En els supòsits d’expropiacions forçoses, els
percentatges anuals continguts en l’apartat 4 d’este
article s’aplicaran sobre la part del preu just que
corresponga al valor del terreny, llevat que el valor
definit en el paràgraf a) de l’apartat 2 anterior fóra
inferior, i en este cas prevaldrà este últim sobre
el preu just.

3. Quan es modifiquen els valors cadastrals
com a conseqüència d’un procediment de valoració
co�ectiva de caràcter general, es prendrà, com a
valor del terreny, o de la part d’este que corres-
ponga segons les regles contingudes en l’apartat
anterior, l’import que resulte d’aplicar als nous
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valors cadastrals la reducció que en cada cas fixen
els respectius Ajuntaments. La dita reducció s’a-
plicarà respecte de cada un dels cinc primers anys
d’efectivitat dels nous valors cadastrals.

La reducció tindrà com a límit mínim el 40 per
100 i com a límit màxim el 60 per 100, aplicant-se,
en tot cas, en el seu límit màxim en els municipis
els Ajuntaments dels quals no fixen cap reducció.
Els Ajuntaments podran fixar un tipus de reducció
distint per a cada un dels cinc anys d’aplicació de
la reducció.

La reducció prevista en este apartat no s’aplicarà
als supòsits en què els valors cadastrals resultants
del procediment de valoració co�ectiva a què es
referix este siguen inferiors als fins llavors vigents.

El valor cadastral reduït en cap cas podrà ser
inferior al valor cadastral del terreny abans del pro-
cediment de valoració co�ectiva.

4. Sobre el valor del terreny en el moment de
la meritació, derivat del que disposen els apartats
2 i 3 anteriors, s’aplicarà el percentatge anual que
determine cada Ajuntament, sense que este puga
excedir els límits següents:

a) Període d’un fins a cinc anys: 3,7.
b) Període de fins a deu anys: 3,5.
c) Període de fins a quinze anys: 3,2.
d) Període de fins a vint anys: 3.

Per a determinar el percentatge, s’aplicaran les
regles següents:

1a. L’increment de valor de cada operació gra-
vada per l’impost es determinarà d’acord amb el
percentatge anual fixat per l’Ajuntament per al
període que comprenga el nombre d’anys al llarg
dels quals s’haja posat de manifest tal increment.

2a. El percentatge a aplicar sobre el valor del
terreny en el moment de la meritació serà el resul-
tant de multiplicar el percentatge anual aplicable
a cada cas concret pel nombre d’anys al llarg dels
quals s’haja posat de manifest l’increment del valor.

3a. Per a determinar el percentatge anual apli-
cable a cada operació concreta conforme a la
regla 1a i per a determinar el nombre d’anys pel
qual s’ha de multiplicar tal percentatge anual con-
forme a la regla 2a, només es consideraran els
anys complets que integren el període de posada
de manifest de l’increment de valor, sense que a
tals efectes puguen considerar-se les fraccions
d’anys de tal període.

Els percentatges anuals fixats en este apartat
podran ser modificats per les Lleis de Pressuposts
Generals de l’Estat.»

Article trenta-nou. Modificació de l’article 109.

Es modifica l’article 109, que queda redactat en els
termes següents:

«Article 109.
1. El tipus de gravamen de l’impost serà el fixat

per cada Ajuntament, sense que tal tipus puga exce-
dir el 30 per 100.

Dins del límit assenyalat en el paràgraf anterior,
els Ajuntaments podran fixar un sol tipus de gra-
vamen o un per a cada un dels períodes de gene-
ració de l’increment de valor indicats en l’apartat 4
de l’article anterior.

2. La quota íntegra de l’impost serà el resultat
d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.

3. La quota líquida de l’impost serà el resultat
d’aplicar sobre la quota íntegra, si és el cas, la boni-
ficació a què es referix l’apartat següent.

4. Les ordenances fiscals podran regular una
bonificació de fins al 95 per 100 de la quota íntegra
de l’impost, en les transmissions de terrenys, i en
la transmissió o constitució de drets reals de gaudi
limitadors del domini, realitzades a títol lucratiu per
causa de mort a favor dels descendents i adoptats,
els cònjuges i els ascendents i adoptants.

La regulació de la resta d’aspectes substantius
i formals de la bonificació a què es referix el parà-
graf anterior s’establirà en l’ordenança fiscal.»

Article quaranta. Modificació de l’article 111.

Es modifica l’apartat 4 de l’article 111, que queda
redactat en els termes següents:

«4. Els Ajuntaments queden facultats per a
establir el sistema d’autoliquidació pel subjecte pas-
siu, que comportarà l’ingrés de la quota resultant
d’esta dins dels terminis prevists en l’apartat 2 d’es-
te article. Respecte de les dites autoliquidacions,
l’Ajuntament corresponent només podrà compro-
var que s’han efectuat per mitjà de l’aplicació
correcta de les normes reguladores de l’impost, sen-
se que puguen atribuir-se valors, bases o quotes
diferents de les resultants de tals normes.

En cap cas podrà exigir-se l’impost en règim d’au-
toliquidació quan es tracte del supòsit a què es
referix el paràgraf tercer del paràgraf a) de l’apar-
tat 2 de l’article 108 d’esta Llei.»

CAPÍTOL II

Participació en els tributs de l’Estat

Article quaranta-u. Participació dels municipis en els
tributs de l’Estat.

Es dóna nova redacció al capítol III del Títol II, que
queda redactat en els termes següents:

«TÍTOL II

Recursos dels municipis

CAPÍTOL III A)

Cessió de recaptació d’imposts
de l’Estat

SECCIÓ 1a. ABAST I CONDICIONS GENERALS
DE LA CESSIÓ

Article 112. Àmbit subjectiu.

Amb l’abast i condicions establides en este capí-
tol, se cedix en la proporció establida en l’article
112 bis el rendiment obtingut per l’Estat en els
imposts relacionats en este, en favor dels municipis
en què concórrega alguna de les condicions
següents:

a) Que siguen capitals de província, o de Comu-
nitat Autònoma, o

b) Que tinguen població de dret igual o superior
a 75.000 habitants. A este efecte, es considerarà
la població resultant de l’actualització del Padró
municipal d’habitants vigent a l’entrada en vigor
del model regulat en la present secció.

Article 112 bis. Objecte de la cessió.

1. A cada un dels municipis inclosos en l’àmbit
subjectiu abans fixat se li cediran els següents per-
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centatges dels rendiments que no hagen sigut
objecte de cessió a les Comunitats Autònomes,
obtinguts en els imposts estatals que se citen:

a) L’1,6875 per 100 de la quota líquida de l’Im-
post sobre la Renda de les Persones Físiques.

b) L’1,7897 per 100 de la recaptació líquida
per l’Impost sobre el Valor Afegit imputable a cada
municipi.

c) El 2,0454 per 100 de la recaptació líquida
imputable a cada municipi pels Imposts Especials
sobre la Cervesa, sobre el Vi i Begudes Fermen-
tades, sobre Productes Intermedis, sobre Alcohol
i Begudes Derivades, sobre Hidrocarburs i sobre
Labors de Tabac.

2. Les bases o rendiments sobre els quals s’a-
plicaran els percentatges anteriors es determinaran
d’acord amb el que disposa l’article 112 ter
següent.

3. Els municipis no podran assumir, en cap cas,
competències normatives, de gestió, liquidació,
recaptació i inspecció dels tributs el rendiment dels
quals se’ls cedix, així com tampoc en matèria de
revisió dels actes dictats en via de gestió de tals
tributs, la titularitat i l’exercici dels quals corres-
pondrà exclusivament a l’Estat.

Article 112 ter. Rendiments sobre els quals s’a-
plicaran els percentatges objecte de cessió.

1. Als efectes del que disposa l’apartat 1 de
l’article anterior, s’entendrà per un import de la quo-
ta líquida en l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques:

1r. La part estatal de les quotes líquides que
els residents en el territori del municipi hagen con-
signat en la declaració de l’Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques presentada i ingressada
dins dels terminis establits per la normativa regu-
ladora de l’Impost, minorada en la part correspo-
nent de les deduccions per doble imposició de divi-
dends i doble imposició internacional.

2n. La part estatal de les quotes líquides dels
contribuents residents en el territori del municipi
que no estiguen obligats a declarar i so�iciten devo-
lució, minorada en la part corresponent de la deduc-
ció per doble imposició de dividends.

3r. El resultat d’aplicar el 67 per 100 sobre
les retencions suportades pels contribuents resi-
dents en el territori del municipi que no estiguen
obligats a declarar, que no hagen so�icitat devo-
lució i que obtinguen rendes superiors a 6.010,12
euros.

4t. La part del deute tributari que, corresponent
a l’Estat, siga ingressat per actes d’inspecció, liqui-
dacions practicades per l’Administració i declara-
cions presentades fora dels terminis establits per
la normativa reguladora de l’impost. A estos efec-
tes, s’entendrà per deute tributari el constituït per
la quota líquida més els conceptes a què es referix
l’apartat 2 de l’article 58 de la Llei 230/1963, de
28 de desembre, General Tributària, a excepció dels
recàrrecs prevists en els seus paràgrafs a) i d). Esta
partida es minorarà en l’import de les devolucions
per ingressos indeguts que hagen d’imputar-se a
l’Estat, inclosos els interessos legals.

2. Als mateixos efectes assenyalats en l’apartat
anterior, s’entendrà per un import de recaptació
líquida en l’Impost sobre el Valor Afegit, en els
Imposts sobre la Cervesa, sobre el Vi i Begudes
Fermentades, sobre Productes Intermedis, sobre

l’Alcohol i Begudes Derivades, sobre Hidrocarburs,
i sobre les Labors del Tabac, el percentatge no
cedit a les Comunitats Autònomes del conjunt d’in-
gressos líquids de la Hisenda estatal pels conceptes
que integren cada un de tals imposts, amb criteri
de caixa, obtinguts una vegada descomptades de
la recaptació bruta les devolucions i les transfe-
rències o ajusts (positius o negatius) establides en
el Concert i Conveni amb les Hisendes Forals del
País Basc i Navarra, respectivament.

Article 112 quater. Revisió.

Amb caràcter quatriennal, es revisarà el conjunt
de municipis que s’inclouran en el model de cessió
descrit en este capítol, tenint en compte el com-
pliment en el moment de la revisió dels requisits
establits per a la delimitació de l’àmbit subjectiu
regulat en l’article 112.

SECCIÓ 2a. ABAST I CONDICIONS ESPECÍFIQUES
DE LA CESSIÓ

Article 113. Abast de la cessió i punts de con-
nexió en l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques.

1. Se cedix a cada un dels municipis inclosos
en l’àmbit subjectiu de l’article 112 l’1,6875 per
100 del rendiment no cedit a les Comunitats Autò-
nomes de l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques produït en el seu territori, definit en l’a-
partat 1 de l’article 112 ter anterior.

2. Es considera produït en el territori d’un muni-
cipi el rendiment cedit de l’Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques que corresponga a aquells
subjectes passius que tinguen la seua residència
habitual en este.

3. Quan els subjectes passius integrats en una
unitat familiar tingueren la seua residència habitual
en municipis distints i optaren per la tributació con-
junta, el rendiment que se cedix s’entendrà produït
en el territori del municipi on tinga la seua resi-
dència habitual el membre de la dita unitat amb
major base liquidable d’acord amb les regles d’in-
dividualització de l’impost.

4. Als efectes del que disposa este capítol, es
considerarà que les persones físiques residents en
territori espanyol ho són en el territori d’un municipi
quan romanguen en el seu territori un nombre més
gran de dies del període impositiu en l’Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques.

Per a determinar el període de permanència es
computaran les absències temporals.

Excepte prova en contra, es considerarà que una
persona física roman en el territori d’un municipi
quan en tal territori radique la seua vivenda habi-
tual, definint-se esta conforme al que disposa la
normativa reguladora de l’Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques.

5. Quan no fóra possible determinar la perma-
nència a què es referix l’apartat anterior, es con-
sideraran residents en el territori del municipi on
tinga el seu principal centre d’interessos, es con-
siderarà com a tal el territori on obtinguen la major
part de la base imposable de l’Impost sobre la Ren-
da de les Persones Físiques, determinada pels
següents components de renda:

a) Rendiments del treball, que s’entendran
obtinguts on radique el centre de treball respectiu,
si n’hi ha.

b) Rendiments del capital immobiliaris i guanys
patrimonials derivats de béns immobles, que s’en-
tendran obtinguts en el lloc en què radiquen estos.
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c) Rendiments derivats d’activitats econòmi-
ques, ja siguen empresarials o professionals, que
s’entendran obtinguts on radique el centre de ges-
tió de cada una d’elles.

d) Bases imputades en el règim de transparèn-
cia professional, que s’entendran obtingudes en el
lloc en què s’exercisca l’activitat professional.

6. Quan no puga determinar-se la residència
conforme als criteris establits en els dos apartats
anteriors, es consideraran residents en el lloc de
la seua última residència declarada als efectes de
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

7. Les persones físiques residents en territori
espanyol que no romanguen en tal territori més
de cent huitanta-tres dies durant l’any natural, es
consideraran residents en el territori del municipi
en què radique el nucli principal o la base de les
seues activitats o dels seus interessos econòmics.

8. Les persones físiques residents en territori
espanyol per aplicació de la presumpció prevista
en el paràgraf segon de l’article 9.1.b) de la Llei
40/1998, de 9 de desembre, de l’Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques, es consideraran
residents en el territori del municipi en què resi-
disquen habitualment el cònjuge no separat legal-
ment i els fills menors d’edat que depenguen d’elles.

Article 113 bis. Abast de la cessió i punt de con-
nexió en l’Impost sobre el Valor Afegit.

1. Se cedix a cada un dels municipis inclosos
en l’àmbit subjectiu definit en l’article 112 l’1,7897
per 100 del rendiment no cedit a les Comunitats
Autònomes de l’Impost sobre el Valor Afegit que
s’impute produït en el seu territori.

2. Esta imputació es determinarà per mitjà de
l’aplicació de l’índex de consum de la Comunitat
Autònoma a què pertanga cada municipi a la recap-
tació líquida que corresponga a l’Estat, en els ter-
mes de l’apartat 2 de l’article 112 ter anterior, pon-
derant el resultat per la representativitat, en l’àmbit
de la respectiva Comunitat Autònoma, de la pobla-
ció de dret del municipi, en els termes següents:

PIVAt
m = 0,017897 × RLIVAt × ICt

i × (Pt
m/Pt

i)

Representant:

El terme PIVAt
m l’import del rendiment de l’Im-

post sobre el Valor Afegit cedit al municipi m l’any t.
El terme RLIVAt la recaptació líquida per l’Impost

sobre el Valor Afegit corresponent a l’Estat l’any t,
que no haja sigut objecte de cessió a les Comunitats
Autònomes.

El terme ICt
i, l’índex de consum territorial cer-

tificat per l’Institut Nacional d’Estadística i elaborat
a l’efecte de l’assignació de l’Impost sobre el Valor
Afegit per Comunitats Autònomes, determinat per
a la Comunitat Autònoma i a la que pertany el muni-
cipi m, per a l’any t.

Els termes Pt
m i Pt

i les poblacions de dret del
municipi m i de la Comunitat Autònoma i, respec-
tivament, segons l’actualització del Padró municipal
d’habitants vigent el 31 de desembre de l’any t.

Article 113 ter. Abast de la cessió i punt de con-
nexió en els Imposts Especials sobre fabricació.

1. Se cedix a cada un dels municipis inclosos
en l’àmbit subjectiu definit en l’article 112 el
2,0454 per 100 dels rendiments no cedits a les
Comunitats Autònomes dels Imposts sobre la Cer-
vesa, sobre el Vi i Begudes Fermentades, sobre

Productes Intermedis, sobre l’Alcohol i Begudes
Derivades.

2. Quant als Imposts sobre la Cervesa, sobre
el Vi i Begudes Fermentades, sobre Productes Inter-
medis i sobre l’Alcohol i Begudes Derivades, esta
imputació es determinarà per mitjà de l’aplicació
de l’índex de consum territorial de la Comunitat
Autònoma a què pertanga cada municipi a la recap-
tació líquida que corresponga a l’Estat, en els ter-
mes de l’apartat 2 de l’article 112 ter anterior, per
cada un dels Imposts Especials esmentats, ponde-
rant el resultat per la representativitat, en l’àmbit
de la respectiva Comunitat Autònoma, de la pobla-
ció de dret del municipi.

Pel que es fa als imposts esmentats en el parà-
graf anterior, el mètode de càlcul vindrà determinat
per la formulació següent:

PIIEE(h)tm = 0,020454 × RLIIEE(h)t × ICt
i(h) ×

× (Pt
m/Pt

i)

Representant:

El terme PIIEE(h)tm, l’import del rendiment cedit
per l’Impost Especial h al municipi m l’any t. Corres-
ponent h als imposts a què es referix este apartat.

El terme RLIIEE(h)t, la recaptació líquida per l’Im-
post Especial h corresponent a l’Estat l’any t, que
no haja sigut objecte de cessió a les Comunitats
Autònomes.

El terme ICt
i(h), l’índex de consum territorial, cer-

tificat per l’Institut Nacional d’Estadística, de la
Comunitat Autònoma i a la qual pertany el municipi
m, per a l’any t, i elaborat a l’efecte de l’assignació
de l’Impost Especial h per Comunitats Autònomes.

Els termes Pt
m i Pt

i, les poblacions de dret del
municipi m i de la Comunitat Autònoma i, respec-
tivament, segons l’actualització del Padró municipal
d’habitants vigent el 31 de desembre de l’any t.

3. Als efectes del que disposa l’apartat 1 ante-
rior, es considerarà produït en el territori d’un muni-
cipi el rendiment cedit de l’Impost sobre Hidrocar-
burs que corresponga a l’índex de les entregues
de gasolines, gasoils i fueloils en el terme municipal
respectiu, segons dades del Ministeri d’Economia,
ponderades pels corresponents tipus impositius.

Així mateix, es considerarà produït en el territori
d’un municipi el rendiment cedit de l’Impost sobre
les Labors del Tabac que corresponga a l’índex de
vendes a expenedories de tabac en el terme muni-
cipal respectiu, segons dades del Comissionat per
al Mercat de Tabacs, ponderades pels correspo-
nents tipus impositius.

CAPÍTOL III B)
Participació dels municipis

en els tributs de l’Estat
SECCIÓ 1a. FONS COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT

Article 114. Àmbit subjectiu.
Participaran en els tributs de l’Estat d’acord amb

el model descrit en esta secció els municipis a què
es referix l’article 112 d’esta Llei.
Article 114 bis. Regla general per a determinar

la participació en el Fons Complementari de
Finançament.
La participació en el Fons Complementari de

Finançament es determinarà, per a cada exercici
i per a cada municipi, aplicant un índex d’evolució
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a la participació que li corresponga, per este con-
cepte, l’any base del nou model, segons esta fór-
mula general:

PFCt
m = PFC2004

m × IEt/2004
Sent:
PFCt

m i PFC2004
m, la Participació en el Fons Com-

plementari de Finançament del municipi m l’any t
i l’any 2004, respectivament.

IEt/2004 l’índex d’evolució entre l’any base i
l’any t.

A estos efectes, s’entendrà per any base el pri-
mer d’aplicació d’este model, és a dir l’any 2004.
Article 114 ter. Regla per a determinar la par-

ticipació en el Fons Complementari de Finan-
çament de l’any base.
1. La participació en el Fons Complementari

de Finançament corresponent a l’any base es cal-
cularà deduint l’import corresponent a la cessió del
rendiment d’imposts estatals, d’acord amb el que
disposa el capítol III A) d’este Títol, de la participació
total que resultaria d’incrementar la participació en
tributs de l’Estat de l’any 2003 en l’índex d’evolució
establit d’acord amb el que disposa l’article 114
quater:

PIE2004
m = PIE2003

m x IE2004/2003

PFC2004
m = PIE2004

m PIRPF2004
m — PIVA2004

m —
— R PIIEE(h)2004

m

Representant:
PIE2003

m i PIE2004
m la participació total en els

ingressos de l’Estat corresponent al municipi m en
l’últim any d’aplicació del model anterior, any 2003,
i l’any base del nou model, any 2004, respecti-
vament.

IE2004/2003 l’índex d’evolució entre els anys
2003 i 2004.

PFC la participació del municipi m en el Fons
Complementari de Finançament l’any 2004.

PIRPF2004
m, PIVA2004

m i R PIIEE(h)2004
m imports

dels rendiments cedits al municipi m en relació amb
els Imposts sobre la Renda de les Persones Físiques,
sobre el Valor Afegit i amb el conjunt d’Imposts
Especials sobre fabricació corresponents a l’any
2004 i determinades d’acord amb el que disposen
els articles 113, 113 bis i 113 ter.

2. La participació en tributs de l’Estat de l’any
2003, s’entendrà a estos efectes en termes bruts,
incloent-hi, en relació amb cada un d’estos muni-
cipis, tots els elements i considerant les particu-
laritats a què es fa referència en els apartats dos,
tres, quatre i cinc de l’article 65 i en l’apartat tres
de l’article 72 de la Llei 52/2002, de 30 de desem-
bre, de Pressuposts Generals de l’Estat per al 2003.
Article 114 quater. Índex d’evolució.

L’índex d’evolució es determinarà, en tot cas,
per l’increment que experimenten els ingressos tri-
butaris de l’Estat (ITE) entre l’any a què corresponga
la participació i l’any base, en els termes següents:

IE t/2004 = ITEt / ITE2004

Els ingressos tributaris de l’Estat (ITE) estan cons-
tituïts per la recaptació estatal, exclosa la suscep-
tible de cessió a les Comunitats Autònomes, per
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques,
l’Impost sobre el Valor Afegit i els Imposts Especials
sobre la Cervesa, sobre el Vi i Begudes Fermen-
tades, sobre Productes Intermedis, sobre l’Alcohol

i Begudes Derivades, sobre Hidrocarburs i sobre
les Labors de Tabac. Per a la seua concreció caldrà
ajustar-se al que disposa la Llei 21/2001, de 27
de desembre, per la qual es regulen les mesures
fiscals i administratives del nou sistema de finan-
çament de les Comunitats Autònomes de règim
comú i Ciutats amb Estatut d’Autonomia.

SECCIÓ 2a. PARTICIPACIÓ DE LA RESTA DE MUNICIPIS

Article 115. Àmbit subjectiu.
Participaran en tributs de l’Estat d’acord amb

el model descrit en esta secció els municipis no
inclosos en l’article 112 d’esta Llei.
Article 115 bis. Determinació de l’import total de

la participació.
1. La participació total per a cada exercici es

determinarà aplicant un índex d’evolució a la corres-
ponent a l’any base, en els termes següents:

PIEt* = PIE2004* x IEt/2004

Sent:
PIEt* i PIE2004* la participació total en ingressos

de l’Estat l’any t i l’any 2004, respectivament,
corresponent als municipis als quals se’ls aplica
este model.

IEt/2004 l’índex d’evolució entre l’any base i
l’any t.

2. A estos efectes, l’índex d’evolució es deter-
minarà per l’increment que experimenten els ingres-
sos tributaris de l’Estat entre l’any a què corres-
ponga la participació i l’any base, en els termes
de l’article 114 quàter anterior, és a dir

IE t/2004 = ITEt / ITE2004

3. La participació total corresponent a l’any
base es determinarà incrementant en tal índex d’e-
volució la participació en tributs de l’Estat que resul-
te el 2003 per al conjunt de municipis mencionats
en l’article anterior.

PIE2004* = PIE2003* x D ITE2004/2003

4. La participació en tributs de l’Estat de l’any
2003, s’entendrà a estos efectes en termes bruts,
incloent-hi, en relació amb el mencionat grup de
municipis, tots els elements i considerant les par-
ticularitats a què es fa referència en els apartats
dos, tres, quatre i cinc de l’article 65 de la Llei
52/2002, de 30 de desembre, de Pressuposts
Generals de l’Estat per al 2003.
Article 115 ter. Distribució de l’import total de

la participació.
1. La participació total determinada d’acord

amb el que disposa l’article anterior es distribuirà
entre els municipis inclosos en este model de finan-
çament d’acord amb els criteris següents:

a) El 75 per 100 en funció del nombre d’ha-
bitants de dret de cada municipi, segons les xifres
de població aprovades pel Govern, que figuren en
l’últim Padró municipal vigent, ponderades pels
següents coeficients multiplicadors:

Estrat Nombre d’habitants Coeficients

1 De més de 50.000 . . . . . . . . . . . 1,40
2 De 20.001 a 50.000 . . . . . . . . 1,30
3 De 5.001 a 20.000 . . . . . . . . . . 1,17
4 Fins a 5.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00
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b) El 12,5 per 100 en funció de l’esforç fiscal
mitjà de cada municipi obtingut en el segon exercici
anterior al de la Llei de Pressuposts Generals de
l’Estat corresponent, ponderat pel nombre d’habi-
tants de dret.

A estos efectes, s’entendrà per esforç fiscal mitjà
de cada municipi el que per a cada exercici deter-
minen les Lleis de Pressuposts Generals de l’Estat
en funció de l’aplicació que pels municipis es faça
dels tributs continguts en la present Llei.

c) El 12,5 per 100 en funció de l’invers de la
capacitat tributària en els termes que establisquen
les Lleis de Pressuposts Generals de l’Estat.

2. En cap cas, el finançament de cap municipi,
determinada d’acord amb el que disposa esta Sec-
ció, podrà ser inferior a la que resulte, en termes
bruts, de la liquidació definitiva de la participació
en els tributs de l’Estat de l’any 2003, entenent-se
esta en els mateixos termes arreplegats en l’últim
apartat de l’article precedent. De l’aplicació d’esta
regla no es podrà derivar, per a cada exercici, un
import total superior al que resulte del que disposa
l’article 115 bis d’esta Llei.

Article 115 quater. Municipis turístics.

1. Es consideraran municipis turístics, als efec-
tes del que disposa este article, aquells que, tro-
bant-se compresos en l’àmbit subjectiu que es defi-
nix en l’article 115, complisquen, a més, dos con-
dicions:

a) Tindre una població de dret superior a
20.000 habitants.

b) Que el nombre de vivendes de segona resi-
dència supere al nombre de vivendes principals,
d’acord amb les dades oficials de l’últim Cens d’E-
dificis i Vivendes.

2. La participació dels municipis turístics en els
tributs de l’Estat es dividirà en dos parts:

a) Cessió de recaptació dels Imposts sobre
Hidrocarburs i sobre les Labors del Tabac, en la
forma disposada en l’apartat següent.

b) Participació en els tributs de l’Estat, en la
forma disposada en l’apartat 4 següent.

3. A cada un dels municipis turístics se li cedirà
el 2,0454 per 100 dels rendiments que no hagen
sigut objecte de cessió a les Comunitats Autòno-
mes pels Imposts sobre Hidrocarburs i sobre les
Labors del Tabac.

A estos efectes, s’entendrà per rendiment cedit
la recaptació líquida imputable a cada municipi pels
Imposts sobre Hidrocarburs i sobre les Labors del
Tabac que no hagen sigut objecte de cessió a les
Comunitats Autònomes.

Les bases o rendiments sobre els quals s’aplicarà
el percentatge, així com l’abast i condicions espe-
cífiques de la cessió, es determinaran d’acord amb
el que disposa l’apartat 2 de l’article 112 ter i l’ar-
ticle 113 ter, respectivament. Als municipis turístics
se’ls aplicarà el que disposa l’apartat 3 de l’article
112 bis.

4. Una vegada efectuat el repartiment de la
participació en els tributs de l’Estat en la forma
disposada en l’apartat 1 de l’article 115 ter, la par-
ticipació individual de cada municipi turístic es
reduirà en la quantia resultant d’evolucionar, amb
l’índex definit en l’apartat 2 de l’article 115 bis,
la quantia de la cessió de la recaptació dels Imposts
sobre Hidrocarburs i sobre les Labors del Tabac
calculat l’any base 2004 per a tal municipi.

La participació en els tributs de l’Estat, reduïda
en la forma descrita en el paràgraf anterior, s’in-
crementarà en la quantia calculada de la cessió
de la recaptació dels Imposts sobre Hidrocarburs
i sobre les Labors del Tabac que corresponga per
a l’any de què es tracte.

SECCIÓ 3a. REVISIÓ DEL MODEL DESCRIT
EN ESTE CAPÍTOL

Article 116. Revisió.

Amb caràcter quadriennal, es revisarà el conjunt
de municipis que s’inclouran en cada un dels
models regulats en les dos seccions anteriors,
tenint en compte el compliment en el moment de
la revisió dels requisits establits per a la delimitació
dels àmbits subjectius regulats en els articles 114
i 115.»

Article quaranta-dos. Recàrrecs de les províncies.

Es modifica l’apartat 2 de l’article 124 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals, que quedarà redactat com seguix:

«2. Tal recàrrec s’exigirà als mateixos subjectes
passius i en els mateixos casos prevists en la nor-
mativa reguladora de l’impost, i consistirà en un
percentatge únic que recaurà sobre les quotes
municipals modificades per l’aplicació del coefi-
cient de ponderació previst en l’article 87 d’esta
Llei, i el seu tipus no podrà ser superior al 40 per
100.»

Article quaranta-tres. Participació de les províncies en
els tributs de l’Estat.

Es dóna nova redacció al capítol III del Títol III, que
quedarà redactat en els termes següents:

«TÍTOL III
Recursos de les províncies

CAPÍTOL III A)

Cessió de recaptació d’imposts de l’Estat

SECCIÓ 1a. ABAST I CONDICIONS GENERALS
DE LA CESSIÓ

Article 125. Àmbit subjectiu.

Amb l’abast i condicions establides en este capí-
tol, se cedix en la proporció establida en l’article
125 bis d’esta Llei el rendiment obtingut per l’Estat
en els imposts que s’hi indiquen, en favor de les
províncies així com de les Comunitats Autònomes
uniprovincials que, a l’entrada en vigor de la present
Llei, no hagueren integrat la seua participació en
tributs de l’Estat com a entitat anàloga a les pro-
víncies en què els poguera correspondre d’acord
amb la seua naturalesa institucional com a Comu-
nitat Autònoma.

Article 125 bis. Objecte de la cessió.

1. A cada una de les províncies i ens assimilats
inclosos en l’àmbit subjectiu abans fixat se li cediran
els percentatges següents dels rendiments que no
hagen sigut objecte de cessió a les Comunitats
Autònomes, obtinguts en els imposts estatals que
se citen:

a) El 0,9936 per 100 de la quota líquida de
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
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b) L’1,0538 per 100 de la recaptació líquida
per l’Impost sobre el Valor Afegit imputable a cada
província o ens assimilat.

c) L’1,2044 per 100 de la recaptació líquida
imputable a cada província o ens assimilat pels
Imposts Especials sobre la Cervesa, sobre el Vi i
Begudes Fermentades, sobre Productes Intermedis,
sobre l’Alcohol i Begudes Derivades, sobre Hidro-
carburs i sobre les Labors del Tabac.

2. Les bases o rendiments sobre els quals s’a-
plicaran els percentatges anteriors es determinaran
d’acord amb el que disposa l’article 112 ter per
als municipis, havent d’entendre’s a les províncies
les referències que tal precepte realitze als muni-
cipis.

3. Les províncies i ens assimilats no podran
assumir, en cap cas, competències normatives, de
gestió, liquidació, recaptació i inspecció dels tributs
el rendiment dels quals se’ls cedix, així com tampoc
en matèria de revisió dels actes dictats en via de
gestió de tals tributs, la titularitat i l’exercici dels
quals correspon exclusivament a l’Estat.

SECCIÓ 2a. ABAST I CONDICIONS ESPECÍFIQUES
DE LA CESSIÓ

Article 125 ter. Abast de la cessió i punts de con-
nexió en l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques.
1. Se cedix a cada una de les províncies i ens

assimilats inclosos en l’àmbit subjectiu de l’article
125 el 0,9936 per 100 del rendiment no cedit
a les Comunitats Autònomes de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques produït en el seu
territori, definit en l’apartat 1 de l’article 112 ter
d’esta Llei. Les mencions que en este últim article
es realitzen als municipis s’entendran fetes a les
províncies i ens assimilats.

2. Es considera produït en el territori d’una pro-
víncia o ens assimilat el rendiment cedit de l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques que corres-
ponga a aquells subjectes passius que hi tinguen
la seua residència habitual.

3. Quant a la regla general de determinació
de la residència habitual de les persones físiques,
presumpcions i normes aplicables en supòsits espe-
cífics, caldrà ajustar-se al que disposen els apartats
3 a 8 de l’article 113 d’esta Llei. S’entendran rea-
litzades a les províncies i ens assimilats les refe-
rències que estos apartats incloguen als municipis.
Article 125 quater. Abast de la cessió i punt de

connexió en l’Impost sobre el Valor Afegit.
1. Se cedix a cada una de les províncies i ens

assimilats inclosos en l’àmbit subjectiu de l’article
125 l’1,0538 per 100 del rendiment no cedit a
les Comunitats Autònomes de l’Impost sobre el
Valor Afegit que s’impute produït en el seu territori.

2. Esta imputació es determinarà per mitjà de
l’aplicació de l’índex de consum territorial de la
Comunitat Autònoma a què pertanga cada provín-
cia i ens assimilat a la recaptació líquida que corres-
ponga a l’Estat, en els termes de l’apartat 2 de
l’article 112 ter d’esta Llei, ponderant el resultat
per la representativitat, en l’àmbit de la respectiva
Comunitat Autònoma, de la població de dret de
la província i ens assimilat, en els termes següents:

PIVAt
p = 0,010538 × RLIVAt × ICt

i × (Pt
p / Pt

i)
Representant:
El terme PIVAt

p, l’import del rendiment de l’Im-
post sobre el Valor Afegit cedit a la província p
l’any t.

El terme RLIVAt, la recaptació líquida per l’Impost
sobre el Valor Afegit corresponent a l’Estat l’any
t, que no haja sigut objecte de cessió a les Comu-
nitats Autònomes.

El terme ICt
i, l’índex de consum territorial cer-

tificat per l’Institut Nacional d’Estadística i elaborat
a l’efecte de l’assignació de l’Impost sobre el Valor
Afegit per Comunitats Autònomes, determinat per
a la Comunitat Autònoma i a la que pertany la pro-
víncia p, per a l’any t.

3. Els termes P i P, les poblacions de dret de
la província p i de la Comunitat Autònoma i, res-
pectivament, segons l’actualització del padró muni-
cipal d’habitants vigent el 31 de desembre de
l’any t.
Article 125 quinquies. Abast de la cessió i punt

de connexió en els Imposts Especials sobre Fabri-
cació.
1. Se cedix a cada una de les províncies i ens

assimilats inclosos en l’àmbit subjectiu de l’article
125 l’1,2044 per 100 dels rendiments no cedits
a les Comunitats Autònomes dels Imposts sobre
la Cervesa, sobre el Vi i Begudes Fermentades,
sobre Productes Intermedis, sobre l’Alcohol i Begu-
des Derivades, sobre Hidrocarburs i sobre les
Labors de Tabac que s’imputen produïts en el seu
territori.

2. Quant als Imposts sobre la Cervesa, sobre
el Vi i Begudes Fermentades, sobre Productes Inter-
medis i sobre l’Alcohol i Begudes Derivades, esta
imputació es determinarà per mitjà de l’aplicació
de l’índex de consum territorial de la Comunitat
Autònoma a què pertanga cada província a la recap-
tació líquida que corresponga a l’Estat, en els ter-
mes de l’apartat 2 de l’article 112 ter d’esta Llei,
per cada un dels Imposts Especials esmentats, pon-
derant el resultat per la representativitat, en l’àmbit
de la respectiva Comunitat Autònoma, de la pobla-
ció de dret de la província. El mètode de càlcul
vindrà determinat per la formulació següent:

PIIEE(h)tp = 0,012044 × RL IIEE(h)t × ICt
i (h) ×

× (Pt
p / Pt

i)

Representant:
El terme PIIEE(h)tp, l’import del rendiment cedit

per l’Impost Especial h a la província p l’any t.
Corresponent h als imposts a què es referix este
apartat.

El terme RL IIEE(h)t, la recaptació líquida per l’Im-
post Especial h corresponent a l’Estat l’any t, que
no haja sigut objecte de cessió a les Comunitats
Autònomes.

El terme ICt
i (h), l’índex de consum territorial,

certificat per l’Institut Nacional d’Estadística, de la
Comunitat Autònoma i a la que pertany la província
p, per a l’any t, i elaborat a l’efecte de l’assignació
de l’Impost Especial h per Comunitats Autònomes.

Els termes Pt
p i Pt

i, les poblacions de dret de
la província p i de la Comunitat Autònoma i, res-
pectivament, segons l’actualització del padró muni-
cipal d’habitants vigent el 31 de desembre de
l’any t.

3. Es considerarà produït en el territori d’una
província o ens assimilat el rendiment cedit de l’Im-
post sobre Hidrocarburs que corresponga a l’índex
de les entregues de gasolines, gasoils i fueloils en
tal territori, segons dades del Ministeri d’Economia,
ponderades pels corresponents tipus impositius.

Així mateix, es considerarà produït en el territori
d’una província o ens assimilat el rendiment cedit
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de l’Impost sobre les Labors del Tabac que corres-
ponga a l’índex de vendes a expenedories de tabac
en tal territori, segons dades del Comissionat per
al Mercat de Tabacs, ponderades pels correspo-
nents tipus impositius.

CAPÍTOL III.B)
Participació de les províncies en els tributs

de l’Estat
SECCIÓ 1a. PARTICIPACIÓ EN EL FONS COMPLEMENTARI

DE FINANÇAMENT

Article 126. Àmbit subjectiu.
Participaran en el model regulat en esta secció

les províncies, així com les Comunitats Autònomes
uniprovincials, que, a l’entrada en vigor de la pre-
sent Llei, no hagueren integrat la seua participació
en tributs de l’Estat com a entitat anàloga a les
províncies en què els poguera correspondre d’acord
amb la seua naturalesa institucional com a Comu-
nitat Autònoma, a les que s’ha fet referència en
l’article 125 d’esta Llei.
Article 126 bis. Regla general per a determinar

la participació en el Fons Complementari de
Finançament.
La participació en el Fons Complementari de

Finançament es determinarà, per a cada exercici
i per a cada província, aplicant un índex d’evolució
a la participació que li corresponga, per este con-
cepte, l’any base del nou model, en els mateixos
termes establits per als municipis en l’article 114
bis d’esta Llei.

A estos efectes, s’entendrà per any base el pri-
mer d’aplicació d’este model, és a dir, l’any 2004.
Article 126 ter. Regla per a determinar la par-

ticipació en el Fons Complementari de Finan-
çament corresponent a l’any base.
1. La participació en el Fons Complementari

de Finançament corresponent a l’any base es cal-
cularà deduint l’import que resulte del bloc de par-
ticipació definit en l’apartat anterior de la partici-
pació total que resulte d’incrementar la participació
en tributs de l’Estat de l’any 2003 en l’índex d’e-
volució establit per als municipis, tot això en els
mateixos termes arreplegats en l’apartat 1 de l’ar-
ticle 114 ter d’esta Llei.

2. La participació en tributs de l’Estat de l’any
2003 s’entendrà a estos efectes en termes bruts,
incloent-hi, en relació amb cada una de les entitats
a què es referix esta secció, tots els elements i
considerant les particularitats a què es fa referència
en els apartats quatre i sis de l’article 66 de la
Llei de Pressuposts Generals de l’Estat per al 2003.
Article 126 quater. Índex d’evolució.

L’índex d’evolució es determinarà, en tot cas,
per l’increment que experimenten els ingressos tri-
butaris de l’Estat (ITE) entre l’any a què corresponga
la participació i l’any base, en idèntics termes als
definits per als municipis, en l’article 114 quàter
d’esta Llei.

SECCIÓ 2a. FINANÇAMENT DE L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

Article 126 quinquies. Finançament de l’assistèn-
cia sanitària.
1. Els Pressupostos Generals de l’Estat inclou-

ran un crèdit per a donar cobertura a les assig-
nacions destinades a les entitats referides en l’ar-
ticle 126 anterior per al manteniment dels seus
centres sanitaris de caràcter no psiquiàtric.

2. Estes quanties es determinaran per a cada
exercici i per a cada entitat aplicant l’índex d’e-
volució definit en l’article 126 quàter d’esta Llei
al finançament que, per este concepte, els corres-
ponga l’any base.

3. La participació de les esmentades entitats,
corresponent a l’any base, es determinarà incre-
mentant en tal índex d’evolució la participació en
tributs de l’Estat que resulte a favor seu el 2003
per este mateix concepte, determinada d’acord
amb el que disposa l’apartat tres de l’article 66
de la Llei 52/2002, de 30 de desembre, de Pres-
suposts Generals de l’Estat per al 2003.

SECCIÓ 3a. PARTICIPACIÓ DE LA RESTA DE PROVÍNCIES
I ENS ASSIMILATS

Article 127. Àmbit subjectiu.
Participaran en tributs de l’Estat d’acord amb

el model descrit en esta secció les entitats no inclo-
ses en l’article 125 d’esta Llei.
Article 127 bis. Determinació de l’import de la

participació.
1. La participació de cada una de les entitats

esmentades en l’article precedent, per a cada exer-
cici, es determinarà aplicant un índex d’evolució
a la corresponent a l’any base.

A este efecte, l’índex d’evolució es determinarà
per l’increment que experimenten els ingressos tri-
butaris de l’Estat entre l’any a què corresponga la
participació i l’any base, en els termes de l’article
114 quàter d’esta Llei.

2. La participació de les esmentades entitats,
corresponent a l’any base, es determinarà incre-
mentant en tal índex d’evolució la participació en
tributs de l’Estat que els corresponga el 2003 en
concepte de finançament incondicionat, calculat
segons el que disposen els apartats quatre, cinc
i set de l’article 66 de la Llei 52/2002, de 30 de
desembre, de Pressuposts Generals de l’Estat per
al 2003.»

Article quaranta-quatre. Disposicions especials en
relació amb les entitats locals canàries.

El capítol II del Títol V de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, queda
redactat en els termes següents:

«CAPÍTOL II
Canàries

Article 139.
Les entitats locals canàries disposaran dels recur-

sos regulats en la present Llei sense perjuí de les
peculiaritats previstes en la legislació del règim eco-
nòmic i fiscal de Canàries.

En concret, als municipis de les Illes Canàries
a què es referix l’article 112 de la present Llei,
així com als Capítols Insulars, únicament se’ls cedirà
el percentatge corresponent a l’Impost sobre la Ren-
da de les Persones Físiques i dels Imposts Especials
sobre Cervesa, sobre Productes Intermedis i sobre
Alcohol i Begudes Derivades i, en conseqüència,
estes quanties són les úniques que seran objecte
de deducció als efectes del que disposen els articles
114 ter i 126 ter d’esta Llei.»

Disposició addicional primera. Esforç fiscal.

Les bases imposables de l’Impost sobre Béns Immo-
bles a considerar en el càlcul de l’esforç fiscal, a l’efecte
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de distribuir el finançament per percentatge de parti-
cipació en els tributs de l’Estat a favor dels Ajuntaments,
es correspondran amb l’import dels valors cadastrals
minorats en la quantia de la reducció establida en esta
Llei que, si és el cas, corresponga als immobles del muni-
cipi en cada exercici econòmic.

Disposició addicional segona. Referències en l’Impost
sobre Activitats Econòmiques.

Totes les referències normatives efectuades al coe-
ficient i a l’índex de situació regulats per mitjà de l’an-
terior redacció dels articles 88 i 89 de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals,
s’entendran efectuades al coeficient regulat en l’arti-
cle 88 de la dita Llei 39/1988, en la redacció donada
a este per esta Llei.

Disposició addicional tercera. Beneficis fiscals.

Als efectes del que establix esta Llei, no s’aplicarà
el que disposa el primer paràgraf de l’apartat 2 de l’arti-
cle 9 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora
de les Hisendes Locals.

El que disposa el paràgraf anterior no s’estendrà a
aquells supòsits de beneficis fiscals en relació amb els
quals la normativa vigent sí que preveu en l’actualitat
la realització de compensacions econòmiques per part
de l’Estat.

Disposició addicional quarta. Tarifes i Instrucció de
l’Impost sobre Activitats Econòmiques.

Les tarifes d’Instrucció de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques, aprovades pel Reial Decret Legislatiu
1175/1990, de 28 de setembre, i el Reial Decret Legis-
latiu 1259/1991, de 2 d’agost, continuaran aplicant-se,
sense perjuí del que disposen els paràgrafs b) i c) de
l’apartat 1 de la disposició derogatòria d’esta Llei, amb
les modificacions següents:

a) En aquells supòsits en els quals la quota de tarifa
prevista en el Reial Decret Legislatiu 1175/1990 vinga
determinada, entre altres, per l’element tributari «nombre
d’obrers», com una quantitat fixa a satisfer per cada
obrer, no s’aplicarà la part de la quota corresponent a
tal element tributari.

b) Es modifica el grup 069 de la secció primera
de les tarifes aprovades pel Reial Decret Legislatiu
1175/1990, que quedarà redactat en els termes
següents:

«Grup 069. Altres explotacions ramaderes.

Quota de 66,95 euros.

Nota: este grup comprén les explotacions rama-
deres no especificades en esta divisió, com ara les
de sericicultura, cria d’animals per a pelleteria, cria
de caça en captivitat, cria d’animals de laboratori,
caragols, etc.»

c) Es modifica el grup 761 de la secció primera
de les tarifes aprovades pel Reial Decret Legislatiu
1175/1990, que quedarà redactat en els termes
següents:

«Grup 761. Servicis telefònics.

Epígraf 761.1. Servici de telefonia fixa.

Quota:

Quota mínima municipal de:

Per cada 1.000 abonats o fracció: 62,20 euros.

Quota provincial de:

Per cada 1.000 abonats o fracció: 137,48 euros.

Quota nacional de:

Per cada 1.000 abonats o fracció: 137,48 euros.

Epígraf 761.2. Servici de telefonia mòbil.

Quota nacional de:

Per cada 1.000 abonats o fracció: 632,11 euros.
Per cada antena: 649,16 euros.

Notes:

1a) A l’efecte del càlcul del nombre d’abonats
es consideraran tots els clients de cada operador
de telefonia mòbil.

2a) S’entendrà per antena de telefonia mòbil,
el conjunt d’equips i sistemes radiants (incloent-hi
els elements d’infraestructura necessaris per al seu
suport i allotjament), integrants d’un sistema de
telefonia mòbil, en cada una de les seues moda-
litats, que permet als abonats de tal servici accedir
a la xàrcia de l’operador i als servicis per ella supor-
tats. A estos efectes, es consideraran exclusiva-
ment les antenes de telefonia mòbil amb potència
radiada aparent superior a 10 watts.»

d) Es modifiquen el títol i la nota del grup 912 de
la secció primera de les tarifes aprovades pel Reial Decret
Legislatiu 1175/1990, en els termes següents:

«Grup 912. Servicis forestals i servicis relacio-
nats amb la pesca i l’aqüicultura.

Nota: este grup comprén els servicis forestals
prestats per persones o entitats distintes dels titu-
lars de les explotacions i que normalment es rea-
litzen en la mateixa explotació, com ara lluita contra
plagues, defensa contra incendis, etc., així com els
servicis relacionats amb la pesca i l’aqüicultura pres-
tats per persones o entitats distintes dels titulars
de les explotacions.»

e) Se suprimix el grup 913, «Servicis relacionats
amb la pesca i l’aqüicultura», de la secció primera de
les tarifes aprovades pel Reial Decret Legislatiu
1175/1990.

f) A l’efecte de la determinació de l’element tributari
«superfície dels locals» no sols no es computarà, sinó
que es deduirà específicament de la superfície corres-
ponent als elements directament afectes a l’activitat
gravada:

La superfície destinada a guarderia o cura de fills
del personal o clients del subjecte passiu.

La superfície destinada a activitats socioculturals del
personal del subjecte passiu.

El que disposa este paràgraf també s’aplicarà a l’e-
fecte de la determinació d’aquelles quotes per al càlcul
de les quals les tarifes de l’impost tinguen en compte
expressament, com a element tributari, la superfície dels
locals, computada en metres quadrats, en els quals
s’exercixen les activitats corresponents.

La superfície a deduir en virtut del que disposa esta
lletra no podrà excedir el 10 per 100 de la superfície
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computable corresponent als elements directament afec-
tes a l’activitat gravada.

g) Els subjectes passius la situació dels quals res-
pecte de l’Impost sobre Activitats Econòmiques resulte
afectada per les modificacions establides en els parà-
grafs c), d) i e) anteriors hauran de presentar la declaració
corresponent en els termes prevists en els articles 5,
6 o 7, segons els casos, del Reial Decret 243/1995,
de 17 de febrer, pel qual es dicten normes per a la
gestió de l’Impost sobre Activitats Econòmiques i es regu-
la la delegació de competències en matèria de gestió
censal de tal impost.

h) Es modifica l’apartat tres de la regla 17a de la
Instrucció de l’Impost sobre Activitats Econòmiques,
aprovada pel Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28
de setembre, que quedarà redactat en els termes
següents:

«Tres. Exacció i distribució de quotes nacionals.

1. L’exacció de les quotes nacionals es durà
a terme per la Delegació Provincial de l’Agència
Estatal d’Administració Tributària en l’àmbit terri-
torial de la qual tinga el seu domicili fiscal el sub-
jecte passiu.

2. L’import de les quotes nacionals es distri-
buirà entre tots els municipis i les Diputacions Pro-
vincials de territori comú en els termes següents:

A) De tal import, exclòs el corresponent a les
quotes dels servicis de telefonia mòbil, el 80 per
100 correspondrà als municipis i el 20 per 100
restant a les Diputacions Provincials.

B) El 20 per 100 de la recaptació a què es
referix l’apartat anterior es distribuirà entre les Dipu-
tacions Provincials d’acord amb els criteris
següents:

a) Una tercera part en funció de la població
de dret de la província, entesa esta com la suma
de la població de dret de tots els municipis integrats
en la demarcació provincial, segons la definició a
què es referix el paràgraf a) de la lletra B) de l’apartat
dos.2 anterior.

b) Una tercera part en funció del nombre de
subjectes passius per quota municipal resultant de
la suma de tots els que consten en les matrícules
dels municipis de la província corresponents a l’any
de què es tracte.

c) Una tercera part en funció de l’import total
de les quotes de tarifa municipals consignades en
les matrícules dels municipis de la província corres-
ponents a l’any de què es tracte. Per consegüent,
no es computarà l’import que, si és el cas, resulte
d’aplicar el coeficient o el recàrrec provincial, regu-
lats, respectivament, en els articles 88 i 124 de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora
de les Hisendes Locals.

C) El 80 per 100 de la recaptació a què es
referix la lletra A) anterior d’este apartat tres.2 es
distribuirà entre els municipis d’acord amb els
mateixos criteris i termes que els establits en els
paràgrafs a), b) i c) de la lletra B) de l’apartat dos.2
anterior d’esta regla.

D) Les quotes corresponents als servicis de
telefonia mòbil es distribuiran d’acord amb els cri-
teris següents:

a) El 20 per 100 de la recaptació es distribuirà
entre les Diputacions Provincials d’acord amb els
criteris següents:

La part de quota nacional corresponent a l’e-
lement tributari antenes, en funció del nombre d’es-
tes amb potència radiada aparent superior a 10

watts (PAR T 10 W) insta�ades en els municipis
integrats en cada demarcació provincial i que comp-
ten amb la llicència municipal corresponent.

La part de quota nacional corresponent a l’e-
lement tributari abonats, en funció de la població
de dret de la província, entesa esta com la suma
de la població de dret de tots els municipis integrats
en la demarcació provincial, segons la definició a
què es referix el paràgraf a) de la lletra B) de l’apartat
dos.2 anterior.

b) El 80 per 100 restant es distribuirà entre
els municipis d’acord amb els criteris següents:

La part de quota nacional corresponent a l’e-
lement tributari antenes, en funció del nombre d’es-
tes amb potència radiada aparent superior a 10
watts (PAR T 10 W) insta�ades en els respectius
termes municipals i que compten amb la llicència
municipal corresponent.

La part de quota nacional corresponent a l’e-
lement tributari abonats, en funció de la població
de dret del municipi, entesa esta en els termes
assenyalats en la regla 14.1.D) de la present Ins-
trucció.

E) La distribució de quotes a què es referix este
apartat tres es realitzarà per acord del director gene-
ral de Fons Comunitari i Finançament Territorial
del Ministeri d’Hisenda, en els terminis i termes
prevists en la lletra C) de l’apartat dos.2 anterior
d’esta regla.»

i) Es modifiquen els apartats sis i set de la regla
17a de la Instrucció de l’Impost sobre Activitats Eco-
nòmiques, aprovada pel Reial Decret Legislatiu
1175/1990, de 28 de setembre, que quedaran redactats
en els termes següents:

«Sis. Fonamentació dels acords de distribució
de quotes provincials.

Els acords de distribució de quotes que adopten
els delegats provincials de l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària, d’acord amb el que disposa
la lletra C) de l’apartat dos.2 d’esta regla, hauran
de fundar-se en la informació que subministre, amb
este fi, la Direcció General de Fons Comunitari i
Finançament Territorial del Ministeri d’Hisenda.

Set. Execució dels acords de distribució de
quotes.

Els acords de distribució de quotes provincials
i nacionals, a què es referixen els apartats dos.2
i tres.2 d’esta regla, una vegada adoptats en els
terminis assenyalats en tals preceptes, seran exe-
cutats per la Direcció General de Fons Comunitari
i Finançament Territorial.»

Disposició addicional quinta. Modificació 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 en
matèria d’ITE nacional.

L’apartat 3 de l’article 15 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, queda redactat com seguix:

«3. A este efecte, l’ITE nacional (ITEn) està
constituït per la recaptació estatal, exclosa la sus-
ceptible de cessió a les Comunitats Autònomes,
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per IRPF, IVA i els Imposts Especials de Fabricació
sobre la Cervesa, sobre el Vi i Begudes Fermen-
tades, sobre Productes Intermedis, sobre Alcohol
i Begudes Derivades, sobre Hidrocarburs i sobre
Labors del Tabac.

D’altra banda, l’ITE regional (ITEr) està constituït
per la recaptació en el territori de la Comunitat
Autònoma, sense exercici de competències norma-
tives, per IRPF, IVA i els Imposts Especials de Fabri-
cació sobre la Cervesa, sobre el Vi i Begudes Fer-
mentades, sobre Productes Intermedis, sobre Alco-
hol i Begudes Derivades, sobre Hidrocarburs i sobre
Labors del Tabac, cedits i susceptibles de cessió.»

Disposició addicional sexta. Cambres de Comerç,
Indústria i Navegació.

S’introduïxen les següents modificacions en la Llei
3/1993, de 22 de març, Bàsica de les Cambres Oficials
de Comerç, Indústria i Navegació:

1. El paràgraf a) de l’apartat 1 de l’article 12 queda
redactada com seguix:

«a) Una exacció del 2 per 100 que s’exigirà
als obligats al pagament del Recurs Cameral que
estiguen subjectes i no exempts de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques i que es girarà sobre cada
una de les quotes municipals, provincials o nacio-
nals d’este impost que aquells hagen de satisfer.

Les Comunitats Autònomes amb competència
normativa en la matèria podran elevar l’alíquota
cameral prevista en el present apartat fins que esta
arribe al 9 per 100 de la base fixada en el paràgraf
anterior. La recaptació originada per este increment
serà atribuïda exclusivament a les cambres de la
respectiva Comunitat Autònoma en la forma que
esta determine.

Excepte el que disposa el paràgraf següent, la
quota cameral mínima que hauran de satisfer per
esta exacció els obligats al pagament d’esta serà
de 60 euros per cada quota nacional, provincial
i municipal de l’Impost sobre Activitats Econòmi-
ques que els siguen exigibles. L’esmentat import
s’actualitzarà anualment d’acord amb l’índex de
preus al consum.

Quan una empresa haja d’abonar 26 o més quo-
tes per esta exacció del Recurs Cameral a una
mateixa cambra l’import que esta haurà de liquidar
per cada una de les quotes mínimes serà el resul-
tant de l’aplicació de l’escala següent:

Import per cada quota mínima
—

Euros
Nombre de quotes mínimes

D’1 a 25 60
De 26 a 100 30
Més de 101 10

Les quantitats fixades per a cada tram s’aplicaran
al nombre de quotes que hi comprén, amb inde-
pendència de les que hagen d’abonar per les quotes
corresponents als altres trams.»

2. L’apartat 2 de l’article 14 queda redactat com
seguix:

«2. Les liquidacions de les exaccions del Recurs
Cameral permanent regulades en els paràgrafs a),
b) i c) de l’apartat 1 de l’article 12 d’esta Llei, es
notificaran per les entitats que tinguen encoma-

nada la seua gestió dins de l’exercici següent al
de l’ingrés o presentació de la declaració del corres-
ponent impost i els obligats al pagament hauran
d’efectuar-lo en la forma i terminis prevists per a
les liquidacions tributàries que són objecte de noti-
ficació individual.

Finalitzat el període de pagament voluntari, el
cobrament de les quotes impagades serà tramitat
conforme al procediment de recaptació en via de
constrenyiment.»

3. Els paràgrafs b) i c) de l’article 15 queden redac-
tats com seguix:

«b) La porció restant de les quotes referents
als Imposts sobre Societats i sobre la Renda de
les Persones Físiques serà distribuïda entre les Cam-
bres en la demarcació de les quals hi haja esta-
bliments, delegacions o agències de la persona físi-
ca o jurídica d’acord amb els criteris que s’esta-
blisquen, per mitjà d’Orde del Ministeri d’Economia,
a proposta del Ple del Consell Superior de Cambres,
si bé la porció corresponent a la Cambra del domicili
de l’empresari social o individual no podrà ser infe-
rior al 30 per 100 de la quota total del concepte
del recurs cameral permanent de què es tracte.

c) El producte de l’exacció cameral girada
sobre les quotes de l’Impost sobre Activitats Eco-
nòmiques s’ingressarà, en el termini màxim d’un
mes des que siguen recaptades, en un fons inter-
cameral per a la seua atribució a cada una de les
cambres en funció del percentatge que represente
el nombre de persones, naturals i jurídiques, que
realitzen activitats comercials, industrials o navilie-
res i tinguen el seu domicili fiscal en cada una de
les circumscripcions territorials de cada cambra res-
pecte al total de les persones que realitzen estes
activitats. El Ple del Consell Superior de Cambres
aprovarà les normes de funcionament d’este fons.»

4. L’apartat 3 de l’article 16 queda redactat com
seguix:

«Les Comunitats Autònomes amb competència
normativa en la matèria podran afectar, totalment
o parcialment, la realització de les funcions de
caràcter públic administratiu de les cambres, la
recaptació del concepte del Recurs Cameral per-
manent girat sobre les quotes de l’Impost d’Ac-
tivitats Econòmiques que procedisca de l’elevació
de les corresponents alíquotes, per damunt del
tipus general.»

5. L’apartat 1 de l’article 17 queda redactat com
seguix:

«1. Les Administracions tributàries estaran
obligades a facilitar al Consell Superior i a les Cam-
bres Oficials de Comerç, a la seua so�icitud, les
dades amb transcendència tributària que resulten
necessàries per a la gestió de les exaccions inte-
grades en el Recurs Cameral permanent.

L’esmentada informació només podrà ser utilit-
zada per al fi previst en el paràgraf anterior i úni-
cament hi tindran accés els empleats de cada cor-
poració que determine el Ple. Igualment, les Admi-
nistracions tributàries estan obligades a entregar
a les cambres i al seu Consell Superior les dades
per l’Impost d’Activitats Econòmiques dels electors
de cada cambra que siguen necessàrie per a la
confecció del cens accessible al públic a què es
referix l’apartat 1.h) de l’article 2 i l’apartat 2.d)
de l’article 18 de la present Llei.

El dit personal tindrà, amb referència a les indi-
cades dades, el mateix deure de sigil que els fun-
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cionaris de l’Administració tributària. L’incompli-
ment d’este deure constituirà, en tot cas, infracció
molt greu.»

Disposició addicional sèptima. Entitats locals canà-
ries.

La participació en els tributs de l’Estat de les entitats
locals canàries regulada en el capítol II d’esta Llei es
determinarà respectant el que establix el seu peculiar
règim econòmic i fiscal.

Disposició addicional octava. Aplicació temporal en
l’Impost sobre Activitats Econòmiques de les boni-
ficacions potestatives i de l’exempció prevista en l’ar-
ticle 83.1.b) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals.

1. Les bonificacions potestatives previstes per a l’Im-
post sobre Activitats Econòmiques en la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals,
s’aplicaran a partir d’1 de gener del 2004.

2. Sense perjuí del que disposa la disposició tran-
sitòria sèptima d’esta Llei, l’exempció prevista en el parà-
graf b) de l’apartat 1 de l’article 83 de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals,
només s’aplicarà als subjectes passius que inicien l’exer-
cici de la seua activitat a partir de l’1 de gener del 2003.

Si l’activitat s’haguera iniciat en el període impositiu
2002, el coeficient de ponderació aplicable l’any 2003
serà el menor dels prevists en el quadro que s’arreplega
en l’article 87 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals.

Disposició addicional novena. Règim especial de Ceu-
ta i de Melilla.

Es modifica l’apartat 3 de l’article 140 de la Llei Regu-
ladora de les Hisendes Locals, que quedarà redactat en
els termes següents:

«3. La participació de Ceuta i de Melilla en els
tributs de l’Estat es determinarà aplicant les normes
contingudes en la secció 2a del capítol III B) del
Títol II de la present Llei pel que fa als municipis.
A este efecte, l’esforç fiscal a què es referix l’arti-
cle 115 ter.1.b) de la present Llei es calcularà
prenent en consideració les quotes íntegres dels
imposts municipals determinades abans d’aplicar
la bonificació prevista en l’apartat anterior.
Així mateix, aquella participació es determinarà apli-
cant les normes arreplegades en la secció 3a del
capítol III B) del Títol III d’esta Llei pel que fa a
les províncies.»

Disposició addicional deu. Compensacions a favor de
les entitats locals per pèrdua d’ingressos derivada de
la reforma de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.

1. Amb la finalitat de preservar el principi de sufi-
ciència financera de les entitats locals i per a donar cober-
tura a la possible minva d’ingressos que aquelles pogue-
ren experimentar com a conseqüència de la reforma de
l’Impost sobre Activitats Econòmiques, l’Estat compen-
sarà a les Entitats Locals per la pèrdua de recaptació
d’este impost l’any de la seua entrada en vigor.

2. La pèrdua compensable serà l’expressió de la
diferència entre la recaptació líquida de l’any 2003 i
la recaptació líquida de l’any 2000, entenent per recap-
tació líquida la recaptació tant de l’exercici corrent com
d’exercicis tancats. Per al càlcul de la recaptació líquida
s’hauran d’efectuar els ajusts següents:

En la recaptació líquida no s’inclourà la derivada de
les modificacions incloses en ordenances fiscals que

hagen entrat en vigor amb posterioritat a l’1 de gener
de 1999 que afecten els coeficients, índexs i recàrrecs
regulats en els articles 88, 89 i 124 de la Llei 39/1998,
de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals,
en la redacció anterior a l’entrada en vigor de la present
Llei, o que establisquen, conforme al que regula l’es-
mentat article 88 segons la redacció donada per l’article
25 de la present Llei, un coeficient inferior al que resulte
de multiplicar, en cada cas, el coeficient i l’índex vigents
amb anterioritat a l’1 de gener de 1999 que vagen a
substituir.

Així mateix, la recaptació líquida de l’any 2003 no
inclourà la derivada de la distribució de la quota nacional
establida en l’epígraf 761.2 «Servici de telefonia mòbil»
per la disposició addicional quarta «Tarifes i Instrucció
de l’Impost sobre Activitats Econòmiques» de la present
Llei.

3. L’import de la dita compensació, minorat en la
recaptació líquida de l’epígraf 761.2 «Servici de telefonia
mòbil», segons la distribució de la quota nacional que
s’efectue entre les entitats locals, es consolidarà en el
model de participació d’estes en els tributs de l’Estat
definit en els articles 39 i 40 de la present Llei, d’acord
amb les regles següents:

Aquelles entitats locals a les quals se cedix un per-
centatge del rendiment de determinats tributs estatals
voran incrementada la seua participació en el Fons Com-
plementari de Finançament de l’any 2004, definit en
els articles 114 bis i 126 bis de la Llei 39/1998, de
28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals,
segons la redacció donada pels articles 39 i 40 de la
present Llei, en l’import de la compensació que es reco-
nega a cada entitat.

La participació total l’any base dels municipis als quals
no se cedix un percentatge del rendiment de determinats
tributs estatals, definida en l’article 115 bis de la Llei
39/1998, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisen-
des Locals, segons la redacció donada per l’article 39
de la present Llei, s’incrementarà en l’import de la suma
de les compensacions que es reconeguen a tals muni-
cipis. D’acord amb les condicions de l’article 115 ter,
en cap cas el finançament que perceba cada municipi
en el futur podrà ser inferior al que resulte, en termes
bruts, de la liquidació definitiva de l’any 2003 incremen-
tada en la compensació que se li reconega per l’aplicació
d’esta disposició addicional.

4. En l’últim trimestre de l’any 2003 s’efectuaran
bestretes a compte de la previsible minva de recaptació.
El Ministeri d’Hisenda calcularà tals imports prenent com
a base la matrícula de l’impost de l’any 2000 i un avanç
de la matrícula de l’any 2003, considerant els contri-
buents susceptibles de ser declarats exempts, els coe-
ficients, índexs i recàrrecs aplicables sobre les quotes
mínimes de la tarifa de l’impost i els ajusts arreplegats
en l’apartat 2 d’esta disposició addicional.

5. Durant l’any 2004 el Ministeri d’Hisenda, prenent
com a base els imports certificats per l’interventor local
o, si és el cas, per l’òrgan competent que tinga atribuïda
la gestió recaptatòria d’este tribut, ajustats segons els
criteris de l’apartat 2 d’esta Disposició addicional, pro-
cedirà a calcular l’import de la compensació definitiva
de cada entitat local i efectuarà la liquidació de les bes-
tretes a compte.

A este efecte, el Ministeri d’Hisenda podrà fixar ter-
minis preclusius de remissió de la informació que es
necessite tant per al càlcul de les entregues a compte
com de la liquidació definitiva. S’entendrà que les entitats
locals que incomplisquen este termini renuncien a la
percepció de la bestreta a compte o de la pròpia com-
pensació.



Suplement núm. 1 Dimecres 1 gener 2003 187

6. La Llei de Pressuposts Generals de l’Estat per
a l’any 2004 determinarà el procediment de cance�ació,
a càrrec de la participació dels ens locals en els Tributs
de l’Estat, dels saldos deutors resultants de la liquidació
de les entregues a compte.

7. El Ministeri d’Hisenda, a través de la Direcció
General de Fons Comunitari i Finançament Territorial,
podrà realitzar les actuacions i comprovacions neces-
sàries per a la gestió i pagament d’estes compensacions,
podent dictar les instruccions necessàries a l’efecte i
fixar procediments normalitzats de transmissió de la
informació tributària i pressupostària relativa a l’Impost
sobre Activitats Econòmiques.

Disposició addicional onze. Modificació de la Llei 19/-
1991, de 6 de juny, de l’Impost sobre el Patrimoni.

Amb efectes des de l’1 de gener del 2003 es modifica
l’apartat dos de l’article 4.octau de la Llei 19/1991, de
6 de juny, de l’Impost sobre el Patrimoni, que quedarà
redactat en els termes següents:

«Dos. Les participacions en entitats, amb cotit-
zació o sense en mercats organitzats, sempre que
concórreguen les condicions següents:

a) Que l’entitat no tinga per activitat principal
la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari.
S’entendrà que una entitat no gestiona un patri-
moni mobiliari o immobiliari i que, per tant, realitza
una activitat empresarial quan, per aplicació del
que establix l’article 75 de la Llei 43/1995, de
27 de desembre, de l’Impost sobre Societats, la
dita entitat no reunisca les condicions per a con-
siderar que més de la mitat del seu actiu està cons-
tituït per valors o és de mera tinença de béns.

b) Que, quan l’entitat revista la forma socie-
tària, no concórreguen els supòsits establits en l’ar-
ticle 75 de la Llei 43/1995, de 27 de desembre,
de l’Impost sobre Societats.

c) Que la participació del subjecte passiu en
el capital de l’entitat siga almenys del 5 per 100,
computat de forma individual, o del 20 per 100
conjuntament amb el seu cònjuge, ascendents, des-
cendents o co�aterals de segon grau, ja tinga el
seu origen el parentiu en la consanguinitat, en l’a-
finitat o en l’adopció.

d) Que el subjecte passiu exercisca efectiva-
ment funcions de direcció en l’entitat, percebent
per això una remuneració que represente més del
50 per 100 de la totalitat dels rendiments empre-
sarials, professionals i de treball personal.

A l’efecte del càlcul anterior, no es computaran
entre els rendiments empresarials, professionals i
de treball personal, els rendiments de l’activitat
empresarial a què es referix el número 1 d’este
apartat.

Quan la participació en l’entitat siga conjunta
amb alguna o algunes de les persones a les quals
es referix la lletra anterior, les funcions de direcció
i les remuneracions derivades d’esta hauran de
complir-se almenys en una de les persones del grup
del parentiu, sense perjuí que totes elles tinguen
dret a l’exempció.

L’exempció només afectarà el valor de les par-
ticipacions, determinat conforme a les regles que
s’establixen en l’article 16.u d’esta Llei, en la part
que corresponga a la proporció existent entre els
actius necessaris per a l’exercici de l’activitat
empresarial o professional, minorats en l’import
dels deutes derivats d’esta, i el valor del patrimoni
net de l’entitat.»

Disposició addicional dotze. Modificació d’aspectes
fiscals del Règim Econòmic Fiscal de Canàries.

Es modifica el número 2 de l’article 67 de la Llei
20/1991, de 7 de juny, de Modificació dels Aspectes
Fiscals del Règim Econòmic Fiscal de Canàries, que que-
darà redactat com seguix:

«A l’efecte de l’Arbitri sobre Importacions i Entre-
gues de Mercaderies a Canàries s’entén per este
el següent:

1r. Entrega de béns, la transmissió del poder
de disposició sobre béns mobles corporals. Es con-
sideren béns mobles corporals el gas, l’electricitat,
la calor i les altres formes d’energia. No tenen la
condició d’entregues de béns les execucions d’obra
que tinguen per objecte la construcció o rehabi-
litació de béns mobles.

2n. Empresari, la persona o entitat que realitze
habitualment activitats empresarials. Són activitats
empresarials les que impliquen ordenació per
compte propi de factors de producció materials o
humans, o d’un d’ells, amb la finalitat d’intervindre
en la producció o distribució de béns o servicis.
Les societats mercantils es reputaran en tot cas
empresaris.

3r. Producció empresarial de béns, la realitza-
ció d’activitats extractives, agrícoles, ramaderes,
forestals, pesqueres, industrials i altres d’anàlogues.

4t. Importació, l’entrada definitiva o temporal
dels béns mobles corporals en l’àmbit territorial de
les Illes Canàries, siga quina siga la seua proce-
dència, el fi a què es destinen o la condició de
l’importador.

Sense perjuí del que preveu el número anterior,
es considera també importació:

a) L’autorització per al consum en les Illes Canà-
ries dels béns que reglamentàriament es troben
en qualsevol dels règims especials a què es referix
l’article 10 de la present Llei, així com en zones
i depòsits francs. Es produirà també el fet imposable
importació de béns en els supòsits d’incompliment
dels requisits establits per a la concessió dels
règims a què es referix el paràgraf anterior.

b) La desafectació dels objectes incorporats
als barcos i aeronaus a què es referixen els núme-
ros 2 i 4 de l’article 71 de la present Llei, quan
la producció de tals objectes haja estat exempta
de l’Arbitri conforme al que disposen els núme-
ros 3 i 5 del mateix article.

c) Les adquisicions realitzades en les Illes Canà-
ries dels béns la producció o importació prèvies
dels quals s’hagueren beneficiat de les exempcions
relatives als règims diplomàtic, consular o dels orga-
nismes internacionals. El que disposen les lletres
b) i c) anteriors no s’aplicarà després de transcorre-
guts quinze anys des de la realització de les impor-
tacions o produccions exemptes a què es referixen
les dites lletres.»

Disposició transitòria primera. Tributació dels béns
immobles de característiques especials.

Els béns immobles de característiques especials que
a l’entrada en vigor de la present Llei estiguen inscrits
en el Cadastre Immobiliari conforme a la seua anterior
naturalesa, mantindran fins al 31 de desembre del 2005
la reducció en la base imposable que tingueren conforme
a la normativa anterior, i se’ls aplicaran els tipus de gra-
vamen de l’Impost sobre Béns Immobles prevists per
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als dits béns en esta Llei. La resta de béns immobles
de característiques especials començaran a tributar en
l’Impost sobre Béns Immobles el dia u de gener de l’any
immediatament posterior al de la seua inscripció en el
Cadastre Immobiliari.

Disposició transitòria segona. Base liquidable dels
béns immobles rústics.

El que establix la present Llei respecte a la fixació
de la base liquidable de l’Impost sobre Béns Immobles
queda en suspens respecte als béns immobles rústics
fins que per mitjà de Llei s’establisca la data de la seua
aplicació.

Disposició transitòria tercera. Beneficis fiscals en l’Im-
post sobre Béns Immobles.

1. Els beneficis fiscals en l’Impost sobre Béns Immo-
bles reconeguts a l’entrada en vigor de la present Llei
els supòsits de gaudi dels quals es troben arreplegats
en esta, es mantindran sense que, en el cas que tinguen
caràcter rogat, en siga necessària la so�icitud. Es man-
tindran fins a la data de la seua extinció aquells beneficis
fiscals reconeguts en el dit Impost els supòsits de gaudi
dels quals no s’arrepleguen en la present Llei, a excepció
de l’exempció prevista en el paràgraf k) de l’article 64
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en la seua
redacció anterior a esta Llei, que queda extingida a la
seua entrada en vigor.

2. Els Ajuntaments que a l’entrada en vigor de la
present Llei aplicaren la bonificació establida en l’article
74.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora
de les Hisendes Locals, en la redacció que li va pro-
porcionar la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de Mesu-
res fiscals, administratives i de l’orde social, podran con-
tinuar aplicant la dita bonificació fins a la data que deter-
mine la respectiva ordenança fiscal.

3. Fins al moment en què adquirisquen efectivitat els
valors cadastrals determinats per mitjà de l’aplicació de
Ponències de valors totals o especials aprovades de con-
formitat amb el que disposen les normes reguladores del
Cadastre Immobiliari, mantenen la seua vigència els arti-
cles segon, tercer, quart, quint i sext de la Llei 53/1997,
de 27 de novembre, per la qual es modifica parcialment
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de
les Hisendes Locals, i s’establix una reducció en la base
imposable de l’Impost sobre Béns Immobles, així com
l’article 69.3 de la citada Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, en la seua redacció anterior a la present Llei,
respecte als immobles rústics, urbans i de caracterís-
tiques especials situats en municipis en què s’aplicara
la dita reducció.

Disposició transitòria quarta. Procediments en trami-
tació.

Als procediments iniciats abans de l’entrada en vigor
de la present Llei no se’ls aplicarà esta, i es regiran per
la normativa anterior.

Disposició transitòria quinta. Ordenances fiscals i ter-
minis d’aprovació del tipus de gravamen de l’Impost
sobre Béns Immobles i de les Ponències de valors,
de notificació de valors cadastrals i d’entrega dels
Padrons cadastrals.

1. Amb efectes exclusius per a l’exercici del 2003,
els Ajuntaments que decidisquen aplicar, fent ús de la
seua capacitat normativa, les modificacions establides
en esta Llei en els tributs periòdics amb meritació l’1
de gener del dit any hauran d’aprovar el text definitiu

de les noves ordenances fiscals i publicar-les en el Butlletí
Oficial corresponent, tot això d’acord amb el que disposa
l’article 17 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, abans de l’1 d’abril
del 2003.

En el cas que per a l’Impost sobre Béns Immobles
no es faça ús de l’autorització continguda en el paràgraf
anterior, el tipus de gravamen aplicable als béns immo-
bles de característiques especials serà el corresponent
als béns immobles urbans.

2. Amb vigència exclusiva per a l’exercici 2003, el
termini general establit en la present Llei per a aprovar
els tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns Immobles
s’amplia fins al 31 d’octubre del 2003 en aquells muni-
cipis afectats per procediments de valoració co�ectiva
que hagen de produir efecte l’1 de gener del 2004.
Dels corresponents acords es traslladarà a la Direcció
General del Cadastre dins del dit termini.

Així mateix, i en relació als municipis indicats, s’amplia
també fins al 31 d’octubre del 2003 el termini per a
la publicació de les ponències de valors i fins a l’1 de
març de l’any 2004 el termini per a la notificació indi-
vidual dels valors cadastrals resultants, sense perjuí de
la seua efectivitat l’any 2004.

En estos municipis l’entrega del corresponent Padró
cadastral es podrà diferir fins al dia 1 de maig de l’any
2004.

Disposició transitòria sexta. Determinació de la base
liquidable de l’Impost sobre Béns Immobles.

Durant els exercicis 2003 i 2004, la determinació
de la base liquidable de l’Impost sobre Béns Immobles,
atribuïda als Ajuntaments en l’apartat 3 de l’article 78
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora
de les Hisendes Locals, es realitzarà per la Direcció Gene-
ral del Cadastre, llevat que l’Ajuntament comunique a
l’esmentat centre directiu que la competència indicada
serà exercida per ell. Esta comunicació haurà de fer-se
abans que finalitze el mes de febrer de cada un dels
anys indicats.

Disposició transitòria sèptima. Bonificacions per inici
d’activitat en l’Impost sobre Activitats Econòmiques.

En relació amb els subjectes passius de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques respecte dels quals, a l’entrada
en vigor d’esta Llei, no estant exempts del pagament
de l’impost d’acord amb el que esta disposa, s’estigueren
aplicant les bonificacions en la quota per inici d’activitat
anteriorment regulades en la nota comuna 2a a la secció
primera i en la nota comuna 1a a la secció segona,
de les tarifes aprovades pel Reial Decret Legislatiu
1175/1990, de 28 de setembre, continuaran aplicant-se
les dites bonificacions, en els termes prevists en les cita-
des notes comunes, fins a la finalització del corresponent
període d’aplicació de la bonificació.

Disposició transitòria octava. Exempcions en l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica derivades de l’ar-
ticle 94 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
en la seua redacció anterior.

Els vehicles que amb anterioritat a l’entrada en vigor
d’esta Llei, resultant exempts de l’Impost sobre Vehicles
de Tracció Mecànica per aplicació de l’anterior redacció
de l’article 94.1.d) de la Llei 39/1988, de 28 de desem-
bre, Reguladora de les Hisendes Locals, no complisquen
els requisits fixats per a l’exempció en la nova redacció
donada per esta Llei a l’esmentat precepte, continuaran
tenint dret a l’aplicació de l’exempció prevista en la redac-
ció anterior del dit precepte, en tant que el vehicle hi
mantinga els requisits fixats per a tal exempció.
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Disposició transitòria novena. Cambres de Comerç,
Indústria i Navegació.

Als obligats al pagament del Recurs Cameral que esti-
guen subjectes i no exempts de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques se’ls liquidarà, en l’exercici 2003, l’exacció
del paràgraf a) de l’apartat 1 de l’article 12 de la Llei
3/1993, de 22 de març, a què es referix la disposició
addicional sexta d’esta Llei, prenent com a base les quo-
tes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques meritades
l’any anterior corresponents a la quota de tarifa sense
incloure-hi l’element de superfície.

Als obligats al pagament del Recurs que estiguen
exempts de l’esmentat impost no se’ls exigiran les quotes
d’esta exacció que s’hagen meritat l’any 2002 de con-
formitat amb la normativa anterior.

Les modificacions introduïdes per esta Llei en el parà-
graf a) de l’apartat 1 de l’article 12 de la Llei 3/1993,
de 22 de març, no afectaran el dret de les Cambres
a continuar exigint, conforme a la legislació anteriorment
vigent, les quotes no prescrites d’esta exacció, liquidades
o que van haver de ser liquidades sobre les quotes de
l’Impost sobre Activitats Econòmiques dels exercicis
2001 i anteriors.

Disposició transitòria deu. Tipus de gravamen de l’Im-
post sobre Béns Immobles per usos.

Fins que no s’aproven les noves normes reglamen-
tàries en matèria de valoració cadastral, la diferenciació
de tipus de gravamen per usos en l’Impost sobre Béns
Immobles prevista en esta Llei es realitzarà atenent els
establits en el quadro de coeficients del valor de les
construccions arreplegat en la norma 20 de l’annex al
Reial Decret 1020/1993, de 25 de juny, pel qual s’a-
proven les normes tècniques de valoració i el quadro
marc de valors del sòl i de les construccions per a deter-
minar el valor cadastral dels béns immobles de natu-
ralesa urbana, tenint en compte les especialitats
següents:

1. Quan els immobles tinguen atribuïts diversos
usos, les normes per a la identificació de l’ús de l’e-
dificació o dependència principal seran les següents:

a) Als immobles no sotmesos al règim de propietat
horitzontal que estiguen integrats per diverses edifica-
cions o dependències se’ls assignarà l’ús residencial
quan la suma de les superfícies d’este ús represente
almenys el 20 per 100 de la superfície total construïda
de l’immoble, una vegada descomptada la destinada a
places d’estacionament; en qualsevol altre cas, s’assig-
narà l’ús de major superfície, descomptada així mateix
la destinada a places d’estacionament. En este últim
supòsit, si coincidiren diversos usos amb la mateixa
superfície, caldrà ajustar-se al següent orde de preva-
lència: residencial, oficines, comercial, espectacles, oci
i hoteleria, industrial, magatzem-estacionament, sanitat
i beneficència, esports, cultural i religiós i edifici singular.

b) En els immobles sotmesos a règim de propietat
horitzontal, quan diversos elements privatius formen part
d’un únic bé immoble, la dependència principal serà la
destinada a ús residencial. Si cap d’elles tinguera este
ús, caldrà ajustar-se a la prevalència citada en el parà-
graf a).

2. Per a la identificació de l’ús de les edificacions
o dependències que tinguen la consideració de bé immo-
ble se seguiran les regles següents:

a) Els garatges i trasters que s’ubiquen en edificis
d’ús residencial, així com els edificis destinats exclusi-
vament a garatges i estacionaments, tindran assignat
l’ús magatzem-estacionament.

b) Els bars musicals, sales de festes, discoteques,
cines, teatres, restaurants, bars i cafeteries ubicats en
locals comercials en edificis destinats a altres usos, així
com els locals comercials en estructura, tindran assignat
l’ús comercial.

c) Els càmping tindran assignat l’ús oci i hoteleria.
d) Els camps de golf tindran assignat l’ús esportiu.
e) Les sitges i depòsits per a sòlids, líquids i gasos

tindran assignat l’ús industrial.
f) Els edificis o immobles monumentals i ambientals

o típics es classificaran en l’ús corresponent a l’activitat
que s’hi duga a terme.

g) Les obres d’urbanització i les obres de jardineria
no es consideraran, a este efecte, construccions.

Disposició transitòria onze. Notificacions.

Amb efectes exclusius per a l’any 2003, les altera-
cions que experimenten els elements determinants dels
deutes tributaris de cobrament periòdic per rebut, com
a conseqüència de les modificacions introduïdes per la
present Llei o per les ordenances fiscals, es notificaran
co�ectivament per mitjà d’edicte, no sent necessària la
seua notificació individual.

Disposició transitòria dotze. Gestió censal i inspecció
de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.

1. Les entitats que, d’acord amb l’article 22 del Reial
Decret 243/1995, de 17 de febrer, pel qual es dicten
normes per a la gestió de l’Impost sobre Activitats Eco-
nòmiques i es regula la delegació de competències en
matèria de gestió censal de tal impost, puguen so�icitar
la delegació de competències en matèria de gestió cen-
sal i que desitgen assumir la dita competència el 2003,
hauran d’adoptar l’oportú acord i presentar la corres-
ponent so�icitud davant del Departament de Gestió Tri-
butària de l’Agència Estatal d’Administració Tributària
abans del 15 d’abril del 2003.

La so�icitud haurà de presentar-se inclús en els casos
en què l’entitat tinga assumida la competència esmen-
tada el 2002, entenent-se en qualsevol altre cas que
es renuncia, amb efectes d’1 de juliol del 2003, a l’exer-
cici per delegació de la dita competència. Les entitats
podran so�icitar la delegació de la gestió censal inclús
quan no hagen assumit per delegació en exercicis ante-
riors la inspecció de l’impost, sempre que per al 2003
so�iciten també la delegació de la inspecció.

L’Orde del ministre d’Hisenda que concedisca la dele-
gació de la gestió censal per al 2003 es publicarà en
el «Boletín Oficial del Estado» abans de l’1 de juliol del
2003. Fins que no es publique l’Orde esmentada la gestió
censal de l’impost es continuarà exercint per l’entitat
que haja exercit efectivament la dita competència
el 2002.

2. La delegació de la inspecció per al 2003 se so�i-
citarà en el termini establit en l’apartat anterior al Depar-
tament d’Inspecció Financera i Tributària de l’Agència
Estatal d’Administració Tributària, sense que en este cas
siga necessari presentar una nova so�icitud quan ja s’ha-
guera exercit la dita competència per delegació el 2002.
El mateix termini s’aplicarà si es desitja renunciar a l’exer-
cici de la competència per delegació el 2003.

L’Orde del ministre d’Hisenda que concedisca la dele-
gació de la inspecció es publicarà en el «Boletín Oficial
del Estado» abans de l’1 de juliol del 2003.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

1. A partir de la data d’entrada en vigor d’esta Llei,
queden derogades les normes següents:

a) Disposicions addicionals segona i quarta i dis-
posicions transitòries segona, apartats 2, 3, 4 i 5, i onze-
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na, en tant que es referix a l’aplicació de l’Impost sobre
Béns Immobles, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals.

b) La nota comuna 2a a la secció primera de les
tarifes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, apro-
vades pel Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28
de setembre, pel qual s’aproven les tarifes i la Instrucció
de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.

c) La nota comuna 1a a la secció segona de les
tarifes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, apro-
vades pel Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28
de setembre, pel qual s’aproven les tarifes i la Instrucció
de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.

Així mateix, queden derogades totes les normes que
s’oposen, contradiguen o resulten incompatibles amb
els preceptes de la present Llei.

2. El que disposa el paràgraf a) de l’apartat anterior
s’entén sense perjuí del que preveuen les disposicions
transitòries de la present Llei.

Disposició final primera. Desplegament de la Llei.

1. Es faculta el Govern per a dictar totes les dis-
posicions que siguen necessàries per al desplegament
i l’execució d’esta Llei.

2. En particular, es faculta el Govern per a dictar
totes les disposicions que siguen necessàries per al des-
plegament i aplicació de les tarifes i Instrucció de l’Impost
sobre Activitats Econòmiques.

3. Es faculta el ministre d’Hisenda per a aprovar
els models de comunicació a l’efecte de l’aplicació de
l’exempció en l’Impost sobre Activitats Econòmiques
determinada en funció de l’import net de la xifra de nego-
cis del subjecte passiu i de l’aplicació del coeficient de
ponderació d’esta, així com per a determinar els terminis
i la forma de presentació de les comunicacions i els
supòsits en els quals no serà necessària la dita presen-
tació.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

1. La present Llei entrarà en vigor el dia 1 de gener
del 2003.

2. El model de finançament de les entitats locals
descrit en els articles quaranta-u i quaranta-tres de la
present Llei entrarà en vigor l’1 de gener del 2004 i
serà objecte de desplegament anual per les Lleis de Pres-
suposts Generals de l’Estat, de conformitat amb les direc-
trius arreplegades en la present Llei.

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

que complisquen esta Llei i que la facen complir.

Madrid, 27 de desembre del 2002.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ
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