
Disposició transitòria sexta. Referències a la Llei Gene-
ral Tributària.

Fins a l’entrada en vigor de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, les remissions a la dita
norma contingudes en esta llei s’entendran realitzades
a la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tri-
butària, i a la Llei 1/1998, de 26 de febrer, de Drets
i Garanties dels Contribuents. En particular, les remis-
sions contingudes en l’apartat 1 de l’article 16, en l’a-
partat 2 de l’article 29 i en els apartats 1 i 2 de l’article
36 d’esta llei s’entendran realitzades, respectivament,
a l’article 116, als apartats 4 i 5 de l’article 105 i als
articles 111 i 112 de la Llei 230/1963, de 28 de desem-
bre, General Tributària.

Disposició final primera. Títol competencial.

Esta llei es dicta a l’empara del que establix l’article
149.114a de la Constitució Espanyola.

Disposició final segona. Facultat de desplegament de
la llei.

Es faculta el Govern per a dictar totes les disposicions
que siguen necessàries per al desplegament i execució
d’esta llei.
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Fins aqueix moment, el valor cadastral dels referits
béns serà el resultat de capitalitzar al tres per cent l’im-
port de les bases liquidables vigents per a l’exacció de
la Contribució Territorial Rústica i Pecuària corresponent
a l’exercici 1989, obtingudes mitjançant l’aplicació dels
tipus avaluatoris de la dita contribució, prorrogats en
virtut del Reial Decret Llei 7/1988, de 29 de desembre,
o dels que s’hagen aprovat posteriorment en substitució
d’ells, i sense perjuí de la seua actualització anual mit-
jançant els coeficients establits i els que establisquen
les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat, una vegada
incorporades les alteracions cadastrals que hagen expe-
rimentat o experimenten en cada exercici.

Disposició transitòria tercera. Constància documental
i registral de la referència cadastral de béns immobles
rústics.

No s’aplicarà el que establix el títol V d’esta llei als
béns immobles rústics situats en els municipis en què
no haja finalitzat la renovació del Cadastre Rústic d’acord
amb el que preveu la disposició addicional única d’esta
llei.

Disposició transitòria quarta. Normativa preexistent.

Fins que es porten a efecte les previsions de desple-
gament reglamentari contingudes en esta llei, continuaran
en vigor, mentres no s’hi oposen, les normes reglamen-
tàries existents, així com qualsevol altra dictada en des-
plegament de la normativa anterior a la Llei 48/2002,
de 23 de desembre, del Cadastre Immobiliari.

Les referències contingudes en la dita normativa ante-
rior a revisions cadastrals, fixacions, revisions i modi-
ficacions de valors i modificacions de ponències s’en-
tendran fetes als procediments de valoració co�ectiva
general o parcial, o, si és el cas, al procediment de deter-
minació del valor cadastral dels béns immobles de carac-
terístiques especials, i les realitzades a alteracions d’orde
físic, econòmic o jurídic concernent als béns immobles,
als fets, actes o negocis susceptibles d’incorporació en
el Cadastre Immobiliari. Igualment, les referències ante-
riors als canvis de cultiu o aprofitament s’entendran rea-
litzades als canvis de classe de cultiu o aprofitament.

De la mateixa manera, les referències al procediment
previst per a canvis de naturalesa i aprofitament en l’ar-
ticle 71.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, regu-
ladora de les Hisendes Locals, en la seua redacció dona-
da per la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures
fiscals, administratives i de l’orde social, s’entendran
fetes al procediment simplificat de valoració co�ectiva.

Disposició transitòria quinta. Procediments en trami-
tació.

1. Als procediments iniciats abans de l’entrada en
vigor de la Llei 48/2002, de 23 de desembre, del Cadas-
tre Immobiliari, esta no se’ls aplicarà, ni tampoc esta
llei, i es regiran per la normativa anterior.

2. Els procediments de rectificació general de les
característiques cadastrals dels béns immobles de natu-
ralesa rústica iniciats i no finalitzats a l’entrada en vigor
de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de mesures
fiscals, administratives i de l’orde social, es regiran pel
que establix la disposició addicional única d’esta llei,
inclòs el termini màxim de 18 mesos per a la resolució
del procediment, si bé este començarà a comptar-se a
partir de l’1 de gener del 2002.

4214 REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals. («BOE» 59,
de 9-3-2004, i «BOE» 63, de 13-3-2004.)

I

La disposició addicional quinta de la Llei 19/2003,
de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de
capitals i de les transaccions econòmiques amb l’exterior
i, sobre determinades mesures de prevenció del blan-
queig de capitals, afig una disposició addicional tretze
a la Llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, que establix que el Govern elaborarà
i aprovarà, en el termini d’un any a partir de l’entrada
en vigor d’esta llei, el text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.

El termini d’esta habilitació va ser ampliat a 15 mesos
per la disposició final setze de la Llei 62/2003, de 30
de desembre, de mesures fiscals, administratives i de
l’orde social, que modifica la disposició addicional tretze
de la Llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals.

Esta habilitació té com a finalitat dotar de més cla-
redat el sistema tributari i financer aplicable a les entitats
locals mitjançant la integració en un únic cos normatiu
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i de la Llei
51/2002, de 27 de desembre, en particular, determi-
nades disposicions addicionals i transitòries d’esta últi-
ma, de manera que contribuïx amb això a augmentar
la seguretat jurídica de l’Administració tributària i, espe-
cialment, dels contribuents.

No obstant això, esta delegació legislativa té l’abast
més limitat dels previstos en l’apartat 5 de l’article 82
de la Constitució, ja que se circumscriu a la mera for-
mulació d’un text únic i no inclou autorització per a regu-
laritzar, aclarir i harmonitzar els textos legals a refondre.
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II

La Llei 39/1988, de 28 de desembre, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» de 30 de desembre
de 1988, va aprovar una nova normativa reguladora de
les hisendes locals, en el seu vessant tributari i financer.
No obstant això, des de la seua entrada en vigor, la
dita llei ha experimentat diverses modificacions, entre
les quals poden destacar-se, pel seu caràcter recent i
la seua transcendència, les dutes a terme per la Llei
50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’orde social, i per la ja comentada Llei
51/2002, de 27 de desembre, la qual ha suposat la
modificació de nombrosos preceptes de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, i una reforma de gran transcen-
dència en tot el règim tributari i financer propi de les
hisendes locals.

El text refós aprovat per este reial decret legislatiu
integra la Llei 39/1988, de 28 de desembre, tant el
seu articulat com les disposicions addicionals i tran-
sitòries la incorporació de les quals resulta pertinent,
i determinades disposicions addicionals i transitòries de
la Llei 51/2002, de 27 de desembre, en particular aque-
lles la incorporació de les quals al text refós resulta
procedent per a dotar-lo d’una major claredat en la con-
junció entre la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i
la Llei 51/2002, de 27 de desembre.

També s’han incorporat les modificacions que els arti-
cles 15 i 64 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre,
de mesures fiscals, administratives i de l’orde social, rea-
litzen a la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora
de les Hisendes Locals.

En concret, s’incorporen al text refós les disposicions
addicionals primera, segona, sèptima i octava i les dis-
posicions transitòries primera, segona, tercera, quarta,
quinta, sexta, sèptima, octava, deu, onze i dotze, totes
estes de la Llei 51/2002, de 27 de desembre, en alguns
casos amb les adaptacions de redacció necessàries per
a donar-los el sentit que van tindre en la seua incor-
poració a la llei esmentada.

Així mateix, en el text refós es recullen ja expres-
sament en euros les quotes de l’Impost sobre Vehicles
de Tracció Mecànica, així com la quantia dels gastos
menors no sotmesos a intervenció prèvia, amb aplicació
de les regles de la Llei 46/1998, de 17 de desembre,
sobre la introducció de l’euro.

III

Este reial decret legislatiu conté un article pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisen-
des Locals, dos disposicions addicionals: la primera regu-
la les remissions normatives als textos derogats, i la sego-
na fa referència a l’aplicació del règim especial previst
en el títol X de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local; tres disposicions tran-
sitòries que regulen la participació de les entitats locals
en els tributs de l’Estat per a exercicis anteriors a l’1
de gener del 2004 i l’aplicació de les referències a les
noves Lleis General Tributària i General Pressupostària
fins a la seua entrada en vigor; una disposició derogatòria
que preveu la derogació de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, i de la Llei 51/2002, de 27 de desembre,
i una disposició final d’entrada en vigor.

El text refós s’estructura en un títol preliminar, sis
títols, 223 articles, dotze disposicions addicionals, dèsset
disposicions transitòries i una disposició final. Així
mateix, s’inclou un índex del seu articulat, l’objecte del
qual és facilitar la utilització de la norma pels seus des-

tinataris mitjançant una ràpida localització i ubicació sis-
temàtica dels seus preceptes.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Hisenda,
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia
del Consell de Ministres en la seua reunió del dia 5
de març del 2004.»

D I S P O S E :

Article únic. Aprovació del text refós de la Llei Regu-
ladora de les Hisendes Locals.

S’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, que s’inclou a continuació.

Disposició addicional primera. Remissions normatives.

Les referències normatives efectuades en ordenances
i en altres disposicions a la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, i a la Llei
51/2002, de 27 de desembre, de reforma de l’anterior,
s’entendran efectuades als preceptes corresponents
d’este text refós.

Disposició addicional segona. Règim especial dels
municipis de gran població.

Les disposicions d’esta llei s’aplicaran sense perjuí
del règim especial previst per als municipis de gran pobla-
ció en el títol X de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local.

Disposició transitòria primera. Regulació anterior a l’1
de gener del 2004.

La participació de les entitats locals en els tributs
de l’Estat, corresponent als exercicis iniciats amb ante-
rioritat a l’1 de gener del 2004, es regirà per la legislació
derogada per este reial decret legislatiu.

Disposició transitòria segona. Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària.

Fins a l’1 de juliol del 2004, data de l’entrada en
vigor de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, les referències efectuades en el text refós que
aprova este reial decret legislatiu a la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, s’entendran realitzades als corres-
ponents de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, Gene-
ral Tributària, i de la Llei 1/1998, de 26 de febrer, de
Drets i Garanties dels Contribuents, en els termes que
disposava la Llei 39/1988, de 28 de desembre, regu-
ladora de les Hisendes Locals.

Disposició transitòria tercera. Llei 47/2003, de 26 de
novembre, General Pressupostària.

Fins a l’1 de gener del 2005, data d’entrada en vigor
de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pres-
supostària, les referències efectuades en el text refós que
aprova este reial decret legislatiu a la Llei 47/2003, de 26
de novembre, s’entendran realitzades als corresponents
del text refós de la Llei General Pressupostària, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 1091/1988, de 23 de setem-
bre, en els termes que disposava la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

1. Queden derogades totes les disposicions del
mateix rang o d’un rang inferior que s’oposen a esta
llei i, en particular, les següents:
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a) La Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora
de les Hisendes Locals, excepte les disposicions addi-
cionals primera, octava i dènou.

b) La Llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals, a excepció de les disposicions addi-
cionals tercera, quarta, quinta, sexta, deu, onze i dotze,
així com de la disposició transitòria novena.

2. El que preveu esta disposició derogatòria no per-
judicarà els drets de la Hisenda pública respecte a les
obligacions meritades durant la seua vigència.

Disposició final única. Entrada en vigor.

1. Este reial decret legislatiu i el text refós que apro-
va entraran en vigor l’endemà de la seua publicació en
el «Boletín Oficial del Estado».

2. No obstant l’anterior, el model de finançament
de les entitats locals descrit en els capítols III i IV del
títol II i en els capítols III i IV del títol III del text refós
adjunt entrarà en vigor l’1 de gener del 2004, i serà
objecte de desplegament anual per les Lleis de Pres-
supostos Generals de l’Estat, de conformitat amb les
directrius recollides en l’esmentat text refós.

Madrid, 5 de març del 2004.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Hisenda,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA
DE LES HISENDES LOCALS
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Secció 1a. Abast i condicions generals de la cessió.

Article 135. Àmbit subjectiu.
Article 136. Objecte de la cessió.

Secció 2a. Abast i condicions específiques de la cessió.

Article 137. Abast de la cessió i punts de connexió
en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Article 138. Abast de la cessió i punt de connexió
en l’Impost sobre el Valor Afegit.

Article 139. Abast de la cessió i punt de connexió
en els Impostos Especials sobre Fabricació.

Capítol IV. Participació de les províncies en els tributs
de l’Estat.

Secció 1a. Participació en el fons complementari de
finançament.

Article 140. Àmbit subjectiu.
Article 141. Regla general per a determinar la par-

ticipació en el Fons complementari de finançament.
Article 142. Regla per a determinar la participació

en el Fons complementari de finançament corresponent
a l’any base.

Article 143. Índex d’evolució.

Secció 2a. Finançament de l’assistència sanitària.

Article 144. Finançament de l’assistència sanitària.

Secció 3a. Participació de la resta de províncies i
ens assimilats.

Article 145. Àmbit subjectiu.
Article 146. Determinació de l’import de la partici-

pació.

Capítol V. Subvencions.
Article 147. Subvencions.
Capítol VI. Preus públics.
Article 148. Preus públics.
Capítol VII. Altres recursos.
Article 149. Altres recursos.
Títol IV. Recursos d’altres entitats locals.
Capítol I. Recursos de les entitats supramunicipals.
Secció 1a. Normes comunes.
Article 150. Recursos de les entitats supramunicipals.
Article 151. Contribucions especials.
Article 152. Ingressos tributaris.
Secció 2a. Àrees metropolitanes.
Article 153. Recursos de les àrees metropolitanes.
Secció 3a. Entitats municipals associatives.
Article 154. Recursos de les entitats municipals asso-

ciatives.
Secció 4a. Comarques i altres entitats supramunici-

pals.
Article 155. Recursos de les comarques.
Capítol II. Recursos de les entitats d’àmbit territorial

inferior al municipi.
Article 156. Recursos de les entitats d’àmbit territorial

inferior al municipi.
Títol V. Règims especials.
Capítol I. Balears.
Article 157. Finançament.
Capítol II. Canàries.
Article 158. Finançament.
Capítol III. Ceuta i Melilla.
Article 159. Finançament.
Capítol IV. Madrid.
Article 160. Règim financer especial.
Capítol V. Barcelona.
Article 161. Règim financer especial.
Títol VI. Pressupost i gasto públic.
Capítol I. Dels pressupostos.
Secció 1a. Contingut i aprovació.
Article 162. Definició.
Article 163. Àmbit temporal.
Article 164. Contingut del pressupost general.
Article 165. Contingut dels pressupostos integrants

dins del pressupost general.
Article 166. Annexos al pressupost general.
Article 167. Estructura dels estats d’ingressos i de

gastos.
Article 168. Procediment d’elaboració i aprovació

inicial.
Article 169. Publicitat, aprovació definitiva i entrada

en vigor.
Article 170. Reclamació administrativa: legitimació

activa i causes.
Article 171. Recurs contenciós administratiu.
Secció 2a. Dels crèdits i les seues modificacions.
Article 172. Especialitat i limitació dels crèdits.
Article 173. Exigibilitat de les obligacions, prerroga-

tives i limitació dels compromisos del gasto.
Article 174. Compromisos del gasto de caràcter plu-

rianual.
Article 175. Baixes per anu�ació de crèdits.
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Article 176. Temporalitat dels crèdits.
Article 177. Crèdits extraordinaris i suplements de

crèdit.
Article 178. Crèdits ampliables.
Article 179. Transferències de crèdit: límits formals

i competència.
Article 180. Transferències de crèdit: límits objectius.
Article 181. Generacions de crèdit.
Article 182. Incorporacions de crèdit.

Secció 3a. Execució i liquidació.

Article 183. Règim jurídic.
Article 184. Fases del procediment de gestió dels

gastos.
Article 185. Competències en matèria de gestió dels

gastos.
Article 186. Ordenació de pagaments.
Article 187. Pla de disposició de fons.
Article 188. Responsabilitat personal.
Article 189. Requisits previs a l’expedició d’ordes de

pagament.
Article 190. Pagaments a justificar. Bestretes de caixa

fixa.
Article 191. Tancament i liquidació del pressupost.
Article 192. Tancament i liquidació del pressupost

d’organismes autònoms.
Article 193. Liquidació del pressupost amb romanent

de tresoreria negatiu. Remissió a altres Administracions
públiques.

Capítol II. De la tresoreria de les entitats locals.
Article 194. Definició i règim jurídic.
Article 195. Control i règim comptable.
Article 196. Funcions.
Article 197. Caixa i comptes bancaris.
Article 198. Mitjans d’ingrés i de pagament.
Article 199. Gestió de la tresoreria.

Capítol III. De comptabilitat.
Secció 1a. Disposicions generals.
Article 200. Règim jurídic.
Article 201. Rendició de comptes.
Article 202. Exercici comptable.
Article 203. Competència.
Article 204. Funció comptable de la Intervenció.
Article 205. Fins de la comptabilitat pública local.
Article 206. Suport de les anotacions comptables.
Article 207. Informació periòdica per al Ple de la

corporació.

Secció 2a. Estats de comptes anuals de les entitats
locals.

Article 208. Formació del compte general.
Article 209. Contingut del compte general de les enti-

tats locals.
Article 210. Competència.
Article 211. Memòries que acompanyen el compte

general.
Article 212. Rendició, publicitat i aprovació del comp-

te general.

Capítol IV. Control i fiscalització.
Article 213. Control intern.
Article 214. Àmbit d’aplicació i modalitats d’exercici

de la funció interventora.
Article 215. Inconvenients.
Article 216. Efectes dels inconvenients.
Article 217. Discrepàncies.
Article 218. Informes sobre la resolució de discre-

pàncies.
Article 219. Fiscalització prèvia.
Article 220. Àmbit d’aplicació i finalitat del control

financer.

Article 221. Control d’eficàcia.
Article 222. Facultats del personal controlador.
Article 223. Control extern.

Disposició addicional primera. Potestat tributària de
les comunitats autònomes sobre matèria imposable gra-
vada per l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
i per l’Impost Municipal sobre Gastos Sumptuaris, en
la seua modalitat d’aprofitament de vedats de caça i
pesca.

Disposició addicional segona. Exigència de taxa periò-
dica com a conseqüència de la variació del servici o
de l’activitat que es realitza.

Disposició addicional tercera. Beneficis fiscals.
Disposició addicional quarta. Deutes de les entitats

locals amb creditors públics: mode de compensació i
responsabilitat.

Disposició addicional quinta. Subvencions a les enti-
tats locals per servicis de transport co�ectiu urbà.

Disposició addicional sexta. Actualització de l’estruc-
tura dels pressupostos de les entitats locals.

Disposició addicional sèptima. Aplicació a les comu-
nitats autònomes uniprovincials.

Disposició addicional octava. Règim especial dels
Territoris Històrics del País Basc en matèria municipal.

Disposició addicional novena. Esforç fiscal.
Disposició addicional deu. Referències en l’Impost

sobre Activitats Econòmiques.
Disposició addicional onze. Entitats locals canàries.
Disposició addicional dotze. Aplicació temporal en

l’Impost sobre Activitats Econòmiques de les bonifica-
cions potestatives i de l’exempció prevista en l’article
82.1.b) d’esta llei.

Disposició transitòria primera. Règim dels beneficis
fiscals anteriors a la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals.

Disposició transitòria segona: Impost sobre Béns
Immobles.

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

Disposició transitòria quarta. Beneficis fiscals en l’Im-
post sobre Activitats Econòmiques.

Disposició transitòria quinta. Beneficis fiscals en l’Im-
post sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

Disposició transitòria sexta. Impost Municipal sobre
Gastos Sumptuaris.

Disposició transitòria sèptima. Règim financer de
Madrid i Barcelona.

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

Disposició transitòria novena. Base liquidable dels
béns immobles rústics.

Disposició transitòria deu. Procediments en trami-
tació.

Disposició transitòria onze. 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.

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

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

Disposició transitòria catorze. Exempcions en l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica derivades de l’article
94 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, en la seua
redacció anterior a la Llei 51/2002, de 27 de desembre.

Disposició transitòria quinze. Tipus de gravamen de
l’Impost sobre Béns Immobles per usos.

Disposició transitòria setze. Notificacions.
Disposició transitòria dèsset. Gestió censal i inspecció

de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
Disposició final única. Potestat reglamentària.
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TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA
DE LES HISENDES LOCALS

TÍTOL PRELIMINAR

Àmbit d’aplicació

Article 1. Àmbit d’aplicació.

1. Tenen la consideració de bases del règim jurídic
financer de l’Administració local, dictades a l’empara de
l’article 149.118a de la Constitució, els preceptes con-
tinguts en esta llei, a excepció dels apartats 2 i 3 de
l’article 186, excepte els que regulen el sistema tributari
local, dictats en virtut del que disposa l’article 133 de
la Constitució i els que despleguen les participacions
en els tributs de l’Estat a què es referix l’article 142
de la Constitució; tot això, sense perjuí de les compe-
tències exclusives que corresponen a l’Estat en virtut
del que disposa l’article 149.114a de la Constitució.

2. Esta llei s’aplicarà en tot el territori nacional, sense
perjuí dels règims financers forals dels Territoris Històrics
del País Basc i Navarra.

3. Igualment, esta llei s’aplicarà sense perjuí dels
tractats i convenis internacionals.

TÍTOL I

Recursos de les hisendes locals

CAPÍTOL I

Enumeració

Article 2. Enumeració dels recursos de les entitats
locals.

1. La hisenda de les entitats locals estarà constituïda
pels recursos següents:

a) Els ingressos procedents del seu patrimoni i altres
de dret privat.

b) Els tributs propis classificats en taxes, contribu-
cions especials i impostos i els recàrrecs exigibles sobre
els impostos de les comunitats autònomes o d’altres
entitats locals.

c) Les participacions en els tributs de l’Estat i de
les comunitats autònomes.

d) Les subvencions.
e) Els percebuts en concepte de preus públics.
f) El producte de les operacions de crèdit.
g) El producte de les multes i sancions en l’àmbit

de les seues competències.
h) Les altres prestacions de dret públic.

2. Per a la cobrança dels tributs i de les quantitats
que, com a ingressos de dret públic, com ara prestacions
patrimonials de caràcter públic no tributàries, preus
públics, i multes i sancions pecuniàries, ha de percebre
la hisenda de les entitats locals de conformitat amb el
que preveu l’apartat anterior, la dita Hisenda tindrà les
prerrogatives establides legalment per a la hisenda de
l’Estat, i actuarà, si és el cas, conforme als procediments
administratius corresponents.

CAPÍTOL II

Ingressos de dret privat

Article 3. Definició.

1. Constituïxen ingressos de dret privat de les enti-
tats locals, els rendiments o productes de qualsevol natu-

ralesa derivats del seu patrimoni, així com les adqui-
sicions a títol d’herència, llegat o donació.

2. A estos efectes, es considerarà patrimoni de les
entitats locals el constituït pels béns de la seua propietat,
així com pels drets reals o personals, que siguen titulars,
susceptibles de valoració econòmica, sempre que els
uns i els altres no es troben afectes a l’ús o servici públic.

3. En cap cas, tindran la consideració d’ingressos
de dret privat els que procedisquen, per qualsevol con-
cepte, dels béns de domini públic local.

4. Tindran també la consideració d’ingressos de dret
privat l’import obtingut en l’alienació de béns integrants
del patrimoni de les entitats locals, com a conseqüència
de la seua desafectació com a béns de domini públic
i posterior venda, encara que fins llavors estiguen sub-
jectes a concessió administrativa. En estos casos, llevat
que la legislació de desplegament de les comunitats
autònomes preveja una altra cosa, qui siga l’últim con-
cessionari abans de la desafectació tindrà dret preferent
d’adquisició directa dels béns sense necessitat de sub-
hasta pública.

Article 4. Règim jurídic.

L’efectivitat dels drets de la hisenda local, compresos
en este capítol, es durà a terme amb subjecció a les
normes i als procediments del dret privat.

Article 5. Limitació de destinació.

Els ingressos procedents de l’alienació o el gravamen
de béns i drets que tinguen la consideració de patri-
monials no podran destinar-se al finançament de gastos
corrents, llevat que es tracte de parce�es sobrants de
vies públiques no edificables o d’efectes no utilitzables
en servicis municipals o provincials.

CAPÍTOL III

Tributs

SECCIÓ 1a. NORMES GENERALS

Article 6. Principis de tributació local.

Els tributs que establisquen les entitats locals a l’em-
para del que disposa l’article 106.1 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
respectaran, en tot cas, els principis següents:

a) No sotmetre a gravamen béns situats, activitats
exercides, rendiments originats ni gastos realitzats fora
del territori de la respectiva entitat.

b) No gravar, com a tals, negocis, actes o fets cele-
brats o realitzats fora del territori de l’Entitat impositora,
ni l’exercici o la transmissió de béns, drets o obligacions
que no s’hagen originat ni hagen de complir-se en este
territori.

c) No implicar cap obstacle per a la lliure circulació
de persones, mercaderies o servicis i capitals, ni afectar
de manera efectiva la fixació de la residència de les
persones o la ubicació d’empreses i capitals dins del
territori espanyol, sense que això obste les entitats locals
perquè puguen instrumentar l’ordenació urbanística del
seu territori.

Article 7. Delegació.

1. De conformitat amb el que disposa l’article 106.3
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, les entitats locals podran delegar, en
la comunitat autònoma o en altres entitats locals en el
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territori de la qual estiguen integrades, les facultats de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació tributàries que
esta llei els atribuïx.

Així mateix, les entitats locals podran delegar en la
comunitat autònoma o en altres entitats locals en el
territori de la qual estiguen integrades, les facultats de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels restants
ingressos de Dret públic que els corresponguen.

2. L’acord que adopte el Ple de la corporació haurà
de fixar l’abast i el contingut de la mencionada delegació
i es publicarà una vegada acceptada per l’òrgan corres-
ponent de govern, referit sempre al Ple, en el supòsit
d’Entitats Locals, en el territori de les quals estiguen
integrades en els «Butlletins Oficials de la Província i
de la Comunitat Autònoma», per al coneixement general.

3. L’exercici de les facultats delegades haurà d’a-
justar-se als procediments, tràmits i mesures en general,
jurídiques o tècniques, relatives a la gestió tributària que
establix esta llei i, supletòriament, a les que preveu la
Llei General Tributària. Els actes de gestió que es realitzen
en l’exercici de la dita delegació seran impugnables d’a-
cord amb el procediment que corresponga a l’ens gestor,
i, en últim terme, davant de la Jurisdicció contenciosa
administrativa.

L’òrgan de l’entitat delegada exercirà les facultats
delegades quan corresponguen conforme a les normes
internes de distribució de competències pròpies de la
dita entitat.

4. Les entitats que a l’empara del que preveu este
article hagen assumit per delegació d’una entitat local
totes o algunes de les facultats de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació de tots o alguns dels tributs o
recursos de dret públic de la dita entitat local, podran
exercir estes facultats delegades, en tot el seu àmbit
territorial i, inclús, en el d’altres entitats locals que no
li hagen delegat estes facultats.

Article 8. Co�aboració.

1. De conformitat amb el que disposa l’article 106.3
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, les Administracions tributàries de l’Es-
tat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals
co�aboraran en tots els ordes de gestió, liquidació, ins-
pecció i recaptació dels tributs locals.

De la mateixa manera, les Administracions a què es
referix el paràgraf anterior co�aboraran en tots els punts
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels restants
ingressos de dret públic de les entitats locals.

2. En particular, les dites Administracions:
a) Facilitaran tota la informació que mútuament se

so�iciten i, si és el cas, s’establirà, a este efecte, la inter-
comunicació tècnica necessària a través dels respectius
centres d’informàtica.

b) Es prestaran recíprocament, en la manera que
reglamentàriament es determine, l’assistència que inte-
resse a l’efecte de les seues respectives comeses i les
dades i els antecedents que es reclamen.

c) Es comunicaran immediatament, en la manera
que reglamentàriament s’establisca, els fets amb trans-
cendència per als tributs i la resta de recursos de dret
públic de qualsevol d’estes, que es posen de manifest
com a conseqüència d’actuacions comprovadores i
investigadores dels respectius servicis d’inspecció.

d) Podran elaborar i preparar plans d’inspecció con-
junta o coordinada sobre objectius, sectors i procedi-
ments selectius.

El que preveu este apartat s’entén sense perjuí del
règim legal a què estan sotmesos l’ús i la cessió de
la informació tributària.

3. Les actuacions, en matèria d’inspecció o recap-
tació executiva, que hagen d’efectuar-se fora del territori

de la respectiva entitat local en relació amb els ingressos
del dret públic propis d’esta, les realitzaran els òrgans
competents de la corresponent comunitat autònoma
quan hagen de realitzar-se en l’àmbit territorial d’esta,
i els òrgans competents de l’Estat en qualsevol altre cas,
amb la so�ictud prèvia del president de la corporació.

4. Les entitats que, a l’empara del que preveu este
article, hagen establit fórmules de co�aboració amb enti-
tats locals per a la gestió, liquidació, inspecció i recap-
tació dels tributs i la resta d’ingressos del dret públic
propis de les dites entitats locals, podran dur a terme
esta activitat co�aboradora en tot el seu àmbit territorial
i, inclús, en el d’altres entitats locals amb les quals no
hagen establit cap fórmula de co�aboració.

Article 9. Beneficis fiscals, règim i compensació.

1. No podran reconéixer-se altres beneficis fiscals
en els tributs locals que els expressament previstos en
les normes amb rang de llei o els derivats de l’aplicació
dels tractats internacionals.

No obstant això, també podran reconéixer-se els bene-
ficis fiscals que les entitats locals establisquen en les
seues ordenances fiscals en els supòsits expressament
previstos per la llei. En particular, i en les condicions
que puguen preveure les dites ordenances, estes podran
establir una bonificació de fins al cinc per cent de la
quota a favor dels subjectes passius que domicilien els
seus deutes de venciment periòdic en una entitat finan-
cera, anticipen pagaments o realitzen actuacions que
impliquen co�aboració en la recaptació d’ingressos.

2. Les lleis per les quals s’establisquen beneficis fis-
cals en matèria de tributs locals determinaran les fór-
mules de compensació que corresponguen; les dites fór-
mules tindran en compte les possibilitats del creixement
futur dels recursos de les Entitats Locals procedents dels
tributs respecte dels quals s’establisquen els mencionats
beneficis fiscals.

L’anterior no s’aplicarà, en cap cas, quan es tracte
dels beneficis fiscals a què es referix el paràgraf segon
de l’apartat 1 d’este article.

3. Quan l’Estat atorgue moratòries o ajornaments
en el pagament de tributs locals a alguna persona o
entitat, quedarà obligat a arbitrar les fórmules de com-
pensació o bestreta que corresponguen a favor de l’en-
titat local respectiva.

Article 10. Recàrrecs i interessos de demora.

En l’exacció dels tributs locals i dels restants ingressos
de dret públic de les entitats locals, els recàrrecs i inte-
ressos de demora s’exigiran i determinaran 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’exi-
girà interés de demora en els acords d’ajornament o
fraccionament de pagament que hagen sigut so�icitats
en període voluntari, en les condicions i els 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.

Article 11. Infraccions i sancions tributàries.

En matèria de tributs locals, s’aplicarà el règim d’in-
fraccions i sancions regulat en la Llei General Tributària
i en les disposicions que la complementen i despleguen,
amb les especificacions que resulten d’esta llei i les que,
si és el cas, s’establisquen en les Ordenances fiscals
a l’empara de la llei.
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Article 12. Gestió.

1. La gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels
tributs locals es realitzarà d’acord amb allò que preveuen
la Llei General Tributària i les altres lleis de l’Estat regu-
ladores de la matèria, així com les disposicions dictades
per al seu desplegament.

2. A través de les seues ordenances fiscals, les enti-
tats locals podran adaptar la normativa a què es referix
l’apartat anterior al règim d’organització i funcionament
intern propi de cada una d’estes, sense que esta adap-
tació puga contravindre el contingut material de la dita
normativa.

Article 13. Consultes.

Amb relació a la gestió, liquidació, inspecció i recap-
tació dels tributs locals, la competència per a evacuar les
consultes a què es referix l’article 88 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària correspon a l’en-
titat que exercisca les dites funcions.

Article 14. Revisió d’actes en via administrativa.

1. Respecte dels procediments especials de revisió
dels actes dictats en matèria de gestió tributària, caldrà
ajustar-se al que disposa l’article 110 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
i en els paràgrafs següents:

a) La devolució d’ingressos indeguts i la rectificació
d’errors materials en l’àmbit dels tributs locals s’ajustaran
al que disposen els articles 32 i 220 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària.

b) No seran en cap cas revisables els actes admi-
nistratius confirmats per sentència judicial ferma.

Els actes dictats en matèria de gestió dels restants
ingressos de dret públic de les entitats locals també esta-
ran sotmesos als procediments especials de revisió d’a-
cord amb el que preveu este apartat.

2. Contra els actes d’aplicació i efectivitat dels tri-
buts i restants ingressos de dret públic de les entitats
locals, només podrà interposar-se el recurs de reposició
que a continuació es regula.

a) Objecte i naturalesa.—Són impugnables, mitjan-
çant el present recurs de reposició, tots els actes dictats
per les entitats locals en via de gestió dels seus tributs
propis i dels seus restants ingressos de dret públic. L’an-
terior s’entén sense perjuí dels supòsits en què la llei
preveu la possibilitat de formular reclamacions econo-
micoadministratives contra actes dictats en via de gestió
dels tributs locals; en estos casos, quan els actes els
dicte una entitat local, el present recurs de reposició
serà previ a la reclamació economicoadministrativa.

b) Competència per a resoldre.—Serà competent per
a conéixer i resoldre el recurs de reposició l’òrgan de
l’entitat local que haja dictat l’acte administratiu impug-
nat.

c) Termini d’interposició.—El recurs de reposició s’in-
terposarà dins del termini d’un mes, comptat des de
l’endemà de la notificació expressa de l’acte, la revisió
del qual se so�icita o al de finalització del període d’ex-
posició pública dels corresponents padrons o matrícules
de contribuents o obligats al pagament.

d) Legitimació.—Podran interposar el recurs de repo-
sició:

1r. Els subjectes passius i, si és el cas, els respon-
sables dels tributs, així com, els obligats a efectuar l’in-
grés de dret públic de què es tracte.

2n. Qualsevol altra persona els interessos legítims
i directes de la qual estiguen afectats per l’acte admi-
nistratiu de gestió.

e) Representació i direcció tècnica.—Els recurrents
podran comparéixer per si mateixos o per mitjà de repre-
sentant, sense que siga preceptiva la intervenció d’ad-
vocat ni procurador.

f) Iniciació.—El recurs de reposició s’interposarà per
mitjà d’escrit en el qual es faran constar els punts
següents:

1r. Les circumstàncies personals del recurrent i, si
és el cas, del seu representant, amb indicació del número
del document nacional d’identitat o del codi identificador.

2n. L’òrgan davant de qual es formula el recurs.
3r. L’acte administratiu que es recorre, la data en

què es va dictar, número de l’expedient i la resta de
dades relatives a aquell que es consideren convenients.

4t. El domicili que assenyale el recurrent a l’efecte
de notificacions.

5t. El lloc i la data d’interposició del recurs.

En l’escrit d’interposició es formularan les a�egacions
tant sobre qüestions de fet com de dret. Junt amb este
escrit es presentaran els documents que servisquen de
base a la pretensió que s’exercita.

Si se so�icita la suspensió de l’acte impugnat junt
amb l’escrit d’iniciació del recurs, s’acompanyaran els
justificants de les garanties constituïdes d’acord amb
el paràgraf i) següent.

g) Posada de manifest de l’expedient.—Si l’interessat
necessita l’expedient de gestió o les actuacions admi-
nistratives per a formular les seues a�egacions, haurà
de comparéixer davant de l’oficina gestora a partir del
dia següent a la notificació de l’acte administratiu que
s’impugna i abans que finalitze el termini d’interposició
del recurs.

L’oficina o dependència de gestió, sota la responsa-
bilitat del seu cap, tindrà l’obligació de posar de manifest
a l’interessat l’expedient o les actuacions administratives
que es requerisquen.

h) Presentació del recurs.—L’escrit d’interposició del
recurs es presentarà en la seu de l’òrgan de l’entitat
local que va dictar l’acte administratiu que s’impugna
o, si no n’hi ha, en les dependències o oficines a què
es referix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públi-
ques i del Procediment Administratiu Comú.

i) Suspensió de l’acte impugnat.—La interposició del
recurs de reposició no suspendrà l’execució de l’acte
impugnat, amb les conseqüències legals consegüents,
inclús, la recaptació de quotes o drets liquidats, inte-
ressos i recàrrecs. Els actes d’imposició de sancions tri-
butàries quedaran automàticament suspesos d’acord
amb el que preveu la Llei General Tributària.

No obstant això, i en els mateixos termes que en
l’Estat, podrà suspendre’s l’execució de l’acte impugnat
mentres dure la substanciació del recurs, aplicant el que
establixen el Reial Decret 2.244/1979, de 7 de setem-
bre, pel qual es reglamenta el recurs de reposició previ
a l’economicoadministratiu, i el Reial Decret 391/1996,
d’1 de març, pel qual s’aprova el Reglament de pro-
cediment en les reclamacions economicoadministrati-
ves, amb les especialitats següents:

1r. En tot cas, serà competent per a tramitar i resol-
dre la so�icitud l’òrgan de l’entitat local que va dictar
l’acte.

2n. Les resolucions desestimatòries de la suspensió
només seran susceptibles d’impugnació en via conten-
ciosa administrativa.

3r. Quan s’interpose recurs contenciós administra-
tiu contra la resolució del recurs de reposició, la sus-
pensió acordada en via administrativa es mantindrà, sem-
pre que hi haja garantia suficient, fins que l’òrgan judicial
competent adopte la decisió que corresponga en relació
amb la dita suspensió.
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j) Altres interessats.—Si de l’escrit inicial o de les
actuacions posteriors resultaren altres interessats dis-
tints del recurrent, se’ls comunicarà la interposició del
recurs perquè, en el termini de cinc dies, a�eguen el
que, al seu dret, convinga.

k) Extensió de la revisió.—La revisió sotmet a
coneixement de l’òrgan competent, per a la seua reso-
lució, totes les qüestions que oferisca l’expedient, hagen
sigut plantejades o no en el recurs.

Si l’òrgan considera pertinent examinar i resoldre
qüestions no plantejades pels interessats, les exposarà
als que estiguen personats en el procediment i els con-
cedirà un termini de cinc dies per a formular a�egacions.

l) Resolució del recurs.—El recurs serà resolt en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seua
presentació, a excepció dels supòsits regulats en els parà-
grafs j) i k) anteriors, en els quals el termini es computarà
des de l’endemà que es formulen les a�egacions o es
deixen transcórrer els terminis assenyalats.

El recurs s’entendrà desestimat quan no haja recaigut
una resolució en termini.

La denegació presumpta no eximix l’obligació de
resoldre el recurs.

m) Forma i contingut de la resolució.—La resolu-
ció expressa del recurs es produirà sempre de manera
escrita.

La dita resolució, que serà sempre motivada, con-
tindrà una referència succinta als fets i a les a�egacions
del recurrent, i expressarà, de manera clara, les raons
per les quals es confirma o revoca totalment o parcial-
ment l’acte impugnat.

n) Notificació i comunicació de la resolució.— La
resolució expressa haurà de ser notificada al recurrent
i als altres interessats, si n’hi ha, en el termini màxim
de 10 dies des que aquella es produïsca.

ñ) Impugnació de la resolució.—Contra la resolució
del recurs de reposició no pot interposar-se novament
este recurs, de manera que els interessats puguen inter-
posar directament recurs contenciós administratiu, tot
això, sense perjuí dels supòsits en què la llei preveu
la interposició de reclamacions economicoadministrati-
ves contra actes dictats en via de gestió dels tributs
locals.

SECCIÓ 2a. IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE TRIBUTS LOCALS

Article 15. Ordenances fiscals.

1. Excepte en els supòsits previstos en l’article 59.1
d’esta llei, les entitats locals hauran d’acordar la impo-
sició i supressió dels seus tributs propis, i aprovar les
corresponents ordenances fiscals reguladores d’estos.

2. Respecte dels impostos previstos en l’article
59.1, els ajuntaments que decidisquen fer ús de les facul-
tats que els conferix esta llei, amb vista a la fixació dels
elements necessaris per a la determinació de les res-
pectives quotes tributàries, hauran d’acordar l’exercici
d’estes facultats, i aprovar les oportunes ordenances
fiscals.

3. Així mateix, les entitats locals exerciran la potes-
tat reglamentària a què es referix l’apartat 2 de l’article
12 d’esta llei, bé en les ordenances fiscals reguladores
dels distints tributs locals, bé mitjançant l’aprovació d’or-
denances fiscals específicament reguladores de la gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs locals.

Article 16. Contingut de les ordenances fiscals.

1. Les ordenances fiscals a què es referix l’apartat 1
de l’article anterior contindran, almenys:

a) La determinació del fet imposable, subjecte pas-
siu, responsables, exempcions, reduccions i bonifica-

cions, base imposable i liquidable, tipus de gravamen
o quota tributària, període impositiu i meritació.

b) Els règims de declaració i d’ingrés.
c) Les dates de la seua aprovació i del començament

de la seua aplicació.

Així mateix, estes ordenances fiscals podran contin-
dre, si és el cas, les normes a què es referix l’apartat 3
de l’article 15.

Els acords d’aprovació d’estes ordenances fiscals hau-
ran d’adoptar-se simultàniament als d’imposició dels res-
pectius tributs.

Els acords de modificació de les dites ordenances
hauran de contindre la nova redacció de les normes afec-
tades i les dates de la seua aprovació i del començament
de la seua aplicació.

2. Les ordenances fiscals a què es referix l’apartat 2
de l’article anterior contindran, a més dels elements
necessaris per a la determinació de les quotes tributàries
dels respectius impostos, les dates de la seua aprovació
i el començament de la seua aplicació.

Així mateix, estes ordenances fiscals podran contin-
dre, si és el cas, les normes a què es referix l’apartat 3
de l’article 15.

Els acords d’aprovació d’ordenances fiscals hauran
d’adoptar-se simultàniament als de fixació dels elements
regulats en aquelles.

Els acords de modificació de les dites ordenances
s’ajustaran al que disposa l’últim paràgraf de l’apartat
anterior.

Article 17. Elaboració, publicació i publicitat de les
ordenances fiscals.

1. Els acords provisionals adoptats per les corpo-
racions locals per a l’establiment, supressió i ordenació
de tributs i per a la fixació dels elements necessaris,
amb vista a la determinació de les respectives quotes
tributàries, així com les aprovacions i modificacions de
les corresponents ordenances fiscals, s’exposaran en el
tauler d’anuncis de l’Entitat durant trenta dies, com a
mínim, dins dels quals els interessats podran examinar
l’expedient i presentar les reclamacions que consideren
oportunes.

2. Les entitats locals publicaran, en tot cas, els anun-
cis d’exposició en el butlletí oficial de la província, o,
si és el cas, en el de la comunitat autònoma uniprovincial.
Les diputacions provincials, els òrgans de govern de les
entitats supramunicipals i els ajuntaments de població
superior a 10.000 habitants hauran de publicar-los, a
més, en un diari dels de major difusió de la província,
o de la comunitat autònoma uniprovincial.

3. Finalitzat el període d’exposició pública, les cor-
poracions locals adoptaran els acords definitius que
corresponguen, i resoldran les reclamacions que s’hagen
presentat i aprovat la redacció definitiva de l’ordenança,
la seua derogació o les modificacions a què es referix
l’acord provisional. En el cas que no s’hagen presentat
reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord,
fins llavors provisional, sense necessitat d’acord plenari.

4. En tot cas, els acords definitius a què es referix
l’apartat anterior, incloent-hi els provisionals, elevats
automàticament a esta categoria, i el text íntegre de
les ordenances o de les seues modificacions, hauran
de ser publicats en el butlletí oficial de la província o,
si és el cas, de la comunitat autònoma uniprovincial,
sense que entren en vigor fins que s’haja dut a terme
la dita publicació.

5. Les diputacions provincials, consells, capítols
insulars i, en tot cas, les altres entitats locals, quan la
seua població siga superior a 20.000 habitants, editaran
el text íntegre de les ordenances fiscals reguladores dels
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seus tributs dins del primer quadrimestre de l’exercici
econòmic corresponent.

En tot cas, les entitats locals hauran d’expedir còpies
de les ordenances fiscals publicades als qui les deman-
den.

Article 18. Interessats a l’efecte de reclamar contra
acords provisionals.

A l’efecte del que disposa l’apartat 1 de l’article ante-
rior, tindran la consideració d’interessats:

a) Els que tinguen un interés directe o estiguen afec-
tats per estos acords.

b) Els co�egis oficials, cambres oficials, associacions
i la resta d’entitats legalment constituïdes per a vetlar
pels interessos professionals, econòmics o veïnals, quan
actuen en defensa dels que els són propis.

Article 19. Recurs contenciós administratiu.

1. Les ordenances fiscals de les entitats locals a
què es referix l’article 17.3 d’esta llei regiran, durant
el termini, determinat o indefinit, previst en estes, sense
que càpia contra estes un altre recurs que el contenciós
administratiu, que es podrà interposar, a partir de la seua
publicació en el butlletí oficial de la província, o, si és
el cas, de la comunitat autònoma uniprovincial, en la
manera i els terminis que establisquen les normes regu-
ladores de la dita jurisdicció.

2. Si, per resolució judicial ferma, són anu�ats o
modificats els acords locals o el text de les ordenances
fiscals, l’entitat local obligarà a adequar, als termes de
la sentència, totes les actuacions que duga a terme amb
posterioritat a la data en què aquella li siga notificada.
Llevat que expressament ho prohibisca la sentència, es
mantindran els actes ferms o consentits dictats a l’em-
para de l’ordenança que posteriorment siga anu�ada o
modificada.

SECCIÓ 3a. TAXES

Subsecció 1a. Fet imposable

Article 20. Fet imposable.

1. Les entitats locals, en els termes previstos en
esta llei, podran establir taxes per la utilització privativa
o l’aprofitament especial del domini públic local, així com
per la prestació de servicis públics o la realització d’ac-
tivitats administratives de competència local a què es
referisquen, afecten o beneficien de manera particular
els subjectes passius.

En tot cas, tindran la consideració de taxes les pres-
tacions patrimonials que establisquen les entitats locals
per:

A) La utilització privativa o l’aprofitament especial
del domini públic local.

B) La prestació d’un servici públic o la realització
d’una activitat administrativa, en règim de dret públic
de competència local, a què es referisca, afecte o bene-
ficie de manera particular el subjecte passiu, quan es
produïsca qualsevol de les circumstàncies següents:

a) Que no siguen de so�icitud o recepció voluntària
per als administrats. A estos efectes, no es considerarà
voluntària la so�icitud o la recepció per part dels admi-
nistrats:

Quan siga imposada per disposicions legals o regla-
mentàries.

Quan els béns, servicis o activitats requerits siguen
imprescindibles per a la vida privada o social del so�i-
citant.

b) Que no es presten o realitzen pel sector privat,
estiga o no establida la seua reserva a favor del sector
públic conforme a la normativa vigent.

2. S’entendrà que l’activitat administrativa o servici
afecta el subjecte passiu o s’hi referix quan haja sigut
motivat directament o indirectament per este, sempre
que les seues actuacions o omissions obliguen les enti-
tats locals a realitzar, d’ofici, activitats, o a prestar servicis
per raons de seguretat, salubritat, d’abastiment de la
població o de caràcter urbanístic, o qualssevol altres.

3. D’acord amb el que preveu l’apartat 1 anterior,
les entitats locals podran establir taxes per qualsevol
supòsit d’utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local i, en particular, pels següents:

a) Saques d’arena i d’altres materials de construcció
en terrenys de domini públic local.

b) Construcció en terrenys d’ús públic local de pous
de neu o de cisternes o aljubs on s’arrepleguen les aigües
pluvials.

c) Balnearis i altres gaudis d’aigües que no consis-
tisquen en l’ús comú de les públiques.

d) Abocament i desaigüe de canalons i altres ins-
ta�acions anàlogues en terrenys d’ús públic local.

e) Ocupació del subsòl de terrenys d’ús públic local.
f) Obertura de rases, sondatges i cales en terrenys

d’ús públic local, incloent-hi carreteres, camins i la resta
de vies públiques locals, per a la insta�ació i reparació
de canonades, conduccions i altres insta�acions, així com
qualsevol remoció de paviment o voreres en la via pública.

g) Ocupació de terrenys d’ús públic local amb mer-
caderies, materials de construcció, runes, tanques, pun-
tals, bastides i altres insta�acions anàlogues.

h) Entrades de vehicles a través de les voreres i
reserves de via pública per a l’aparcament exclusiu, para-
da de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol classe.

i) Insta�ació de reixes de pisos, claraboies, respi-
radors, portes d’entrada, boques de càrrega o elements
anàlegs que ocupen el sòl o subsòl de qualsevol classe
de vies públiques locals, per a donar llums, ventilació,
accés de persones o entrada d’articles a soterranis o
semisoterranis.

j) Ocupació del vol de qualsevol classe de vies públi-
ques locals amb elements constructius tancats, terras-
ses, miradors, balcons, marquesines, tendals, paravents
i altres insta�acions semblants, voladisses sobre la via
pública o que sobreïsquen de la línia de fatxada.

k) Esteses, canonades i galeries per a les conduc-
cions d’energia elèctrica, aigua, gas o qualsevol altre
fluid, incloent-hi els pals per a línies, cables, palometes,
caixes d’amarrament, de distribució o de registre, trans-
formadors, riells, bàscules, aparells per a la venda auto-
màtica i altres d’anàlegs que s’establisquen sobre vies
públiques o altres terrenys de domini públic local o volen
sobre estos.

l) Ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules,
cadires, tribunes, cadafals i altres elements anàlegs, amb
finalitat lucrativa.

m) Insta�ació de quioscos en la via pública.
n) Insta�ació de llocs, barraques, casetes de venda,

espectacles, atraccions o recreació, situats en terrenys
d’ús públic local així com indústries dels carrers i ambu-
lants i rodatge cinematogràfic.

ñ) Portades, aparadors i vitrines.
o) Rodatge i arrossegament de vehicles que no es

troben gravats per l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica.

p) Trànsit de ramats sobre vies públiques o terrenys
de domini públic local.
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q) Murs de contenció o sosteniment de terres, edi-
ficacions o tanques, ja siguen definitives o provisionals,
en vies públiques locals.

r) Depòsits i aparells distribuïdors de combustible
i, en general, de qualsevol article o mercaderia, en
terrenys d’ús públic local.

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

t) Construcció en carreteres, camins i la resta de
vies públiques locals de revestiments i passos sobre
cunetes i en terraplens per a vehicles de qualsevol classe,
així com per al pas del ramat.

u) Estacionament de vehicles de tracció mecànica
en les vies dels municipis dins de les zones que, a este
efecte, es determinen i amb les limitacions que pugen
establir-se.

4. D’acord amb el que preveu l’apartat 1 anterior,
les entitats locals podran establir taxes per qualsevol
supòsit de prestació de servicis o de realització d’ac-
tivitats administratives de competència local, i en par-
ticular pels següents:

a) Documents que expedisquen o que entenguen
les Administracions o autoritats locals, a instància de
part.

b) Autorització per a utilitzar en plaques, patents
i altres distintius anàlegs l’escut de l’entitat local.

c) Atorgament de llicències o autoritzacions admi-
nistratives d’autotaxis i la resta de vehicles de lloguer.

d) Guarderia rural.
e) Veu pública.
f) Vigilància especial dels establiments que ho so�i-

citen.
g) Servicis de competència local que especialment

siguen motivats per la realització d’espectacles públics,
grans transports, passos de caravana i qualssevol altres
activitats que exigisquen la prestació d’estos servicis
especials.

h) Atorgament de les llicències urbanístiques exi-
gides per la legislació del sòl i l’ordenació urbana.

i) Atorgament de les llicències d’obertura d’establi-
ments.

j) Inspecció de vehicles, calderes de vapor, motors,
transformadors, ascensors, muntacàrregues i altres apa-
rells i insta�acions anàlogues d’establiments industrials
i comercials.

k) Servicis de prevenció i extinció d’incendis, de pre-
venció de ruïnes, construccions i derrocaments, salva-
ments i, en general, de protecció de persones i béns,
de manera que comprenguen també el manteniment
del servici i la cessió de l’ús de maquinària i d’equip
adscrits a estos servicis, com ara escales, bótes, moto-
bombes, barques, etc.

l) Servicis d’inspecció sanitària així com les d’anà-
lisis químiques, bacteriològiques i qualssevol altres de
naturalesa anàloga i, en general, servicis de laboratoris
o de qualsevol altre establiment de sanitat i higiene de
les entitats locals.

m) Servicis de sanitat preventiva, desinfecció, desin-
sectació, desratització i destrucció de qualsevol classe
de matèries i productes contaminants o propagadors de
gèrmens nocius per a la salut pública prestats a domicili
o per encàrrec.

n) Assistències i estades en hospitals, clíniques o
sanatoris mèdics quirúrgics, psiquiàtrics i especials, dis-
pensaris, centres de recuperació i rehabilitació, ambu-
làncies sanitàries i altres servicis anàlegs, i la resta d’es-
tabliments beneficoassistencials de les entitats locals,
inclús, quan els gastos hagen de sufragar-se per altres
entitats de qualsevol naturalesa.

ñ) Assistències i estades en llars i residències d’an-
cians, guarderies infantils, albergs i altres establiments
de naturalesa anàloga.

o) Cases de banys, dutxes, piscines, insta�acions
esportives i altres servicis anàlegs.

p) Cementeris locals, conducció de cadàvers i altres
servicis fúnebres de caràcter local.

q) Co�ocació de canonades, fils conductors i cables
en pals o en galeries de servici de la titularitat d’entitats
locals.

r) Servicis de clavegueram, així com de tractament
i depuració d’aigües residuals, incloent-hi la vigilància
especial d’albellons particulars.

s) Arreplega de residus sòlids urbans, tractament
i eliminació d’estos, neteja de pous negres i neteja en
carrers particulars.

t) Distribució d’aigua, gas, electricitat i altres abas-
timents públics, incloent-hi els drets d’enganxada de
línies i co�ocació i utilització de comptadors i insta�a-
cions anàlogues, quan estos servicis o subministraments
siguen prestats per entitats locals.

u) Servici d’escorxador, llotges i mercats, així com
el transport de carns, si s’ha d’utilitzar d’una manera
obligatòria; i servicis d’inspecció en matèria d’abasti-
ments, incloent-hi la utilització de mitjans de pesar i
mesurar.

v) Ensenyances especials en establiments docents
de les entitats locals.

w) Visites a museus, exposicions, biblioteques,
monuments històrics o artístics, parcs zoològics o altres
centres o llocs anàlegs.

x) Utilització de columnes, cartells i altres insta�a-
cions locals anàlogues per a l’exhibició d’anuncis.

i) Arenat de vies públiques a so�icitud dels parti-
culars.

z) Realització d’activitats singulars de regulació i
control del trànsit urbà, tendents a facilitar la circulació
de vehicles diferents de les habituals, de senyalització
i ordenació del trànsit per la Policia Municipal.

Article 21. Supòsits de no-subjecció i d’exempció.

1. Les entitats locals no podran exigir taxes pels
servicis següents:

a) Abastiment d’aigües en fonts públiques.
b) Enllumenat de vies públiques.
c) Vigilància pública en general.
d) Protecció civil.
e) Neteja de la via pública.
f) Ensenyança en els nivells d’educació obligatòria.

2. L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats
locals no estaran obligats al pagament de les taxes per
utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic pels aprofitaments inherents als servicis públics
de comunicacions que exploten, directament i per tots
els que immediatament interessen, la seguretat ciuta-
dana o a la defensa nacional.

Article 22. Compatibilitat amb les contribucions espe-
cials.

Les taxes per la prestació de servicis no exclouen
l’exacció de contribucions especials per l’establiment o
l’ampliació d’aquells.

Subsecció 2a. Subjectes passius

Article 23. Subjectes passius.

1. Són subjectes passius de les taxes, en concepte
de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així
com, les entitats a què es referix l’article 35.4 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària:
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a) Que gaudisquen, utilitzen o aprofiten especial-
ment el domini públic local en benefici particular, con-
forme algun dels supòsits previstos en l’article 20.3 d’es-
ta llei.

b) Que so�iciten o siguen beneficiades o afectades
pels servicis o activitats locals que presten o realitzen
les entitats locals, conforme algun dels supòsits previstos
en l’article 20.4 d’esta llei.

2. Tindran la condició de substituts del contribuent:

a) En les taxes establides per raó de servicis o acti-
vitats que beneficien o afecten els ocupants de vivendes
o locals, els propietaris dels dits immobles, els quals
podran repercutir, si és el cas, les quotes sobre els res-
pectius beneficiaris.

b) En les taxes establides per l’atorgament de les
llicències urbanístiques, previstes en la normativa sobre
sòl i ordenació urbana, els constructors i contractistes
d’obres.

c) En les taxes establides per la prestació de servicis
de prevenció i extinció d’incendis, de prevenció de ruïnes,
construccions i derrocaments, salvaments i, en general,
de protecció de persones i béns, de manera que com-
prenguen també el manteniment del servici, les entitats
o societats asseguradores del risc.

d) En les taxes establides per la utilització privativa
o l’aprofitament especial per entrades de vehicles o
carruatges a través de les voreres i, per la seua cons-
trucció, manteniment, modificació o supressió, els pro-
pietaris de les finques i locals a què donen accés les
dites entrades de vehicles, els quals podran repercutir,
si és el cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.

Subsecció 3a. Quantia i meritació

Article 24. Quota tributària.

1. L’import de les taxes previstes per la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic local
es fixarà d’acord amb les regles següents:

a) Amb caràcter general, prenent com a referència
el valor que tindria en el mercat la utilitat derivada de
la dita utilització o aprofitament, si els béns afectats no
són 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 determinarà el valor econòmic de
la proposició sobre la qual recaiga la concessió, auto-
rització o adjudicació.

c) Quan es tracte de taxes per utilització privativa
o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl
o vol de les vies públiques municipals, a favor d’empreses
explotadores de servicis de subministraments que siguen
d’interés general o afecten 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 cent dels ingres-
sos bruts procedents de la facturació que obtinguen
anualment en cada terme municipal les referides empre-
ses.

A estos efectes, s’inclouran entre les empreses explo-
tadores d’estos servicis les empreses distribuïdores i
comercialitzadores d’estos.

No s’inclouran en este règim especial de quantificació
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 xarxes a través de les quals
s’efectuen els subministraments com si, no sent titulars

de les dites xarxes, ho són de drets d’ús, accés o inter-
connexió a estes.

A l’efecte del que disposa este paràgraf, s’entendrà
per ingressos bruts procedents de la facturació aquells
que, sent imputables a cada entitat, hagen sigut obtin-
guts per esta com a contraprestació pels servicis prestats
en cada terme municipal.

No s’inclouran entre els ingressos bruts, a estos efec-
tes, els impostos indirectes que graven els servicis pres-
tats ni les partides o quantitats cobrades per compte
de tercers que no constituïsquen un ingrés propi de l’en-
titat a què s’aplique este règim especial de quantificació
de la taxa. Així mateix, no s’inclouran entre els ingressos
bruts, procedents de la facturació, les quantitats per-
cebudes per aquells servicis de subministrament que
siguen utilitzats en aquelles insta�acions que es troben
inscrites en la secció 1a o 2a del Registre administratiu
d’insta�acions de producció d’energia elèctrica del Minis-
teri d’Economia, com a matèria primera necessària per
a la generació d’energia susceptible de tributació per
este règim especial.

Les empreses que empren xarxes alienes per a efec-
tuar els subministraments deduiran dels seus ingressos
bruts de facturació les quantitats satisfetes a altres
empreses en concepte d’accés o interconnexió a les
seues xarxes. Les empreses titulars d’estes xarxes hauran
de computar les quantitats percebudes pel dit concepte
entre els seus ingressos bruts de facturació.

L’import derivat de l’aplicació d’este règim especial
no podrà repercutir en els usuaris dels servicis de sub-
ministrament a què es referix este paràgraf c).

Les taxes regulades en este paràgraf c) són com-
patibles amb altres taxes que poden establir-se per la
prestació de servicis o la realització d’activitats de com-
petència local, les empreses de les quals a què es referix
este paràgraf c) han de ser subjectes passius conforme
al que establix l’article 23.1.b) d’esta llei, i quedaran
excloses del pagament 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.

2. En general, i d’acord amb el que preveu el parà-
graf següent, l’import de les taxes per la prestació d’un
servici o per la realització d’una activitat no podrà excedir,
en el seu conjunt, el cost real o previsible del servici
o l’activitat de què es tracte o, si no n’hi ha, el valor
de la prestació rebuda.

Per a la determinació d’este import es prendran en
consideració els costos directes i indirectes, fins i tot
els de caràcter financer, amortització de l’immobilitzat
i, si és el cas, els necessaris per a garantir el manteniment
i un desenvolupament raonable dels servicis o activitats
per la prestació o realització dels quals s’exigix la taxa;
tot això, amb independència del pressupost o organisme
que ho satisfaça. El manteniment i desenvolupament rao-
nable del servici o activitat de què es tracte es calcularà
d’acord amb el pressupost i projecte aprovats per l’òrgan
competent.

3. La quota tributària consistirà, segons dispose la
corresponent ordenança fiscal, en:

a) La quantitat resultant d’aplicar una tarifa,
b) Una quantitat fixa assenyalada a este efecte, o
c) La quantitat resultant de l’aplicació conjunta

d’ambdós procediments.

4. Per a la determinació de la quantia de les taxes
podran tindre’s en compte criteris genèrics de capacitat
econòmica dels subjectes obligats a satisfer-les.

5. Quan la utilització privativa o l’aprofitament espe-
cial comporte la destrucció o deterioració del domini
públic local, el beneficiari, sense perjuí del pagament
de la taxa a què tinga lloc, estarà obligat al reintegrament
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del cost total dels respectius gastos de reconstrucció
o reparació, i al depòsit previ del seu import.

Si els danys són irreparables, l’entitat serà indem-
nitzada en quantia igual al valor dels béns destruïts o
a l’import de la deterioració dels danyats.

Les entitats locals no podran condonar totalment ni
parcialment les indemnitzacions ni els reintegraments
a què es referix el present apartat.

Article 25. Acords d’establiment de taxes: informe tec-
nicoeconòmic.

Els acords d’establiment de taxes per la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic, o
per a finançar totalment o parcialment els nous servicis,
hauran d’adoptar-se a la vista d’informes tecnicoeconò-
mics en els quals es pose de manifest el valor de mercat
o la previsible cobertura del cost d’aquells, respectiva-
ment.

Article 26. Meritació.

1. Les taxes podran meritar-se, segons la naturalesa
del seu fet imposable i conforme determine la respectiva
ordenança fiscal:

a) Quan s’inicie l’ús privatiu o l’aprofitament espe-
cial, o quan s’inicie la prestació del servici o la realització
de l’activitat, encara que en ambdós casos podrà exigir-se
el depòsit previ del seu import total o parcial.

b) Quan es presente la so�icitud que inicie l’actuació
o l’expedient, que no es realitzarà o tramitarà sense que
s’haja efectuat el pagament corresponent.

2. Quan la naturalesa material de la taxa exigisca
la meritació periòdica d’esta, i així es determine en la
corresponent ordenança fiscal, la meritació tindrà lloc
l’1 de gener de cada any i el període impositiu com-
prendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o
cessament en la utilització privativa, l’aprofitament espe-
cial o l’ús del servici o activitat, i en este cas el període
impositiu s’ajustarà a esta circumstància amb el con-
següent prorrateig de la quota, en els termes que s’es-
tablisquen en la corresponent ordenança fiscal.

3. Quan, per causes no imputables al subjecte pas-
siu, el servici públic, l’activitat administrativa o el dret
a la utilització o aprofitament del domini públic no es
preste o desenvolupe, serà procedent la devolució de
l’import corresponent.

Article 27. Gestió.

1. Les entitats locals podran exigir les taxes en règim
d’autoliquidació.

2. Les entitats locals podran establir convenis de
co�aboració amb entitats, institucions i organitzacions
representatives dels subjectes passius de les taxes, a
fi de simplificar el compliment de les obligacions formals
i materials derivades d’aquelles, o els procediments de
liquidació o recaptació.

SECCIÓ 4a. CONTRIBUCIONS ESPECIALS

Subsecció 1a. Fet imposable

Article 28. Fet imposable.

Constituïx el fet imposable de les contribucions espe-
cials l’obtenció pel subjecte passiu d’un benefici o d’un
augment de valor dels seus béns com a conseqüència
de la realització d’obres públiques o de l’establiment o
l’ampliació de servicis públics, de caràcter local, per les
entitats respectives.

Article 29. Obres i servicis públics locals.

1. Tindran la consideració d’obres i servicis locals:

a) Els que realitzen les entitats locals dins de l’àmbit
de les seues competències per a complir els fins que
tinguen atribuïts, excepció feta dels que aquelles exe-
cuten a títol d’amos dels seus béns patrimonials.

b) Els que realitzen les dites entitats per haver-los
sigut atribuïts o delegats per altres entitats públiques
i aquells la titularitat dels quals hagen assumit d’acord
amb la llei.

c) Els que realitzen altres entitats públiques, o els
concessionaris d’estos, amb aportacions econòmiques
de l’entitat local.

2. No perdran la consideració d’obres o servicis
locals els compresos en el paràgraf a) de l’apartat ante-
rior, encara que siguen realitzats per organismes autò-
noms o societats mercantils el capital social dels quals
pertanga íntegrament a una entitat local, per conces-
sionaris amb aportacions de la dita entitat o per asso-
ciacions de contribuents.

3. Les quantitats recaptades per contribucions espe-
cials, només podran destinar-se a sufragar els gastos
de l’obra o del servici per la raó dels quals s’hagen exigit.

Subsecció 2a. Subjecte passiu

Article 30. Subjecte passiu.

1. Són subjectes passius de les contribucions espe-
cials les persones físiques i jurídiques i les entitats a
què es referix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, especialment benefi-
ciades per la realització de les obres o per l’establiment
o ampliació dels servicis locals que originen l’obligació
de contribuir.

2. Es consideraran persones especialment benefi-
ciades:

a) En les contribucions especials per realització d’o-
bres o establiment o ampliació de servicis que afecten
béns immobles, els seus propietaris.

b) En les contribucions especials per realització d’o-
bres o establiment o ampliació de servicis a conseqüèn-
cia d’explotacions empresarials, les persones o entitats
titulars d’estes.

c) En les contribucions especials per l’establiment
o l’ampliació dels servicis d’extinció d’incendis, a més,
dels propietaris dels béns afectats, les companyies d’as-
segurances que desenvolupen la seua activitat en el ram,
en el terme municipal corresponent.

d) En les contribucions especials per construcció de
galeries subterrànies, les empreses subministradores que
hagen d’utilitzar-les.

Subsecció 3a. Base imposable

Article 31. Base imposable.

1. La base imposable de les contribucions especials
està constituïda, com a màxim, pel 90 per cent del cost
que l’entitat local suporte per la realització de les obres
o per l’establiment o l’ampliació dels servicis.

2. El mencionat cost estarà integrat pels conceptes
següents:

a) El cost real dels treballs pericials, de redacció
de projectes i de direcció d’obres, plans i programes
tècnics.

b) L’import de les obres a realitzar o dels treballs
d’establiment o d’ampliació dels servicis.
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c) El valor dels terrenys que hagen d’ocupar per-
manentment les obres o servicis, llevat que es tracte de
béns d’ús públic, de terrenys cedits gratuïtament i obli-
gatòriament a l’entitat local, o el d’immobles cedits en
els termes establits en l’article 145 de la Llei 33/2003,
de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions
Públiques.

d) Les indemnitzacions procedents pel derrocament
de construccions, destrucció de plantacions, obres o ins-
ta�acions, així com les que corresponguen als arrenda-
taris dels béns que hagen de ser derruïts o ocupats.

e) L’interés del capital invertit en les obres o servicis
quan, les entitats locals hagen d’ape�ar al crèdit per
a finançar la porció no coberta per contribucions espe-
cials o la coberta per estes, en cas de fraccionament
general d’aquelles.

3. El cost total pressupostat de les obres o servicis
tindrà caràcter de mera previsió. Si el cost real és major
o menor que el previst, es prendrà aquell a l’efecte de
càlcul de les quotes corresponents.

4. Quan es tracte d’obres o servicis a què es referix
l’article 29.1.c), o de les realitzades per concessionaris
amb aportacions de l’entitat local a què es referix l’apartat
2 del mateix article, la base imposable de les contri-
bucions especials es determinarà en funció de l’import
d’estes aportacions, sense perjuí de les que puguen
imposar altres Administracions públiques per raó de la
mateixa obra o servici. En tot cas, es respectarà el límit
del 90 per cent a què es referix l’apartat 1 d’este article.

5. A l’efecte de determinar la base imposable, s’en-
tendrà per cost suportat per l’entitat la quantia que resul-
te de restar a la xifra del cost total l’import de les sub-
vencions o auxilis que l’entitat local obtinga de l’Estat
o de qualsevol altra persona, o entitat pública o privada.

6. Si la subvenció o l’auxili esmentats s’atorguen
per un subjecte passiu de la contribució especial, el seu
import es destinarà primerament a compensar la quota
de la respectiva persona o entitat. Si el valor de la sub-
venció o auxili excedix la dita quota, l’excés reduirà, a
prorrata, les quotes dels altres subjectes passius.

Subsecció 4a. Quota i meritació

Article 32. Quota tributària.

1. La base imposable de les contribucions especials
es repartirà entre els subjectes passius, tenint en compte
la classe i naturalesa de les obres i els servicis, subjectes
a les regles següents:

a) Amb caràcter general s’aplicaran conjuntament
o separadament, com a mòduls de repartiment, els
metres lineals de fatxada dels immobles, la seua super-
fície, el seu volum edificable i el valor cadastral a l’efecte
de l’Impost sobre Béns Immobles.

b) Si es tracta de l’establiment i la millora del servici
d’extinció d’incendis, podran ser distribuïdes entre les
entitats o societats que cobrisquen el risc per béns sitis
en el municipi de la imposició, proporcionalment a l’im-
port de les primes recaptades l’any immediatament ante-
rior. Si la quota exigible a cada subjecte passiu és supe-
rior al cinc per cent de l’import de les primes recaptades
per este, l’excés es traslladarà als exercicis successius
fins a la seua total amortització.

c) En el cas de les obres a què es referix l’apartat
2.d) de l’article 30 d’esta llei, l’import total de la con-
tribució especial serà distribuït entre les companyies o
empreses que hagen d’utilitzar-les, d’acord amb l’espai
reservat a cada una o en proporció a la total secció
d’aquelles, encara que no les usen immediatament.

2. En cas que les lleis o tractats internacionals con-
cedisquen beneficis fiscals, les quotes que puguen

correspondre als beneficiaris no seran distribuïdes entre
els altres contribuents.

3. Una vegada determinada la quota a satisfer, la
corporació podrà concedir, a so�icitud del subjecte pas-
siu, el fraccionament o l’ajornament d’aquella per un ter-
mini màxim de cinc anys.

Article 33. Meritació.

1. Les contribucions especials es meriten en el
moment en què les obres s’hagen executat o el servici
haja començat a prestar-se. Si les obres són fracciona-
bles, la meritació es produirà per a cada un dels subjectes
passius des que s’hagen executat les corresponents a
cada tram o fracció de l’obra.

2. Sense perjuí del que disposa l’apartat anterior,
una vegada aprovat l’acord concret d’imposició i orde-
nació, l’entitat local podrà exigir per anticipat el paga-
ment de les contribucions especials en funció de l’import
del cost previst per a l’any següent. No podrà exigir-se
la bestreta d’una nova anualitat sense que hagen sigut
executades les obres per a les quals es va exigir la corres-
ponent bestreta.

3. El moment de la meritació de les contribucions
especials es tindrà en compte a l’efecte de determinar
la persona obligada al pagament de conformitat amb
el que disposa l’article 30, encara que en l’acord concret
d’ordenació figure com a subjecte passiu qui ho siga
amb referència a la data de la seua aprovació i que
este haja anticipat el pagament de quotes, de conformitat
amb el que disposa l’apartat 2 del present article. Quan
la persona que figure com a subjecte passiu en l’acord
concret d’ordenació i n’haja sigut notificada, transmeta
els drets sobre els béns o explotacions que motiven la
imposició en el període comprés entre l’aprovació d’este
acord i el del naixement de la meritació, estarà obligada
a donar compte a l’Administració de la transmissió efec-
tuada, dins del termini d’un mes des de la data d’esta,
i, si no ho fa, la dita Administració podrà dirigir l’acció
per al cobrament, contra qui figurava com a subjecte
passiu en este expedient.

4. Una vegada finalitzada la realització total o parcial
de les obres, o iniciada la prestació del servici, es pro-
cedirà a assenyalar els subjectes passius, la base i les
quotes individualitzades definitives, girant les liquida-
cions que corresponguen i compensant, com a entrega
a compte, els pagaments anticipats que s’hagen efectuat.
Este assenyalament definitiu el realitzaran els òrgans
competents de l’entitat impositora que s’ajustaran a les
normes de l’acord concret d’ordenació del tribut per a
l’obra o servici de què es tracte.

5. Si els pagaments anticipats han sigut efectuats
per persones que no tenen la condició de subjectes pas-
sius en la data de la meritació del tribut, o bé excediren
la quota individual definitiva que els corresponga, l’a-
juntament practicarà d’ofici la pertinent devolució.

Subsecció 5a. Imposició i ordenació

Article 34. Acords d’imposició i d’ordenació.

1. L’exacció de les contribucions especials neces-
sitarà l’adopció prèvia de l’acord d’imposició en cada
cas concret.

2. L’acord relatiu a la realització d’una obra o a l’es-
tabliment o l’ampliació d’un servici que haja de coste-
jar-se mitjançant contribucions especials no podrà exe-
cutar-se fins que s’haja aprovat l’ordenació concreta
d’estes.

3. L’acord d’ordenació serà d’inexcusable adopció
i contindrà la determinació del cost previst de les obres
i els servicis de la quantitat a repartir entre els beneficiaris
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i dels criteris de repartiment. Si és el cas, l’acord d’or-
denació concret podrà remetre’s a l’ordenança general
de contribucions especials, si n’hi ha.

4. Una vegada adoptat l’acord concret d’ordenació
de contribucions especials, i determinades les quotes
a satisfer, estes seran notificades individualment a cada
subjecte passiu, si este o el seu domicili són coneguts,
i, si no n’hi ha, per edictes. Els interessats podran formular
recurs de reposició davant de l’ajuntament, que podrà
versar sobre la procedència de les contribucions espe-
cials, el percentatge del cost que hagen de satisfer les
persones especialment beneficiades o les quotes assig-
nades.

Article 35. Gestió i recaptació.

1. Quan les obres i els servicis de la competència
local els realitze o preste una entitat local amb la co�a-
boració econòmica d’una altra, i sempre que s’imposen
contribucions especials d’acord amb el que disposa la
llei, la seua gestió i recaptació es farà per l’entitat que
prenga a càrrec seu la realització de les obres o l’es-
tabliment o l’ampliació dels servicis, sense perjuí que
cada entitat conserve la seua competència respectiva
amb vista als acords d’imposició i d’ordenació.

2. En cas que l’acord concret d’ordenació no siga
aprovat per una de les dites entitats, quedarà sense efec-
te la unitat d’actuació, i adoptarà separadament cada
una d’estes les decisions que corresponguen.

Subsecció 6a. Co�aboració ciutadana

Article 36. Co�aboració ciutadana.

1. Els propietaris o titulars afectats per les obres
podran constituir-se en associació administrativa de con-
tribuents i promoure la realització d’obres o l’establiment
o ampliació de servicis per l’entitat local, de manera que
es comprometen a sufragar la part que corresponga apor-
tar a esta quan la seua situació financera no ho permeta,
a més, de la que els corresponga segons la naturalesa
de l’obra o servici.

2. Així mateix, els propietaris o titulars afectats per
la realització de les obres o l’establiment o ampliació
de servicis promoguts per l’entitat local podran cons-
tituir-se en associacions administratives de contribuents
en el període d’exposició al públic de l’acord d’ordenació
de les contribucions especials.

Article 37. Associació administrativa de contribuents.

Per a la constitució de les associacions administra-
tives de contribuents a què es referix l’article anterior,
l’acord haurà de ser pres per la majoria absoluta dels
afectats, sempre que representen, almenys, els dos ter-
ços de les quotes que hagen de satisfer-se.

SECCIÓ 5a. IMPOSTOS I RECÀRRECS

Article 38. Impostos i recàrrecs.

1. Les entitats locals exigiran els impostos previstos
en esta llei sense necessitat d’acord d’imposició, excepte
els casos en què este acord es requerisca per esta.

2. Llevat dels supòsits expressament previstos en
esta llei, les entitats locals podran establir recàrrecs sobre
els impostos propis de la respectiva comunitat autònoma
i d’altres entitats locals en els casos expressament pre-
vistos en les lleis de la comunitat autònoma.

CAPÍTOL IV

Participacions en els tributs de l’Estat
i de les comunitats autònomes

Article 39. Participacions en els tributs de l’Estat i de
les comunitats autònomes.

1. Les entitats locals participaran en els tributs de
l’Estat en la quantia i segons els criteris que s’establis-
quen en esta llei.

2. Així mateix, les entitats locals participaran en els
tributs propis de les comunitats autònomes en la forma
i quantia que es determine per les lleis dels seus res-
pectius Parlaments.

CAPÍTOL V

Subvencions

Article 40. Subvencions.

1. Les subvencions de tota índole que obtinguen
les entitats locals amb destinació a les seues obres i
servicis no podran ser aplicades a atencions diferents
d’aquelles per a les quals van ser atorgades, excepte,
si és el cas, els sobrants no reintegrables la utilització
dels quals no estiga prevista en la concessió.

2. Per a garantir el compliment del que disposa l’a-
partat anterior, les entitats públiques atorgants de les
subvencions podran verificar la destinació donada a
estes. Si després de les actuacions de verificació resulta
que les subvencions no són destinades als fins per als
quals s’hagen concedit, l’entitat pública atorgant exigirà
el reintegrament del seu import o podrà compensar-lo
amb altres subvencions o transferències a què tinga dret
l’entitat afectada, amb independència de les responsa-
bilitats a què tinga lloc.

CAPÍTOL VI

Preus públics

SECCIÓ 1a. CONCEPTE

Article 41. Concepte.

L’entitats locals podran establir preus públics per la
prestació de servicis o la realització d’activitats de la
competència de l’entitat local, sempre que no concórrega
cap de les circumstàncies especificades en l’article
20.1.B) d’esta llei.

Article 42. Servicis i activitats excloses.

No podran exigir-se preus públics pels servicis i acti-
vitats enumerats en l’article 21 d’esta llei.

SECCIÓ 2a. OBLIGATS AL PAGAMENT

Article 43. Obligats al pagament.

Estaran obligats al pagament dels preus públics els
que es beneficien dels servicis o activitats pels quals
hagen de satisfer-se aquells.

SECCIÓ 3a. QUANTIA I OBLIGACIÓ DE PAGAMENT

Article 44. Quantia.

1. L’import dels preus públics haurà de cobrir, com
a mínim, el cost del servici prestat o de l’activitat rea-
litzada.
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2. Quan hi haja raons socials, benèfiques, culturals
o d’interés públic que així ho establisquen, l’entitat podrà
fixar preus públics per davall del límit previst en l’apartat
anterior. En estos casos hauran de consignar-se en els
pressupostos de l’entitat les dotacions oportunes per a
la cobertura de la diferència resultant, si n’hi ha.

Article 45. Gestió.

Les entitats locals podran exigir els preus públics en
règim d’autoliquidació.

SECCIÓ 4a. COBRAMENT

Article 46. Cobrament.

1. L’obligació de pagar el preu públic naix des que
s’inicia la prestació del servici o la realització de l’activitat,
si bé les entitats podran exigir el depòsit previ del seu
import total o parcial.

2. Quan, per causes no imputables a l’obligat al
pagament del preu, el servici o l’activitat no es preste
o desenvolupe, serà procedent la devolució de l’import
corresponent.

3. Els deutes per preus públics podran exigir-se pel
procediment administratiu de constrenyiment.

SECCIÓ 5a. FIXACIÓ

Article 47. Fixació.

1. L’establiment o modificació dels preus públics
correspondrà al Ple de la corporació, sense perjuí de
les seues facultats de delegació en la Comissió de
Govern, conforme a l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

2. Les entitats locals podran atribuir als seus orga-
nismes autònoms la fixació dels preus públics, per esta
establits, corresponents als servicis a càrrec d’estos orga-
nismes, excepte quan els preus no cobrisquen el seu
cost. Esta atribució podrà fer-se, així mateix i en els
mateixos termes, respecte dels consorcis, a menys que
es diga una altra cosa en els seus estatuts.

En ambdós supòsits, els organismes autònoms i els
consorcis enviaran a l’ens local de què depenguen còpia
de la proposta i de l’estat econòmic del qual es desprenga
que els preus públics cobrixen el cost del servici.

CAPÍTOL VII

Operacions de crèdit

Article 48. Àmbits subjectiu i objectiu.

En els termes previstos en esta llei, les entitats locals,
els seus organismes autònoms i els ens i les societats
mercantils dependents podran concertar operacions de
crèdit en totes les seues modalitats, tant a curt com
a llarg termini, així com operacions financeres de cober-
tura i gestió del risc del tipus d’interés i del tipus de
canvi.

Article 49. Finalitat, instruments i garanties reals i finan-
ceres.

1. Per al finançament de les seues inversions, així
com per a la substitució total o parcial d’operacions
preexistents, les entitats locals, els seus organismes autò-
noms i els ens i les societats mercantils dependents que
presten servicis o produïsquen béns que no es financen
majoritàriament amb ingressos de mercat, podran acudir

al crèdit públic i privat, a llarg termini, en qualsevol de
les seues formes.

2. El crèdit podrà instrumentar-se mitjançant:

a) Emissió pública del deute.
b) Contractació de préstecs o crèdits.
c) Qualsevol altra ape�ació al crèdit públic o privat.
d) Conversió i substitució total o parcial d’opera-

cions preexistents.

3. El deute públic de les entitats locals i els
títols-valors de caràcter equivalent emesos per estes gau-
diran dels mateixos beneficis i condicions que el deute
públic emés de l’Estat.

4. Per als casos excepcionals previstos en els arti-
cles 177.5 i 193.2 d’esta llei, el crèdit només podrà
instrumentar-se mitjançant préstecs o crèdits concertats
amb entitats financeres.

5. El pagament de les obligacions derivades de les
operacions de crèdit podrà ser garantit en la manera
següent:

A) Tractant-se d’operacions de crèdit a curt termini:

a) En el supòsit previst en l’article 51.a) mitjançant
l’afectació dels recursos tributaris objecte de la bestreta,
meritats en l’exercici econòmic, fins al límit màxim de
bestreta o bestretes concedides.

b) En les operacions de préstec o crèdit concertades
per organismes autònoms i societats mercantils depen-
dents, amb avals concedits per la corporació correspo-
nent. Quan la participació social siga detinguda per diver-
ses entitats locals, l’aval haurà de quedar limitat, per
a cada partícip, al seu percentatge de participació en
el capital social.

c) Amb l’afectació d’ingressos procedents de con-
tribucions especials, taxes i preus públics.

B) Tractant-se d’operacions de crèdit a llarg termini:

a) Amb la constitució de garantia real sobre béns
patrimonials.

b) Amb l’instrument previst en l’apartat A).b) ante-
rior.

c) Amb l’afectació d’ingressos procedents de con-
tribucions especials, taxes i preus públics, sempre que
hi haja una relació directa entre estos recursos i el gasto
a finançar amb l’operació de crèdit.

d) Quan es tracte d’inversions cofinançades
amb fons procedents de la Unió Europea o amb apor-
tacions de qualsevol Administració pública, amb la pròpia
subvenció de capital, sempre que hi haja una relació
directa d’esta amb la despesa finançada amb l’operació
de crèdit.

6. Les corporacions locals podran, quan ho consi-
deren convenient als seus interessos i als efectes de
facilitar la realització d’obres i prestació de servicis de
la seua competència, concedir el seu aval a les ope-
racions de crèdit, siga quina siga la seua naturalesa i
sempre de manera individualitzada per a cada operació,
que concerten persones o entitats amb què aquelles con-
tracten obres o servicis, o que exploten concessions que
hagen de revertir l’entitat respectiva.

7. Les corporacions locals també podran concedir
avals a societats mercantils participades per persones
o entitats privades, en les quals tinguen una quota de
participació en el capital social no inferior al 30 per cent.

L’aval no podrà garantir un percentatge del crèdit
superior al de la seua participació en la societat.

8. Les operacions a què es referixen els dos apartats
anteriors estaran sotmeses a fiscalització prèvia i l’import
del préstec garantit no podrà ser superior al que ha supo-
sat el finançament directe mitjançant crèdit de l’obra
o del servici per la mateixa entitat.
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Article 50. Inclusió de les operacions de crèdit en el
pressupost aprovat.

La concertació de qualsevol de les modalitats de crè-
dit previstes en esta llei, excepte la regulada en l’article
149, requerirà que la corporació o entitat corresponent
dispose del pressupost aprovat per a l’exercici en curs,
aspecte que haurà de ser justificat en el moment de
subscriure el corresponent contracte, pòlissa o document
mercantil en què se sostinga l’operació, davant de l’en-
titat financera corresponent i davant del fedatari públic
que intervinga o formalitze el document.

Excepcionalment, quan es produïsca la situació de
pròrroga del pressupost, es podran concertar les
següents modalitats d’operacions de crèdit:

a) Operacions de tresoreria, dins dels límits fixats
per la llei, sempre que les concertades siguen reembos-
sades i es justifique el dit punt en la manera assenyalada
en el paràgraf primer d’este article.

b) Operacions de crèdit a llarg termini per al finan-
çament d’inversions vinculades directament a modifica-
cions de crèdit tramitades en la manera prevista en els
apartats 1, 2, 3 i 6 de l’article 177.

Article 51. Operacions de crèdit a curt termini.

Per a atendre necessitats transitòries de tresoreria,
les entitats locals podran concertar operacions de crèdit
a curt termini, no superior a un any, sempre que en
el seu conjunt no superen el 30 per cent dels seus ingres-
sos liquidats per operacions corrents en l’exercici ante-
rior, llevat que l’operació haja de realitzar-se en el primer
semestre de l’any sense que s’haja produït la liquidació
del pressupost d’este exercici, i en este cas, es prendrà
en consideració la liquidació de l’exercici anterior a este
últim. A estos efectes tindran la consideració d’opera-
cions de crèdit a curt termini, entre altres, les següents:

a) Les bestretes que es perceben d’entitats finan-
ceres, amb intermediació dels òrgans de gestió recap-
tatòria o sense, a compte dels productes recaptatoris
dels impostos meritats en cada exercici econòmic i liqui-
dats a través d’un padró o matrícula.

b) Els préstecs i crèdits concedits per entitats finan-
ceres per a cobrir desfasaments transitoris de tresoreria.

c) Les emissions del deute per un termini no superior
a un any.

Article 52. Concertació d’operacions de crèdit: règim
jurídic i competències.

1. En la concertació o modificació de qualsevol clas-
se d’operacions de crèdit amb entitats financeres de qual-
sevol naturalesa, l’activitat de la qual estiga sotmesa a
normes de dret privat, vinculades a la gestió del pres-
supost en la manera prevista en la secció 1a del capítol I
del títol VI d’esta llei, s’aplicarà el que preveu l’article
3.1.k) del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques.

En cas que no hi haja previsions pressupostàries a
este efecte, s’aplicarà, en tot cas, l’article 9.1 i 3 del
mencionat text refós de la Llei de Contractes de les Admi-
nistracions Públiques, llevat que es realitze l’oportuna
adaptació del pressupost o de les seues bases d’exe-
cució, com a condició prèvia a la viabilitat dels com-
promisos adquirits per a subscriure la corresponent ope-
ració de crèdit. La dita modificació haurà de realitzar-se
per acord del Ple de la corporació, en qualsevol cas.

2. La concertació o modificació de qualssevol ope-
racions haurà d’acordar-se amb un informe previ de la
Intervenció en què s’analitzarà, especialment, la capa-

citat de l’entitat local per a afrontar, en el temps, les
obligacions que d’aquelles es deriven per a esta.

Els presidents de les corporacions locals podran con-
certar les operacions de crèdit a llarg termini previstes
en el pressupost, l’import del qual acumulat, dins de
cada exercici econòmic, no supere el 10 per cent dels
recursos de caràcter ordinari previstos en este pressu-
post. La concertació de les operacions de crèdit a curt
termini li correspondran quan l’import acumulat de les
operacions vives d’esta naturalesa, incloent-hi la nova
operació, no supere el 15 per cent dels recursos corrents
liquidats en l’exercici anterior.

Una vegada superats estos límits, l’aprovació corres-
pondrà al Ple de la corporació local.

Article 53. Operacions de crèdit a llarg termini: règim
d’autorització.

1. No es podran concertar noves operacions de crè-
dit a llarg termini, incloent-hi les operacions que modi-
fiquen les condicions contractuals o afigen garanties
addicionals amb intermediació de tercers o sense, ni
concedir avals, ni substituir operacions de crèdit con-
certades amb anterioritat per part de les entitats locals,
els seus organismes autònoms i els ens i les societats
mercantils dependents, que presten servicis o produïs-
quen béns que no es financen majoritàriament amb
ingressos de mercat sense l’autorització prèvia dels
òrgans competents del Ministeri d’Hisenda o, en el cas
d’operacions denominades en euros, que es realitzen
dins de l’espai territorial dels països que pertanyen a
la Unió Europea i amb entitats financeres residents en
algun d’estos països de la comunitat autònoma a què
l’entitat local pertanga que tinga atribuïda en el seu Esta-
tut competència en la matèria, quan dels estats financers
que reflectisquen la liquidació dels pressupostos, els
resultats corrents i els resultats de l’activitat ordinària
de l’últim exercici, es deduïsca un estalvi net negatiu.

A este efecte, s’entendrà per estalvi net de les entitats
locals i els seus organismes autònoms de caràcter admi-
nistratiu, la diferència entre els drets liquidats pels capí-
tols de l’u al cinc, ambdós inclusivament, de l’estat d’in-
gressos, i de les obligacions reconegudes pels capítols
u, dos i quatre de l’estat de gastos, minorada en l’import
d’una anualitat teòrica d’amortització de l’operació pro-
jectada i de cada un dels préstecs i emprèstits propis
i avalats a tercers pendents de reembossament.

L’import de l’anualitat teòrica d’amortització de cada
un dels préstecs a llarg termini concertats i dels avalats
per la corporació pendent de reembossament, així com
la de l’operació projectada, es determinarà, en tot cas,
en termes constants, incloent-hi els interessos i la quota
anual d’amortització, siga quina siga la modalitat i les
condicions de cada operació.

Es considera estalvi net en els organismes autònoms
de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg els
resultats corrents de l’exercici i, en les societats mer-
cantils locals, els resultats de l’activitat ordinària,
excloent-ne els interessos de préstecs o emprèstits, en
ambdós casos, i minorats en una anualitat teòrica d’a-
mortització, tal com es definix en el paràgraf anterior,
igualment en ambdós casos.

En l’estalvi net no s’inclouran les obligacions reco-
negudes, derivades de modificacions de crèdits, que
hagen sigut finançades amb romanent líquid de treso-
reria.

No s’inclouran en el càlcul de les anualitats teòriques,
les operacions de crèdit garantides amb hipoteques
sobre béns immobles, en proporció a la part del préstec
afectat per la dita garantia.

Si l’objecte de l’activitat de l’organisme autònom o
societat mercantil local és la construcció de vivendes,



Suplement núm. 3 Dijous 1 d’abril 2004 509

el càlcul de l’estalvi net s’obtindrà prenent la mitjana
dels dos últims exercicis.

Quan l’estalvi net siga de signe negatiu, el Ple de
la respectiva corporació haurà d’aprovar un pla de sane-
jament financer a realitzar en un termini no superior
a tres anys, en el qual s’adopten mesures de gestió,
tributàries, financeres i pressupostàries que permeten,
com a mínim, ajustar a zero l’estalvi net negatiu de l’en-
titat, organisme autònom o societat mercantil. El dit pla
haurà de ser presentat conjuntament amb la so�icitud
de l’autorització corresponent.

2. Necessitaran autorització dels òrgans esmentats
en l’apartat 1 anterior les operacions de crèdit a llarg
termini de qualsevol naturalesa, incloent-hi el risc deduït
dels avals, quan el volum total del capital viu de les
operacions de crèdit vigents a curt i llarg termini,
incloent-hi l’import de l’operació projectada, excedisca
el 110 per cent dels ingressos corrents liquidats o meri-
tats en l’exercici immediatament anterior o, si no n’hi
ha, en el precedent a este últim quan el còmput haja
de realitzar-se en el primer semestre de l’any i no s’haja
liquidat el pressupost corresponent a aquell, segons les
xifres deduïdes dels estats comptables consolidats de
les entitats esmentades en l’apartat 1 d’este article.

El càlcul del percentatge regulat en el paràgraf ante-
rior es realitzarà considerant les operacions de crèdit
vigents, tant a curt com a llarg termini, valorades amb
els mateixos criteris utilitzats per a la seua inclusió en
el balanç. El risc derivat dels avals es computarà aplicant
el mateix criteri anterior a l’operació avalada.

3. No serà necessària la presentació del pla de sane-
jament financer a què es referix l’apartat 1 anterior, en
el cas d’autorització d’operacions de crèdit que tinguen
com a finalitat la substitució d’operacions de crèdit a
llarg termini concertades amb anterioritat, en la manera
prevista per la llei, a fi de disminuir la càrrega financera
o el risc de les dites operacions, respecte a les obli-
gacions derivades d’aquells pendents de venciment.

4. No obstant el que preveuen en els apartats 1
i 2 anteriors, les entitats locals superiors a 200.000 habi-
tants podran optar per substituir les autoritzacions en
estos preceptuades per la presentació d’un escenari de
consolidació pressupostària, per a la seua aprovació per
part de l’òrgan competent.

L’escenari de consolidació pressupostària contindrà
el compromís per part de l’entitat local, aprovat pel seu
Ple, del límit màxim del dèficit no financer, i import màxim
de l’endeutament per a cada un dels tres exercicis
següents.

L’òrgan competent per a aprovar l’escenari de con-
solidació pressupostària serà aquell al qual correspon
l’autorització de les operacions d’endeutament, amb un
informe previ del Ministeri d’Hisenda en el cas que la
competència siga de la comunitat autònoma. En cas que
l’escenari de consolidació pressupostària continga algu-
na operació de les enumerades en l’apartat 5 d’este arti-
cle, l’autorització correspondrà al Ministeri d’Hisenda,
amb un informe previ, si és el cas, de la comunitat autò-
noma amb competència en la matèria.

5. En tot cas, necessitaran l’autorització del Ministeri
d’Hisenda les operacions de crèdit a curt i llarg termini,
la concessió d’avals i les altres operacions que modi-
fiquen les condicions contractuals o afigen garanties
addicionals, amb intervenció de tercers o sense, en els
casos següents:

a) Les que es formalitzen en l’exterior o amb entitats
financeres no residents a Espanya, siga quina siga la
divisa que servisca de determinació del capital de l’o-
peració projectada, incloent-hi les cessions a entitats
financeres no residents de les participacions, que tinguen
entitats residents, en crèdits atorgats a les entitats locals,
els seus organismes autònoms i els ens i societats mer-

cantils dependents, que presten servicis o produïsquen
béns que no es financen majoritàriament amb ingressos
de mercat.

b) Les que s’instrumenten mitjançant emissions de
deute o qualsevol altra forma d’ape�ació al crèdit públic,
sense perjuí del que preveu la Llei 24/1988, de 28 de
juliol, del Mercat de Valors.

En relació amb el que es preveu en el paràgraf a)
anterior, no es consideraran finançament exterior les ope-
racions denominades en euros que es realitzen dins de
l’espai territorial dels països pertanyents a la Unió Euro-
pea i amb entitats financeres residents en algun d’estos
països. Estes operacions hauran de ser, en tot cas, comu-
nicades, prèviament, al Ministeri d’Hisenda.

6. En els casos en què, d’acord amb les regles esta-
blides en este article, es necessite autorització per a
concertar l’operació d’endeutament, no podran adquirir
fermesa els compromisos de despesa vinculats a esta
operació, fins que no es dispose de la corresponent
autorització.

7. Per a l’atorgament de l’autorització de les ope-
racions a què es referixen els apartats anteriors, l’òrgan
que autoritze tindrà en compte, amb caràcter preferent,
el compliment del principi d’estabilitat pressupostària
establit en la Llei General d’Estabilitat Pressupostària.

Així mateix, caldrà ajustar-se a la situació econòmica
de l’entitat, l’organisme autònom o la societat mercantil
local peticionaris, deduïda, almenys, de les anàlisis i de
la informació comptable a què es fa referència en l’a-
partat 1 d’este article, incloent-hi el càlcul del romanent
de tresoreria, de l’estat de previsió de moviments i situa-
ció del deute i, a més, el termini d’amortització de l’o-
peració, a la futura rendibilitat econòmica de la inversió
que s’ha de realitzar i a les altres condicions de qualsevol
tipus que comporte el crèdit que s’ha de concertar o
s’ha de modificar.

8. Els òrgans competents del Ministeri d’Hisenda
hauran de tindre coneixement de les operacions de crèdit
autoritzades per les comunitats autònomes, així com de
les que no requerisquen autorització, en la forma en
què reglamentàriament s’establisca.

9. Les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat
podran, anualment, fixar límits d’accés al crèdit de les
entitats locals quan es donen circumstàncies que con-
junturalment puguen aconsellar esta mesura per raons
de política econòmica general.

Article 54. Operacions de crèdit a llarg termini d’or-
ganismes autònoms i societats mercantils.

Els organismes autònoms i els ens i societats mer-
cantils dependents necessitaran l’autorització prèvia del
Ple de la corporació i l’informe de la Intervenció per
a la concertació d’operacions de crèdit a llarg termini.

Article 55. Central d’informació de riscos.

1. El Ministeri d’Hisenda mantindrà una central de
riscos que proveïsca d’informació sobre les distintes ope-
racions de crèdit concertades per les entitats locals i
les càrregues financeres que suposen. Els bancs, les
caixes d’estalvis i la resta d’entitats financeres, així com
les distintes Administracions públiques, remetran les
dades necessàries amb este fi, que tindran caràcter
públic en la forma que aquell assenyale.

2. El Banc d’Espanya co�aborarà amb els òrgans
competents del Ministeri d’Hisenda a fi de subministrar
la informació que es reba a través del seu Servici Central
d’Informació de Riscos, establit en virtut de l’article 16
del Decret Llei 18/1962, de 7 de juny, de Nacionalització
i Reorganització del Banc d’Espanya, sobre endeutament
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de les corporacions locals en la forma i amb l’abast i
periodicitat que s’establisca.

3. Amb independència de l’anterior, els òrgans com-
petents del Ministeri d’Hisenda podran requerir al Banc
d’Espanya l’obtenció d’altres dades concretes relatives
a l’endeutament de les corporacions locals amb entitats
financeres declarants al Servici Central d’Informació de
Riscos en els termes que es fixen reglamentàriament.

4. Igualment, les corporacions locals informaran els
òrgans competents del Ministeri d’Hisenda sobre la resta
del seu endeutament i càrregues financeres, en la forma
i amb l’abast, el contingut i la periodicitat que regla-
mentàriament s’establisca.

TÍTOL II

Recursos dels municipis

CAPÍTOL I

Enumeració

Article 56. Recursos dels municipis.

La hisenda dels municipis estarà constituïda pels
recursos enumerats en l’article 2 d’esta llei en els termes
i amb les especialitats que es recullen en este títol.

CAPÍTOL II

Tributs propis

SECCIÓ 1a. TAXES

Article 57. Taxes.

Els ajuntaments podran establir i exigir taxes per la
prestació de servicis o la realització d’activitats de la
seua competència i per la utilització privativa o l’apro-
fitament especial dels béns del domini públic municipal,
segons les normes contingudes en la secció 3a del capí-
tol III del títol I d’esta llei.

SECCIÓ 2a. CONTRIBUCIONS ESPECIALS

Article 58. Contribucions especials.

Els ajuntaments podran establir i exigir contribucions
especials per la realització d’obres o per l’establiment
o ampliació de servicis municipals, segons les normes
contingudes en la secció 4a del capítol III del títol I d’esta
llei.

SECCIÓ 3a. IMPOSTOS

Subsecció 1a. Disposició general

Article 59. Enumeració d’impostos.

1. Els ajuntaments exigiran, d’acord amb esta llei
i les disposicions que la despleguen, els impostos
següents:

a) Impost sobre Béns Immobles.
b) Impost sobre Activitats Econòmiques.
c) Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

2. Així mateix, els ajuntaments podran establir i exi-
gir l’Impost sobre Construccions, Insta�acions i Obres
i l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana, d’acord amb esta llei, les disposicions
que la despleguen i les respectives ordenances fiscals.

Subsecció 2a. Impost sobre Béns Immobles

Article 60. Naturalesa.

L’Impost sobre Béns Immobles és un tribut directe
de caràcter real que grava el valor dels béns immobles
en els termes establits en esta llei.

Article 61. Fet imposable i supòsits de no-subjecció.

1. Constituïx el fet imposable de l’impost la titularitat
dels següents drets sobre els béns immobles rústics i
urbans i sobre els immobles de característiques espe-
cials:

a) D’una concessió administrativa sobre els
mateixos 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 corresponga
entre els definits en l’apartat anterior per l’orde establit
en este, determinarà la no-subjecció de l’immoble a les
modalitats restants que s’hi preveuen.

3. A l’efecte d’este impost, tindran la consideració
de béns immobles rústics, de béns immobles urbans i
de béns immobles de característiques especials, els defi-
nits com a tals en les normes reguladores del Cadastre
Immobiliari.

4. En cas que un mateix immoble es trobe localitzat
en distints termes municipals, s’entendrà, a efectes d’es-
te impost, que pertany a cada un d’estos 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 terres-
tres i els béns del domini públic maritimoterrestre i
hidràulic, sempre que siguen d’aprofitament públic i
gratuït.

b) Els següents béns immobles propietat dels muni-
cipis en què estiguen enclavats:

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

tionat directament per l’ajuntament, excepte quan es
tracte d’immobles cedits a tercers mitjançant contrapres-
tació.

Els béns patrimonials, exceptuats igualment els cedits
a tercers mitjançant contraprestació.

Article 62. Exempcions.

1. Estaran exempts els següents immobles:

a) Els que siguen propietat de l’Estat, de les comu-
nitats autònomes o de les entitats locals que estiguen
directament afectes a la seguretat ciutadana i als servicis
educatius i penitenciaris, així com els de l’Estat afectes
a la defensa nacional.

b) Els béns comunals i les forests veïnals de man-
comú.

c) Els de l’Església Catòlica, en els termes previstos
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 legal-
ment reconegudes, en els termes establits en els res-
pectius acords de cooperació 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 condició de reci-
procitat, els dels Governs estrangers destinats a la seua
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representació diplomàtica, consular, o als seus organis-
mes oficials.

f) La superfície de les forests poblades amb espècies
de creixement lent reglamentàriament determinades, el
principal aprofitament de la qual 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 ferrocarrils
i els edificis enclavats en els mateixos terrenys, que esti-
guen dedicats a estacions, magatzems o a qualsevol altre
servici indispensable per a l’explotació de les dites línies.
No estan exempts, per consegüent, els establiments
d’hoteleria, espectacles, 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 la so�ictud prèvia, estaran
exempts:

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

Esta exempció haurà de ser compensada per l’Ad-
ministració competent.

b) Els declarats expressament i individualitzadament
monument o jardí històric d’interés cultural, mitjançant
un 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 primera, segona i quinta de la dita llei.

Esta exempció no arribarà a qualssevol classes de
béns urbans ubicats dins del perímetre delimitatiu de
les zones arqueològiques i llocs i conjunts històrics glo-
balment integrats en estos, sinó, exclusivament, als que
reunisquen les condicions següents:

En zones arqueològiques, els inclosos com a objecte
d’especial protecció en l’instrument de planejament urba-
nístic a què es referix l’article 20 de la Llei 16/1985,
de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol.

En llocs o conjunts històrics, els que disposen d’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 Regla-
ment de planejament per al desenvolupament i aplicació
de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, com
a objecte de protecció integral en els termes previstos
en l’article 21 de la Llei 16/1985, de 25 de juny.

c) La superfície de les forests en què es realitzen
repoblacions forestals o regeneració de masses arbo-
rades subjectes a projectes d’ordenació o plans tècnics
aprovats per l’Administració forestal. Esta exempció tin-
drà una duració de 15 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 de què siguen titulars els
centres sanitaris de titularitat pública, sempre que esti-
guen directament afectats al compliment dels fins espe-
cífics dels referits centres. La regulació dels restants
aspectes substantius i formals d’esta exempció s’esta-
blirà en l’ordenança fiscal.

4. Els ajuntaments podran establir, quant a criteris
d’eficiència i economia en la gestió recaptatòria del tribut,
l’exempció dels immobles rústics i urbans la quota líquida
de la qual no supere la quantia que es determine mit-
jançant ordenança fiscal, a l’efecte de la qual podrà pren-
dre’s en consideració, per als primers, la quota agrupada
que resulte del que preveu l’apartat 2 de l’article 77
d’esta llei.

Article 63. Subjecte passiu.

1. Són subjectes passius, a títol de contribuents,
les persones naturals i jurídiques i les entitats a què
es referix l’article 35.4. de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, que tinguen la titularitat
del dret que, en cada cas, siga constitutiu del fet impo-
sable d’este impost.

En el supòsit de concurrència de diversos conces-
sionaris sobre un mateix immoble de característiques
especials, serà substitut del contribuent el qui 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 de conformitat amb les
normes de dret comú. Els ajuntaments repercutiran la
totalitat de la quota líquida de l’impost en els qui, no
reunint la condició de subjectes passius de l’impost,
facen ús mitjançant contraprestació dels seus béns
demanials o patrimonials.

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

Article 64. Afecció real en la transmissió i responsa-
bilitat solidària en la cotitularitat.

1. En els supòsits de canvi, per qualsevol causa,
en la titularitat dels drets que constituïxen el fet impo-
sable d’este impost, els béns immobles objecte dels dits
drets quedaran afectes al pagament de la totalitat de
la quota tributària, en règim de responsabilitat subsi-
diària, en els termes previstos en la Llei General Tribu-
tària. A este efecte, els notaris so�icitaran informació
i advertiran expressament els compareixents en els docu-
ments que autoritzen sobre els deutes pendents per l’Im-
post sobre Béns Immobles associats a l’immoble que
es transmet, sobre el termini dins del qual estan obligats
els interessats a presentar declaració per l’impost, quan
esta obligació subsistisca per no haver-se aportat la refe-
rència cadastral de l’immoble, de conformitat amb l’a-
partat 2 de l’article 43 del text refós de la Llei del Cadas-
tre Immobiliari i altres normes tributàries, sobre l’afecció
dels béns al pagament de la quota tributària i, així mateix,
sobre les responsabilitats en què incórreguen per la falta
de presentació de declaracions, no efectuar-les en ter-
mini, o la presentació de declaracions falses, incompletes
o inexactes, d’acord amb el que preveu l’article 70 del
text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari i altres nor-
mes tributàries.

2. Responen solidàriament de la quota d’este
impost, i en proporció a les seues respectives partici-
pacions, els coparticipants o cotitulars de les entitats
a què es referix l’article 35.4. de la Llei 58/2003, de
17 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 65. Base imposable.

La base imposable d’este impost estarà constituïda
pel valor cadastral dels béns immobles, que es deter-
minarà, es notificarà i serà susceptible d’impugnació de
conformitat amb el que disposen les normes reguladores
del Cadastre Immobiliari.

Article 66. Base liquidable.

1. La base liquidable d’este impost serà el resultat
de practicar en la base imposable la reducció a què
es referixen els articles següents.
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2. La base liquidable es notificarà conjuntament
amb la base imposable en els procediments de valoració
co�ectiva. La dita notificació inclourà la motivació de
la reducció aplicada mitjançant la indicació del valor base
que corresponga a l’immoble, 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.

Sense perjuí de l’anterior, que serà aplicable en els
procediments de valoració co�ectiva de caràcter general,
en els de caràcter parcial i simplificat la motivació con-
sistirà en l’expressió de les dades indicades en el paràgraf
anterior, referides a l’exercici en què es practique la
notificació.

3. Quan es produïsquen alteracions de termes muni-
cipals i fins que no s’aprove una nova ponència de valors,
els béns immobles que passen a formar part d’un altre
municipi mantindran el mateix règim d’assignació de
bases imposables i liquidables que tinguen en el d’origen.

4. En els procediments de valoració co�ectiva, la
determinació de la base liquidable serà competència de
la Direcció General del Cadastre i recurrible davant dels
Tribunals economicoadministratius de l’Estat.

Article 67. Reducció en base imposable.

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

a) Immobles el valor cadastral dels quals s’incremen-
te, com a conseqüència de procediments de valoració
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 68.1 d’esta llei.

b) Immobles situats en municipis per als quals s’haja
aprovat una ponència de valors que haja donat lloc a
l’aplicació de la reducció prevista en el paràgraf a) ante-
rior i el valor cadastral dels quals s’altere, abans de fina-
litzar 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 mitjançant declara-

cions, comunicacions, so�icituds, esmena de discrepàn-
cies i inspecció cadastral.

2. Esta reducció s’aplicarà d’ofici sense necessitat de
la so�ictud prèvia pels subjectes passius de l’impost i no
donarà lloc a la compensació establida en l’article 9 d’esta
llei.

3. La reducció establida en este article no s’aplicarà
respecte de l’increment de la base imposable dels immo-
bles que resulte de l’actualització dels seus valors cadas-
trals per aplicació dels coeficients establits en les Lleis
de Pressupostos Generals de l’Estat.

4. En cap cas no serà aplicable esta reducció als
béns immobles classificats com de característiques espe-
cials.

Article 68. Duració i quantia de la reducció.

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’article 70 d’esta
llei.

2. La quantia de la reducció serà el resultat d’aplicar
un coeficient reductor, únic per a tots els immobles afec-
tats del municipi, a un component individual de la reduc-
ció, calculat per a cada immoble.

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 cadas-
tral 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 67, apartat 1.b).2n
i b).3r d’esta llei.

Article 69. Valor base de la reducció.

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

a) Per a aquells immobles en què, havent-se produït
alteracions susceptibles d’inscripció cadastral prèvia-
ment 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 ponències de valors a què es referix
l’article 67, encara no s’haja modificat el seu valor cadas-
tral 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 ante-
rior a l’entrada en vigor dels nous valors cadastrals 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 67,
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, cal-
culat amb els seus dos primers decimals, s’obté de dividir
el valor cadastral mitjà de tots els immobles de la mateixa
classe del municipi 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 caràc-
ter general, una vegada aprovada la corresponent ponèn-
cia 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 de l’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 el termini, que
no serà inferior a 15 dies.

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

Article 70. Còmput del període de reducció en supòsits
especials.

1. En els casos previstos en l’article 67, 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’hi aplique.

2. En els casos previstos en l’article 67, 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.
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Article 71. Quota íntegra i quota líquida.

1. La quota íntegra d’este impost serà el resultat
d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen a
què es referix l’article següent.

2. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota ínte-
gra en l’import de les bonificacions previstes legalment.

Article 72. Tipus de gravamen. Recàrrec per immobles
urbans d’ús residencial desocupats amb caràcter per-
manent.

1. El tipus de gravamen mínim i supletori serà el
0,4 per cent quan es tracte de béns immobles urbans
i el 0,3 per cent quan es tracte de béns immobles rústics,
i el màxim serà l’1,10 per cent per als urbans i el 0,90
per cent per als rústics.

2. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles
de característiques especials, que tindrà caràcter suple-
tori, serà del 0,6 per cent. Els ajuntaments podran establir
per a cada grup d’estos existents en el municipi un tipus
diferenciat que, en cap cas, serà inferior al 0,4 per cent
ni superior a l’1,3 per cent.

3. Els ajuntaments respectius podran incrementar
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 cas que en siguen
diverses, es podrà optar per fer ús de l’increment previst
per a una de sola, algunes o totes estes:

Béns
urbans

Béns
rústics

Punts percentuals

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 superfície 0,07 0,05

C) Municipis els ajuntaments dels quals
presten més servicis d’aquells a què
estan 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 cent de la superfície total del
terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 0,15

4. Dins dels límits resultants del que disposen els
apartats anteriors, els ajuntaments podran establir, per
als béns immobles urbans, excloent-ne els d’ús residen-
cial, tipus diferenciats atenent els usos establits en la
normativa cadastral per a la valoració de les construc-
cions. Quan els immobles tinguen atribuïts diversos usos,
s’aplicarà el tipus corresponent a l’ús de l’edificació o
dependència principal.

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

Si es tracta d’immobles d’ús residencial que es troben
desocupats amb caràcter permanent, per complir les
condicions que es determinen reglamentàriament, els
ajuntaments podran exigir un recàrrec de fins al 50 per
cent de la quota líquida de l’impost. Este recàrrec, que
s’exigirà als subjectes passius d’este tribut i al qual seran
aplicables, en allò que no es preveu en este paràgraf,
les seues disposicions reguladores, es meritarà el 31
de desembre, i serà liquidat anualment pels ajuntaments,

una vegada constatada la desocupació de l’immoble, jun-
tament 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 cent per als béns
immobles urbans, ni al 0,075 per cent, si es tracta d’im-
mobles rústics.

6. Els ajuntaments que acorden nous tipus de gra-
vamen, per estar sotmés el municipi respectiu en pro-
cediments de valoració co�ectiva de caràcter general,
hauran d’aprovar estos tipus provisionalment amb ante-
rioritat a l’inici de les notificacions individualitzades dels
nous valors i, en tot cas, abans de l’1 de juliol de l’any
immediatament anterior a aquell en què hagen de pro-
duir efecte. Este acord es traslladarà a la Direcció General
del Cadastre dins d’este termini.

7. En els supòsits a què es referix l’apartat 3 de
l’article 66 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 73. Bonificacions obligatòries.

1. Tindran dret a una bonificació d’entre el 50 i el
90 per cent en la quota íntegra de l’impost, sempre
que així siga so�icitat pels interessats abans de l’inici
de les obres, els immobles que constituïsquen l’objecte
de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció
i promoció immobiliària tant d’obra nova com de reha-
bilitació equiparable a esta, i no figuren entre els béns
del seu immobilitzat. Si no hi ha acord municipal, s’a-
plicarà als referits immobles la bonificació màxima pre-
vista en este article.

El termini d’aplicació d’esta bonificació comprendrà
des del període impositiu següent a aquell en què s’i-
nicien les obres fins al posterior a la seua terminació,
sempre que durant eixe temps es realitzen obres d’ur-
banització o construcció efectiva, i sense que, en cap
cas, puga excedir tres períodes impositius.

2. Tindran dret a una bonificació del 50 per cent
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
siguen equiparables a estes de conformitat amb la nor-
mativa de la comunitat autònoma respectiva. La dita
bonificació es concedirà a petició de l’interessat, la qual
podrà efectuar-se en qualsevol moment anterior a la ter-
minació dels tres períodes impositius de duració d’aque-
lla i produirà efectes, si és el cas, des del període impo-
sitiu següent a aquell en què se so�icite.

Els ajuntaments podran establir una bonificació de
fins al 50 per cent en la quota íntegra de l’impost, apli-
cable als mencionats immobles una vegada transcorre-
gut el termini previst en el paràgraf anterior. L’ordenança
fiscal determinarà la duració i la quantia anual d’esta
bonificació.

3. Tindran dret a una bonificació del 95 per cent
de la quota íntegra i, si és el cas, del recàrrec de l’impost
a què es referix l’article 153 d’esta llei, els béns rústics
de les cooperatives agràries 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 Coope-
ratives.

4. Les ordenances fiscals especificaran els aspectes
substantius i formals de les bonificacions indicades en
els apartats anteriors, així com les condicions de com-
patibilitat amb altres beneficis fiscals.
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Article 74. Bonificacions potestatives.

1. Les ordenances fiscals podran regular una boni-
ficació de fins al 90 per cent de la quota íntegra de
l’Impost a favor dels béns immobles urbans ubicats en
àrees o zones del municipi que, de conformitat amb la
legislació i el planejament urbanístics, corresponguen a
assentaments de població singularitzats per la seua vin-
culació o preeminència d’activitats primàries de caràcter
agrícola, ramader, forestal, pesquer o anàlogues i que
disposen d’un nivell de servicis de competència muni-
cipal, infraestructures o equipaments co�ectius inferior
a l’existent en les àrees o zones consolidades del muni-
cipi, 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 els usos del sòl necessaris per a l’apli-
cació d’esta bonificació i la seua duració, la quantia anual
i la resta d’aspectes substantius i formals s’especificaran
en l’ordenança fiscal.

2. Els ajuntaments podran acordar, per a cada exer-
cici, l’aplicació als béns immobles d’una bonificació 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, multiplicada, esta última,
pel coeficient d’increment màxim anual de la quota líqui-
da que establisca l’ordenança fiscal per a cada un dels
trams de valor cadastral i, si és el cas, per a cada una
de les diverses classes de cultius o aprofitaments o de
modalitats d’ús de les construccions que en aquella es
fixen i en què 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 con-
dicions de compatibilitat d’esta bonificació amb les altres
que beneficien els mateixos immobles.

Sense perjuí del que disposa el paràgraf anterior, en
cas que l’aplicació d’una altra bonificació concloga 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’a-
plicarà, 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’a-
plique esta bonificació tinga efectivitat un canvi en el
valor cadastral dels immobles, resultant d’alteracions
susceptibles d’inscripció cadastral, del canvi de classe
de l’immoble o d’un canvi d’aprofitament determinat per
la modificació del planejament 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 d’este any al valor base determinat de con-
formitat amb el que disposa l’article 69 d’esta llei.

Les liquidacions tributàries resultants de l’aplicació
d’esta bonificació es regiran pel que preveu l’article
102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, sense que siga necessària la seua notificació
individual en els casos d’establiment, modificació o
supressió d’aquella com a conseqüència de l’aprovació
o modificació de l’ordenança fiscal.

3. Els ajuntaments, mitjançant ordenança, podran
regular una bonificació de fins al 90 per cent de la quota
íntegra de l’impost a favor de cada grup de béns immo-
bles de característiques especials. L’ordenança haurà
d’especificar la duració, la quantia anual i la resta d’as-
pectes substantius i formals relatius a esta bonificació.

4. Les ordenances fiscals podran regular una boni-
ficació de fins al 90 per cent de la quota íntegra de

l’impost a favor d’aquells subjectes passius que tinguen
la condició de titulars de família nombrosa. L’ordenança
haurà d’especificar la classe i les característiques dels
béns immobles que afecte, la duració, la quantia anual
i la resta d’aspectes substantius i formals d’esta boni-
ficació, així com les condicions de compatibilitat amb
altres beneficis fiscals.

5. Les ordenances fiscals podran regular una boni-
ficació de fins al 50 per cent de la quota íntegra de
l’impost per als béns immobles, en els quals s’hagen
insta�at sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric
de l’energia provinent del sol. L’aplicació d’esta boni-
ficació estarà condicionada que les insta�acions per a
producció de calor incloguen co�ectors que disposen
de la corresponent homologació per l’Administració com-
petent. Els altres aspectes substantius i formals d’esta
bonificació s’especificaran en l’ordenança fiscal.

Article 75. Meritació i període impositiu.

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

2. El període impositiu coincidix amb l’any natural.
3. Els fets, actes i negocis que han de ser objecte

de declaració o comunicació davant del Cadastre Immo-
biliari tindran efectivitat en la meritació d’este impost,
immediatament posterior al moment en què produïsquen
efectes cadastrals. L’efectivitat de les inscripcions cadas-
trals, resultants dels procediments de valoració co�ectiva
i de determinació del valor cadastral dels béns immobles
de característiques especials, coincidirà amb la prevista
en les normes reguladores del Cadastre Immobiliari.

Article 76. Declaracions i comunicacions davant del
Cadastre Immobiliari.

1. Les alteracions concernents als béns immobles
susceptibles d’inscripció cadastral que tinguen transcen-
dència a l’efecte d’este impost, determinaran l’obligació
dels subjectes passius de formalitzar les declaracions
que conduïxen a la seua inscripció en el Cadastre Immo-
biliari, de conformitat amb allò que establixen 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 siga pertinent, en els municipis acollits
mitjançant ordenança fiscal al procediment de comu-
nicació previst en les normes reguladores del Cadastre
Immobiliari, les declaracions a què a�udix este article
s’entendran realitzades quan les circumstàncies o alte-
racions a què es referixen consten en la corresponent
llicència o autorització municipal, supòsit en què el sub-
jecte passiu quedarà exempt de l’obligació de declarar
abans mencionada.

Article 77. Gestió tributària de l’impost.

1. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels
actes dictats en via de gestió tributària d’este impost,
seran competència exclusiva dels ajuntaments, i com-
prendran les funcions de reconeixement i denegació
d’exempcions i bonificacions, realització de les liquida-
cions que conduïxen a la determinació dels deutes tri-
butaris, emissió dels documents de cobrament, resolució
dels expedients de devolució d’ingressos indeguts, reso-
lució dels recursos que s’interposen contra estos actes
i actuacions per a l’assistència i la informació al con-
tribuent, referides a les matèries compreses en este
apartat.

2. Els ajuntaments podran agrupar en un únic docu-
ment de cobrament totes les quotes d’este impost rela-
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tives a un mateix subjecte passiu quan es tracte de béns
rústics situats en un mateix municipi.

3. Els ajuntaments determinaran la base liquidable
quan la base imposable resulte de la tramitació dels pro-
cediments de declaració, comunicació, so�icitud, esme-
na de discrepàncies i inspecció cadastral previstos en
les normes reguladores del Cadastre Immobiliari.

4. No serà necessària la notificació individual de les
liquidacions tributàries en els supòsits en què, de con-
formitat amb els articles 65 i següents d’esta llei, s’hagen
practicat prèviament les notificacions del valor cadastral
i de la base liquidable previstes en els procediments
de valoració co�ectiva.

Una vegada transcorregut el termini d’impugnació
previst en les notificacions esmentades sense que s’ha-
gen utilitzat els recursos pertinents, s’entendran consen-
tides i fermes les bases imposable i liquidable notificades,
sense que puguen ser objecte de nova impugnació al
procedir-se a l’exacció anual de l’impost.

5. L’impost es gestiona a partir de la informació con-
tinguda en el padró cadastral i en els altres documents
expressius de les seues variacions, elaborats, a este efec-
te, per la Direcció General del Cadastre, sense perjuí
de la competència municipal per a la qualificació d’im-
mobles d’ús residencial desocupats. Este padró, que es
formarà anualment per a cada terme municipal, con-
tindrà la informació relativa als béns immobles, sepa-
radament per als de cada classe, i serà remés a les enti-
tats 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, documents
d’ingrés i justificants de pagament de l’Impost sobre Béns
Immobles.

7. En els supòsits en què siga acreditada, amb pos-
terioritat a l’emissió dels documents a què es referix
l’apartat anterior, la no-coincidència del subjecte passiu
amb el titular cadastral, les rectificacions que respecte
a aquell puga acordar l’òrgan gestor a l’efecte de liqui-
dació de l’impost meritat pel corresponent exercici, hau-
ran de ser immediatament comunicades a la Direcció
General del Cadastre en la forma que esta determine.
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 modificarà
el titular cadastral mitjançant un 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, seran exercides directament per aquells o
a través dels convenis o altres fórmules de co�aboració
que se celebren amb qualsevol de les Administracions
públiques en els termes previstos en la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
amb aplicació de manera supletòria del que disposa el
títol I de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procedi-
ment Administratiu Comú.

Sense perjuí de l’anterior, les entitats locals recone-
gudes per les lleis i les comunitats autònomes unipro-
vincials en què s’integren els respectius ajuntaments,
assumiran l’exercici de les referides competències quan
així ho so�icite l’ajuntament interessat, en la forma i
els terminis que reglamentàriament s’establisquen.

Subsecció 3a. Impost sobre Activitats Econòmiques

Article 78. Naturalesa i fet imposable.

1. L’Impost sobre Activitats Econòmiques és un tri-
but directe de caràcter real, el fet imposable del qual
està constituït pel mer exercici, en territori nacional, d’ac-
tivitats empresarials, professionals o artístiques, s’exer-
cisquen o no en un local determinat i es troben o no
especificades en les tarifes de l’impost.

2. Es consideren, a l’efecte d’este impost, activitats
empresarials: les ramaderes, quan tinguen caràcter inde-
pendent, les mineres, industrials, comercials i de servicis.
No tenen, per consegüent, esta consideració les activitats
agrícoles, les ramaderes dependents, les forestals i les
pesqueres, i no constituïxen fet imposable per l’impost
cap d’estes.

A l’efecte del que preveu el paràgraf anterior, tindrà
la consideració de ramaderia independent el conjunt de
caps de bestiar que es trobe comprés en algun dels
casos següents:

a) Que pasture o s’alimente fonamentalment en
terres que no siguen explotades agrícolament o fores-
talment per l’amo del ramat.

b) L’estabulat fora de les finques rústiques.
c) El transhumant o transterminant.
d) Aquell que s’alimente fonamentalment amb pin-

sos no produïts en la finca en què es crie.

Article 79. Activitat econòmica gravada.

1. Es considera que una activitat s’exercix amb
caràcter empresarial, professional o artístic, quan supose
l’ordenació per compte propi de mitjans de producció
i de recursos humans o d’un d’ambdós, amb la finalitat
d’intervindre en la producció o distribució de béns o
servicis.

2. El contingut de les activitats gravades es definirà
en les tarifes de l’impost.

Article 80. Prova de l’exercici d’activitat econòmica
gravada.

L’exercici de les activitats gravades es provarà per
qualsevol mitjà admissible en dret i, en particular, pels
previstos en l’article 3 del Codi de Comerç.

Article 81. Supòsits de no-subjecció.

No constituïx fet imposable en este impost l’exercici
de les activitats següents:

1. L’alienació de béns integrats en l’actiu fix de les
empreses que hagen figurat degudament inventariats
com a immobilitzats amb més de dos anys d’antelació
a la data de transmetre’s, i la venda de béns d’ús par-
ticular i privat del venedor, sempre que els haja utilitzat
durant el mateix període de temps.

2. La venda dels productes que es reben en recom-
pensa de treballs personals o servicis professionals.

3. L’exposició d’articles amb el fi exclusiu de deco-
ració o adorn de l’establiment. Per contra, estarà subjecta
a l’impost l’exposició d’articles per a regal als clients.

4. Quan es tracte de venda al detall, la realització
d’un sol acte o operació aïllada.

Article 82. Exempcions.

1. Estan exempts de l’impost:
a) L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats

locals, així com els organismes autònoms de l’Estat i
les entitats de dret públic de caràcter anàleg de les comu-
nitats autònomes i de les entitats locals.
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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 desenvolupe
aquella.

A este efecte, no es considerarà que s’ha produït
l’inici de l’exercici d’una activitat quan esta s’haja desen-
volupat anteriorment sota una altra titularitat, circums-
tància 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 35.4 de la Llei
58/2003, de 17 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 Renda
de no Residents, l’exempció només arribarà als qui ope-
ren a Espanya mitjançant establiment permanent, sem-
pre que tinguen un import net de la xifra de negocis
inferior a 1.000.000 d’euros.

A l’efecte 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 determi-
narà d’acord amb el que preveu l’article 191 del text
refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat per 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 presen-
tació de declaracions del qual per estos tributs haja fina-
litzat l’any anterior al de la meritació d’este impost. En
el cas de les societats civils i les entitats a què es referix
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 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 este període impositiu ha tin-
gut 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 negocis
del subjecte passiu, es tindrà en compte el conjunt de
les activitats econòmiques exercides per este.

No obstant això, 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 este grup.

A l’efecte del que disposa el paràgraf anterior, s’en-
tendrà que els casos de l’article 42 del Codi de Comerç
són els recollits en la secció 1a del capítol I de les normes
per a la formulació dels comptes anuals consolidats,
aprovats per Reial Decret 1815/1991, de 20 de desem-
bre.

4a. En el supòsit dels contribuents per l’Impost
sobre la Renda de no Residents, caldrà ajustar-se a l’im-
port 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 esta-
bliments d’ensenyança en tots els seus graus costejats
íntegrament amb fons de l’Estat, de les comunitats autò-
nomes o de les entitats locals, o per fundacions decla-
rades benèfiques o d’utilitat pública, i els establiments
d’ensenyança en tots els seus graus que, no tenint ànim
de lucre, estiguen en règim de concert educatiu, inclús
si faciliten als seus alumnes llibres o articles d’escriptori
o els presten els servicis de mitja pensió o internat i
encara que per excepció venguen en el mateix esta-

bliment els productes dels tallers dedicats a la dita ense-
nyança, sempre que l’import de la dita venda, sense uti-
litat per a cap particular o tercera persona, es destine,
exclusivament, a l’adquisició de matèries primeres o al
sosteniment de l’establiment.

f) Les associacions i fundacions de disminuïts físics,
psíquics i sensorials, sense ànim de lucre, per les acti-
vitats de caràcter pedagògic, científic, assistencials i d’o-
cupació que per a l’ensenyança, educació, rehabilitació
i tutela de minusvàlids realitzen, encara que venguen
els productes dels tallers dedicats a estos 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’establiment.

g) La Creu Roja Espanyola.
h) Els subjectes passius als quals se’ls aplique

l’exempció en virtut de tractats o convenis internacionals.

2. Els subjectes passius a què es referixen els parà-
grafs 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 presentació d’una comu-
nicació dirigida a l’Agència Estatal d’Administració Tri-
butària en què es faça constar que es complixen els
requisits establits en este 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 Ren-
da de les Persones Físiques.

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

A este efecte, el ministre d’Hisenda establirà el con-
tingut, el termini i la forma de presentació de la dita
comunicació, així com els supòsits en què haurà de pre-
sentar-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 90 d’esta llei.

4. Les exempcions previstes en els paràgrafs e) i
f) de l’apartat 1 d’este article s’hauran de so�icitar i es
concediran, quan corresponga, a instància de part.

Article 83. Subjectes passius.

Són subjectes passius d’este impost les persones físi-
ques o jurídiques i les entitats a què es referix l’article
35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, sempre que realitzen en territori nacional qual-
sevol de les activitats que originen el fet imposable.

Article 84. Quota tributària.

La quota tributària serà la resultant d’aplicar les tarifes
de l’impost, d’acord amb els preceptes continguts en
esta llei i en les disposicions que la complementen i
la despleguen, i els coeficients i les bonificacions pre-
vistos per la llei i, si és el cas, acordats per cada ajun-
tament i regulats en les ordenances fiscals respectives.

Article 85. Tarifes de l’impost.

1. Les tarifes de l’impost, en les quals es fixaran
les quotes mínimes, així com la Instrucció per a la seua
aplicació, s’aprovaran per reial decret legislatiu del
Govern, que serà dictat en virtut de la present delegació
legislativa a l’empara del que disposa l’article 82 de la
Constitució. La fixació de les quotes mínimes s’ajustarà
a les bases següents:
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Primera.—Delimitació del contingut de les activitats
gravades d’acord amb les característiques dels sectors
econòmics, tipificant-les, amb caràcter general, mitjan-
çant elements fixos que hauran de concórrer en el
moment de la meritació de l’impost.

Segona.—Els epígrafs i rúbriques que classifiquen les
activitats subjectes s’ordenaran, en la mesura que siga
possible, d’acord amb la Classificació Nacional d’Acti-
vitats Econòmiques.

Tercera.—Determinació d’aquelles activitats o moda-
litats d’estes a les quals, pel seu escàs rendiment eco-
nòmic, se’ls assenyale quota zero.

Quarta.—Les quotes resultants de l’aplicació de les
tarifes no podran excedir el 15 per cent del benefici
mitjà presumpte de l’activitat gravada, i en la seua fixació
es tindrà en compte, a més del que preveu la base pri-
mera anterior, la superfície dels locals en què es realitzen
les activitats gravades.

Quinta.—Així mateix, les tarifes de l’impost podran
fixar quotes provincials o nacionals, assenyalant les con-
dicions en què les activitats podran tributar per les dites
quotes i fixant el seu import, tenint en compte el seu
respectiu àmbit espacial.

2. El termini per a l’exercici de la delegació legis-
lativa concedida al Govern en l’apartat 1 d’este article
serà d’un any a comptar de la data d’entrada en vigor
d’esta llei.

3. No obstant el que disposa l’article 91.2 d’esta
llei, la gestió tributària de les quotes provincials i nacio-
nals que fixen les tarifes de l’impost correspondrà a l’Ad-
ministració tributària de l’Estat, sense perjuí de les fór-
mules de co�aboració que, en relació a esta 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, respectiva-
ment, en els articles 87 i 134 d’esta llei.

4. Les quotes de l’impost s’exaccionaran i es dis-
tribuiran d’acord amb les normes següents:

A) L’exacció de les quotes mínimes municipals es
durà a terme per l’ajuntament en el terme municipal
del qual tinga lloc la realització de les respectives acti-
vitats.

Quan els locals, o les insta�acions que no tenen con-
sideració de tal, radiquen en més d’un terme municipal,
la quota corresponent serà exigida per l’ajuntament en
què radique la major part d’aquells, sense perjuí de l’o-
bligació d’aquell de distribuir entre tots els altres l’import
de la dita quota, en proporció a la superfície que en
cada terme municipal ocupe la insta�ació o local de què
es tracte, en els termes que s’establisquen en la Ins-
trucció per a l’aplicació de les tarifes de l’impost i en
les normes reglamentàries.

En el cas de centrals hidràuliques de producció d’e-
nergia elèctrica, les quotes es distribuiran entre els muni-
cipis en el terme dels quals radiquen les insta�acions
de la central, sense incloure l’embassament, i aquells
altres en el terme dels quals s’estenga l’embassament,
en els termes que s’establisquen en la Instrucció per
a l’aplicació de les tarifes de l’impost i en les normes
reglamentàries.

Si es tracta de l’activitat de producció d’energia elèc-
trica en centrals nuclears, la quota corresponent serà
exigida per l’ajuntament en què radique la central, o
per aquell en què radique la major part d’esta. En ambdós
casos, la dita quota serà distribuïda, en els termes que
s’establisquen en la instrucció per a l’aplicació de les
tarifes de l’impost i en les normes reglamentàries, entre
tots els municipis afectats per la central, encara que
en estos no radiquen insta�acions o edificis afectes a
esta.

A este efecte, es consideren municipis afectats per
una central nuclear aquells en el terme respectiu dels

quals radique tota o una part de les seues insta�acions,
així com aquells altres en els quals, si no concorre la
circumstància anterior, tinguen part o tot el seu terme
municipal en una àrea circular de 10 quilòmetres de
radi amb centre en la insta�ació.

Les quotes municipals corresponents a activitats que
s’exercisquen en zones portuàries que s’estenguen sobre
més d’un terme municipal seran distribuïdes per l’ajun-
tament exactor entre tots els municipis sobre els quals
s’estenga la zona portuària de què es tracte, en proporció
a la superfície d’este terme ocupada per la zona portuària.

B) L’exacció de les quotes provincials es durà a ter-
me per la Delegació Provincial de l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària en l’àmbit territorial de la qual tinga
lloc la realització de les activitats corresponents.

L’import de les dites quotes serà distribuït per la Dele-
gació de l’Agència Estatal exactora entre tots els muni-
cipis de la província i la diputació provincial corresponent,
en els termes que reglamentàriament s’establisquen.

C) L’exacció de les quotes nacionals es durà a terme
per la Delegació Provincial de l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària en l’àmbit territorial de la qual tinga
el seu domicili fiscal el subjecte passiu.

L’import de les quotes nacionals es distribuirà entre
tots els municipis i Diputacions Provincials de territori
comú en els termes que reglamentàriament s’establis-
quen.

5. Les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat
podran modificar les tarifes de l’impost, així com la Ins-
trucció per a la seua aplicació, i actualitzar les quotes
que hi contenen.

S’autoritza el Govern per a dictar totes les disposicions
que siguen necessàries per al desplegament i aplicació
de les tarifes i Instrucció de l’impost.

Article 86. Coeficient de ponderació.

Sobre les quotes municipals, provincials o nacionals
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.

Este coeficient es determinarà d’acord amb el quadre
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
D e s d e 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 1 f i n s a

50.000.000,00. 1,32
D e s d e 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 1 f i n s 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 eco-
nòmiques que hi exercix i es determinarà d’acord amb
el que preveu l’article 82.1.c) d’esta llei.

Article 87. Coeficient de situació.

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

2. Este coeficient no podrà ser inferior a 0,4 ni supe-
rior a 3,8.
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3. A l’efecte 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. Als 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 superior o
inferior no podrà ser menor de 0,10.

Article 88. Bonificacions obligatòries i potestatives.

1. Sobre la quota de l’impost s’aplicaran, en tot cas,
les bonificacions següents:

a) Les cooperatives, així com les unions, federacions
i confederacions d’aquelles i les societats agràries 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 cent de la quota
corresponent, per als que inicien l’exercici de qualsevol
activitat professional, durant els cinc anys d’activitat
següents a la conclusió del segon període impositiu de
desenvolupament d’aquella. El període d’aplicació de la
bonificació caducarà una vegada hagen transcorregut
cinc anys des de la finalització de l’exempció prevista
en l’article 82.1.b) d’esta llei.

2. Quan les ordenances fiscals així ho establisquen,
s’aplicaran les bonificacions següents:

a) Una bonificació de fins al 50 per cent de la quota
corresponent, per als qui inicien l’exercici de qualsevol
activitat empresarial i tributen per quota municipal,
durant els cinc anys d’activitat següents a la conclusió
del segon període impositiu de desenvolupament d’a-
quella.

L’aplicació de la bonificació requerirà que l’activitat
econòmica no s’haja exercit anteriorment sota una altra
titularitat. S’entendrà que l’activitat s’ha exercit anterior-
ment sota 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 una
vegada hagen transcorregut cinc anys des de la fina-
lització de l’exempció prevista en el paràgraf b) de l’a-
partat 1 de l’article 82 d’esta llei.

La bonificació s’aplicarà a la quota tributària, inte-
grada per la quota de tarifa ponderada pel coeficient
establit en l’article 86 i modificada, si és el cas, pel coe-
ficient establit en l’article 87 d’esta llei. En el cas que
siga aplicable la bonificació a què a�udix el paràgraf a)
de l’apartat 1 anterior, la bonificació prevista en este
paràgraf s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar la boni-
ficació de l’esmentat paràgraf a) de l’apartat 1.

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

L’ordenança fiscal podrà establir diferents percentat-
ges de bonificació, sense excedir el límit màxim fixat
en el paràgraf anterior, en funció de quin siga l’increment
mitjà de la plantilla de treballadors amb contracte inde-
finit.

La bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar,
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 cent de la quota
corresponent per als subjectes passius que tributen per
quota municipal i que:

Utilitzen o produïsquen energia a partir d’insta�acions
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 previstes
i definides com a tals en el Pla de Foment de les Energies
Renovables. Es consideraran sistemes de cogeneració
els equips i insta�acions que permeten la producció con-
junta d’electricitat i energia 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 treba-
lladors que tinga com a objecte reduir el consum d’e-
nergia i les emissions causades pel desplaçament al 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’aplicar,
si és el cas, les bonificacions a què es referixen l’apartat 1
d’este article i els paràgrafs a) i b) anteriors.

d) Una bonificació de fins al 50 per cent 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 dife-
rents 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 rea-
litzada.

La bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar,
si és el cas, les bonificacions a què es referixen l’apartat 1
d’este article i els paràgrafs anteriors d’este apartat.

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

Article 89. Període impositiu i meritació.

1. El període impositiu coincidix amb l’any natural,
excepte quan es tracte de declaracions d’alta, i en este
cas comprendrà des de la data de començament de
l’activitat fins al final de l’any natural.

2. L’impost es merita el primer dia del període impo-
sitiu i les quotes seran irreductibles, excepte quan, en
els casos de declaració d’alta, el dia de començament
de l’activitat no coincidisca amb l’any natural, en este
supòsit les quotes es calcularan proporcionalment al
nombre de trimestres naturals que queden per a finalitzar
l’any, incloent-hi el del començament de l’exercici de
l’activitat.

Així mateix, i en el cas de baixa per cessament en
l’exercici de l’activitat, les quotes seran prorratejables
per trimestres naturals, excloent-ne aquell en què es pro-
duïsca este cessament. Amb este fi, els subjectes passius
podran so�icitar la devolució de la part de la quota corres-
ponent als trimestres naturals en què no s’haja exercit
l’activitat.

3. Si es tracta d’espectacles, quan les quotes esti-
guen establides per actuacions aïllades, la meritació es
produïrà per la realització de cada una d’estes, i caldrà
presentar les corresponents declaracions en la forma
que s’establisca reglamentàriament.

Article 90. Gestió tributària de l’impost.

1. L’impost es gestiona a partir de la matrícula d’es-
te. La dita matrícula es formarà anualment per a cada
terme i estarà constituïda per censos comprensius de
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les activitats econòmiques, subjectes passius, quotes
mínimes i, si és el cas, del recàrrec provincial. La matrí-
cula estarà a disposició del públic en els respectius
ajuntaments.

2. Els subjectes passius estaran obligats a presentar
les corresponents declaracions censals d’alta manifes-
tant tots els elements necessaris per a la seua inclusió
en la matrícula en els termes de l’article 90.1 d’esta
llei i dins del termini que reglamentàriament s’establisca.
A continuació, l’Administració competent practicarà la
liquidació corresponent, la qual es notificarà al subjecte
passiu, que haurà d’efectuar l’ingrés que corresponga.

Així mateix, els subjectes passius estaran obligats a
comunicar les variacions d’orde físic, econòmic o jurídic
que es produïsquen en l’exercici de les activitats gra-
vades i que tinguen transcendència a l’efecte d’este
impost, i les formalitzaran en els terminis i termes regla-
mentàriament determinats.

En particular, els subjectes passius als quals no s’a-
plique l’exempció prevista en el paràgraf c) de l’apar-
tat 1 de l’article 82 d’esta llei, hauran de comunicar
a l’Agència Estatal d’Administració Tributària l’import net
de la seua xifra de negocis. Així mateix, els subjectes
passius hauran de comunicar les variacions que es pro-
duïsquen en l’import net de la seua xifra de negocis
quan esta variació supose la modificació de l’aplicació
o no de l’exempció prevista en el paràgraf c) de l’apartat
1 de l’article 82 d’esta llei o una modificació en el tram
que cal considerar a l’efecte de l’aplicació del coeficient
de ponderació previst en l’article 86 d’esta llei. El ministre
d’Hisenda establirà els supòsits en què hauran de pre-
sentar-se estes comunicacions, el seu contingut i el seu
termini i forma de presentació, així com els supòsits en
què hauran de presentar-se per via telemàtica.

3. La inclusió, exclusió o alteració de les dades con-
tingudes en els censos, resultants de les actuacions d’ins-
pecció tributària o de la formalització d’altes i comu-
nicacions, es consideraran acte administratiu, i compor-
taran la modificació del cens. Qualsevol modificació de
la matrícula que es referisca a dades que consten en
els censos requerirà, inexcusablement, la prèvia alteració
d’estos últims en el mateix sentit.

4. Este impost podrà exigir-se en règim d’autoliqui-
dació, en els termes que reglamentàriament s’establis-
quen.

Article 91. Matrícula de l’impost.

1. La formació de la matrícula de l’Impost, la qua-
lificació de les activitats econòmiques, l’assenyalament
de les quotes corresponents i, en general, la gestió censal
del tribut els durà a terme l’Administració tributària de
l’Estat.

Sense perjuí d’això, la notificació d’estos actes pot
ser practicada pels ajuntaments o per l’Administració
de l’Estat, juntament amb la notificació de les liquida-
cions que conduïxen a la determinació dels deutes tri-
butaris.

Si es tracta de quotes municipals, les funcions a què
es referix el paràgraf primer d’este apartat, podran ser
delegades en els ajuntaments, diputacions provincials,
cabildos o consells insulars i altres entitats reconegudes
per les lleis i comunitats autònomes que ho so�iciten,
en els termes que reglamentàriament s’establisca.

2. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels
actes dictats en via de gestió tributària d’este impost
seran dutes a terme pels ajuntaments i comprendran
les funcions de concessió i denegació d’exempcions i
bonificacions, realització de les liquidacions que con-
duïxen a la determinació dels deutes tributaris, emissió
dels instruments de cobrament, resolució dels expe-
dients de devolució d’ingressos indeguts, resolució dels

recursos que s’interposen contra estos actes i actuacions
per a la informació i assistència al contribuent referides
a les matèries compreses en este apartat.

3. La inspecció d’este impost la duran a terme els
òrgans competents de l’Administració tributària de l’Es-
tat, sense perjuí de les delegacions que puguen fer-se
en els ajuntaments, diputacions provincials, cabildos o
consells insulars i altres entitats locals reconegudes per
les lleis i comunitats autònomes que ho so�iciten, i de
les fórmules de co�aboració que puguen establir-se amb
les dites entitats, tot això en els termes que dispose
el ministre d’Hisenda.

4. En tot cas el coneixement de les reclamacions
que s’interposen contra els actes de gestió censal dictats
per l’Administració tributària de l’Estat a què es referix
el paràgraf primer de l’apartat 1 d’este article, així com
els actes de la mateixa naturalesa dictats en virtut de
la delegació prevista en el paràgraf tercer del mateix
apartat, correspondrà als Tribunals economicoadminis-
tratius de l’Estat.

De la mateixa manera, correspondrà als Tribunals eco-
nomicoadministratius mencionats el coneixement de les
reclamacions que s’interposen contra els actes dictats
en virtut de la delegació prevista en l’apartat 3 d’este
article que suposen inclusió, exclusió o alteració de les
dades contingudes en els censos de l’impost.

Subsecció 4a. Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica

Article 92. Naturalesa i fet imposable.

1. L’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica és
un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles d’es-
ta naturalesa, aptes per a circular per les vies públiques,
siga quina siga la seua classe i categoria.

2. Es considera vehicle apte per a la circulació el
que haja sigut matriculat en els registres públics corres-
ponents i mentres no hi haja causat baixa. A l’efecte
d’este impost també es consideraran aptes els vehicles
proveïts de permisos temporals i matrícula turística.

3. No estan subjectes a este impost:
a) Els vehicles que, havent sigut donats de baixa

en els Registres per antiguitat del seu model, puguen
ser autoritzats per a circular excepcionalment en ocasió
d’exhibicions, certàmens o carreres limitades als d’esta
naturalesa.

b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehi-
cles de tracció mecànica la càrrega útil dels quals no
siga superior a 750 quilograms.

Article 93. Exempcions.

1. Estaran exempts de l’impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, comunitats autò-

nomes i entitats locals destinats a la defensa nacional
o a la seguretat ciutadana.

b) Els vehicles de representacions diplomàtiques,
oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris con-
sulars de carrera acreditats a Espanya, que siguen súb-
dits dels respectius països, externament identificats i a
condició de reciprocitat en la seua extensió i grau.

Així mateix, els vehicles dels organismes internacio-
nals 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 es disposa en tractats o convenis internacionals.

d) Les ambulàncies i la resta de vehicles directament
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 l’apartat A de l’annex II del Reglament
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General de Vehicles, aprovat pel Reial Decret
2.822/1998, de 23 de desembre.

Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats
a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu. Esta exemp-
ció s’aplicarà mentres es mantinguen les dites circums-
tàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb dis-
capacitat com als destinats al seu transport.

Les exempcions previstes en els dos paràgrafs ante-
riors no seran aplicables als subjectes passius benefi-
ciaris d’estes per més d’un vehicle simultàniament.

A efectes del que disposa este paràgraf, es consi-
deraran persones amb minusvalidesa els qui tinguen esta
condició legal en grau igual o superior al 33 per cent.

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

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

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

En relació amb l’exempció prevista en el segon parà-
graf del paràgraf e) de l’apartat 1 anterior, l’interessat
haurà d’aportar el certificat de la minusvalidesa emés
per l’òrgan competent i justificar la destinació del vehicle
davant de l’ajuntament de la imposició, en els termes
que este establisca en la corresponent ordenança fiscal.

Article 94. Subjectes passius.

Són subjectes passius d’este impost les persones físi-
ques o jurídiques i les entitats a què es referix l’article
35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, al nom de les quals conste el vehicle en el
permís de circulació.

Article 95. Quota.

1. L’Impost s’exigirà d’acord amb el següent quadre
de tarifes:

Quota
—

Euros
Potència i classe de vehicle

A) Turismes:
De menys de huit cavalls fiscals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,62
De 8 a 11,99 cavalls fiscals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,08
De 12 a 15,99 cavalls fiscals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71,94
De 16 a 19,99 cavalls fiscals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89,61
De 20 cavalls fiscals en avant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112,00

B) Autobusos:
De menys de 21 places . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83,30
De 21 a 50 places . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118,64
De més de 50 places . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148,30

C) Camions:
De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 42,28
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil . . 83,30
De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrre-

ga útil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118,64

Quota
—

Euros
Potència i classe de vehicle

De més de 9.999 quilograms de càrrega útil . . . 148,30

D) Tractors:
De menys de 16 cavalls fiscals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,67
De 16 a 25 cavalls fiscals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,77
De més de 25 cavalls fiscals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83,30

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per
vehicles de tracció mecànica:

De menys de 1.000 i més de 750 quilograms
de càrrega útil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,67

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil . . 27,77
De més de 2.999 quilograms de càrrega útil . . . 83,30

F) Vehicles:
Ciclomotors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,42
Motocicletes fins a 125 centímetres cúbics . . . . . 4,42
Motocicletes de més de 125 fins a 250 cen-

tímetres cúbics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,57
Motocicletes de més de 250 fins a 500 cen-

tímetres cúbics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,15
Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 cen-

tímetres cúbics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,29
Motocicletes de més de 1.000 centímetres

cúbics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,58

2. El quadre de quotes podrà ser modificat per la
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

3. Reglamentàriament es determinarà el concepte
de les diverses classes de vehicles i les regles per a
l’aplicació de les tarifes.

4. Els ajuntaments podran incrementar les quotes
fixades en l’apartat 1 d’este article mitjançant l’aplica-
ció 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 quadre
de tarifes recollit 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

5. En cas que els ajuntaments no facen ús de la
facultat a què es referix l’apartat anterior, l’impost s’exi-
girà d’acord amb les quotes del quadre de tarifes.

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 cent en funció
de la classe de carburant que consumisca el vehicle,
pel que fa a la incidència de la combustió d’este car-
burant en el medi ambient.

b) Una bonificació de fins al 75 per cent en funció
de les característiques dels motors dels vehicles i la seua
incidència en el medi ambient.

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

La regulació dels restants aspectes substantius i for-
mals de les bonificacions a què es referixen els paràgrafs
anteriors s’establirà en l’ordenança fiscal.
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Article 96. Període impositiu i meritació.

1. El període impositiu coincidix amb l’any natural,
excepte en el cas de primera adquisició dels vehicles.
En este cas el període impositiu començarà el dia en
què es produïsca la dita adquisició.

2. L’impost es merita el primer dia del període impo-
sitiu.

3. L’import de la quota de l’impost es prorratejarà
per trimestres naturals en els casos de primera adquisició
o baixa definitiva del vehicle. També procedirà el prorra-
teig de la quota, en els mateixos termes, en els supòsits
de baixa temporal per sostracció o robatori de vehicle,
i això des del moment en què es produïsca la dita baixa
temporal en el Registre públic corresponent.

Article 97. Gestió tributària de l’impost.

La gestió, liquidació, inspecció i recaptació, així com
la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària
correspon a l’ajuntament del domicili que conste en el
permís de circulació del vehicle.

Article 98. Autoliquidació.

1. Els ajuntaments podran exigir este impost en
règim d’autoliquidació.

2. En les respectives ordenances fiscals els ajun-
taments disposaran la classe d’instrument acreditatiu del
pagament de l’impost.

Article 99. Justificació del pagament de l’impost.

1. Els qui so�iciten davant de la Direcció Provincial
de Tràfic la matriculació o la certificació d’aptitud per
a circular d’un vehicle, hauran d’acreditar prèviament
el pagament de l’impost.

2. Els titulars dels vehicles, quan comuniquen a la
Direcció Provincial de Tràfic la seua reforma, sempre
que altere la seua classificació a efectes d’este impost,
així com també en els casos de transferència, de canvi
de domicili que conste en el permís de circulació del
vehicle, o de baixa d’estos vehicles, hauran d’acreditar
prèviament davant de la referida Direcció Provincial el
pagament de l’últim 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 este con-
cepte meritats, liquidats, presentats al cobrament i no
prescrits. S’exceptua de la referida obligació d’acredi-
tació el supòsit de les baixes definitives de vehicles amb
15 anys o més d’antiguitat.

3. Les Direccions Provincials de Tràfic no tramitaran
els expedients si no s’acredita el pagament de l’impost,
en els termes establits en els apartats anteriors.

Subsecció 5a. Impost sobre Construccions,
Insta�acions i Obres

Article 100. Naturalesa i fet imposable.

1. L’Impost sobre Construccions, Insta�acions i
Obres és un tribut indirecte el fet imposable del qual
està constituït per la realització, dins del terme municipal,
de qualsevol construcció, insta�ació o obra per a la qual
s’exigisca l’obtenció de la corresponent llicència d’obres
o urbanística, s’haja obtingut o no la dita llicència, sempre
que la seua expedició corresponga a l’ajuntament de
la imposició.

2. Està exempta del pagament de l’impost la rea-
lització de qualsevol construcció, insta�ació o obra de
la qual siga amo l’Estat, les comunitats autònomes o

les entitats locals, que estant subjecta a l’impost, haja
de ser directament destinada a carreteres, ferrocarrils,
ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de
poblacions i de les seues aigües residuals, encara que
la seua gestió siga duta a terme per organismes autò-
noms, tant si es tracta d’obres d’inversió nova com de
conservació.

Article 101. Subjectes passius.

1. Són subjectes passius d’este impost, a títol de
contribuents, les persones físiques, persones jurídiques
o entitats de l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17
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 realitze aquella.

A l’efecte previst en el paràgraf anterior tindrà la con-
sideració d’amo de la construcció, insta�ació o obra qui
suporte els gastos o el cost que comporte la seua rea-
lització.

2. En cas que la construcció, insta�ació o obra no
siga realitzada pel subjecte passiu contribuent tindran
la condició de subjectes passius substituts del contri-
buent els qui 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 102. Base imposable, quota i meritació.

1. La base imposable de l’impost està constituïda
pel cost real i efectiu de la construcció, insta�ació o
obra, i s’entén com a tal, a estos efectes, el cost d’exe-
cució material d’aquella.

No formen part de la base imposable l’Impost sobre
el Valor Afegit i la resta d’impostos anàlegs propis de
règims especials, les taxes, els preus públics i la resta
de prestacions patrimonials de caràcter públic local rela-
cionades, si és el cas, amb la construcció, insta�ació
o obra, ni tampoc els honoraris de professionals, el bene-
fici empresarial del contractista ni qualsevol altre con-
cepte que no integre, estrictament, el cost d’execució
material.

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

3. El tipus de gravamen de l’impost serà el fixat
per cada ajuntament, sense que este tipus puga excedir
el quatre per cent.

4. L’impost es merita en el moment d’iniciar-se la
construcció, insta�ació o obra, encara que no s’haja
obtingut la corresponent llicència.

Article 103. Gestió tributària de l’impost. Bonificacions
potestatives.

1. Quan es concedisca la llicència preceptiva o
quan, no havent-se so�icitat, concedit o denegat encara
la dita llicència preceptiva, s’inicie la construcció, ins-
ta�ació o obra, es practicarà una liquidació provisional
a compte, i es determinarà la base imposable:

a) En funció del pressupost presentat pels interes-
sats, sempre que haja sigut visat pel co�egi oficial corres-
ponent quan això constituïsca un requisit preceptiu.

b) Quan l’ordenança fiscal així ho preveja, en funció
dels índexs o mòduls que esta establisca a este efecte.

Una vegada finalitzada la construcció, insta�ació o
obra, i tenint en compte el seu cost real i efectiu, l’a-
juntament, mitjançant l’oportuna comprovació adminis-
trativa, modificarà, si és el cas, la base imposable a què
es referix l’apartat anterior, practicarà la corresponent
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liquidació definitiva, i exigirà del subjecte passiu o li rein-
tegrarà, si és el cas, la quantitat que corresponga.

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

a) Una bonificació de fins al 95 per cent a favor
de les construccions, insta�acions o obres que siguen
declarades d’especial interés o utilitat municipal per con-
córrer circumstàncies socials, culturals, historicoartísti-
ques o de foment de l’ocupació que justifiquen esta
declaració. Correspondrà la dita declaració al Ple de la
Corporació i s’acordarà, amb la so�ictud prèvia del sub-
jecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels
seus membres.

b) Una bonificació de fins al 95 per cent a favor
de les construccions, insta�acions o obres en què s’in-
corporen sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric
de l’energia solar. L’aplicació d’esta bonificació estarà
condicionada que les insta�acions per a producció de
calor incloguen co�ectors que disposen de la corres-
ponent homologació de l’Administració competent.

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

c) Una bonificació de fins al 50 per cent a favor
de les construccions, insta�acions o obres vinculades
als plans de foment de les inversions privades en infraes-
tructures.

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

d) Una bonificació de fins al 50 per cent 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 bonificacions
a què es referixen els paràgrafs anteriors.

e) Una bonificació de fins al 90 per cent a favor
de les construccions, insta�acions o obres que afavo-
risquen les condicions d’accés i habitabilitat dels dis-
capacitats.

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

La regulació dels restants aspectes substantius i for-
mals 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 simultà-
niament.

3. Les ordenances fiscals podran regular com a
deducció de la quota íntegra o bonificada de l’impost,
l’import satisfet o que haja de satisfer el subjecte passiu
en concepte de taxa per l’atorgament de la llicència urba-
nística corresponent a la construcció, insta�ació o obra
de què es tracte.

La regulació dels restants aspectes substantius i for-
mals de la deducció a què es referix el paràgraf anterior
s’establirà en l’ordenança fiscal.

4. Els ajuntaments podran exigir este impost en
règim d’autoliquidació.

5. Els ajuntaments podran establir en les seues orde-
nances fiscals sistemes de gestió conjunta i coordinada
d’este impost i de la taxa corresponent a l’atorgament
de la llicència.

Subsecció 6a. Impost sobre l’Increment de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana

Article 104. Naturalesa i fet imposable. Supòsits de
no-subjecció.

1. L’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys
de Naturalesa Urbana és un tribut directe que grava l’in-

crement de valor que experimenten estos terrenys i es
pose de manifest a conseqüència de la transmissió de
la propietat dels terrenys per qualsevol títol o de la cons-
titució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi,
limitador del domini, sobre els referits terrenys.

2. No està subjecte a este impost l’increment de
valor que experimenten els terrenys que tinguen la con-
sideració de rústics a efectes de l’Impost sobre Béns
Immobles. En conseqüència amb això, està subjecte l’in-
crement de valor que experimenten els terrenys que
hagen de tindre la consideració d’urbans, a efectes d’este
Impost sobre Béns Immobles, amb independència que
estiguen o no previstos com a tals en el Cadastre o
en el padró d’aquell. A l’efecte d’este impost, estarà així
mateix subjecte a este l’increment de valor que expe-
rimenten els terrenys integrats en els béns immobles
classificats com de característiques especials a efectes
de l’Impost sobre Béns Immobles.

3. No es produirà la subjecció a l’impost en els supò-
sits d’aportacions de béns i drets realitzades pels còn-
juges a la societat conjugal, adjudicacions que a favor
seu i en recompensa d’estes es verifiquen i transmissions
que es facen als cònjuges en recompensa dels seus
havers comuns.

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

Article 105. Exempcions.

1. Estaran exempts d’este impost els increments de
valor que es manifesten com a conseqüència dels actes
següents:

a) La constitució i transmissió de drets de servitud.
b) Les transmissions de béns que es troben dins

del perímetre delimitat com a Conjunt historicoartístic,
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 acrediten que han realitzat a càrrec
seu obres de conservació, millora o rehabilitació en els dits
immobles. 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’obligació de
satisfer aquell recaiga sobre les següents persones o
entitats:

a) L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats
locals, a les quals pertanga el municipi, així com els
organismes autònoms de l’Estat i les entitats de dret
públic d’anàleg caràcter de les comunitats autònomes
i de les dites entitats locals.

b) El municipi de la imposició i la resta d’entitats
locals integrades o en les quals s’integre este 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 asse-
gurances privades.

e) Els titulars de concessions administratives rever-
tibles respecte als terrenys vinculats 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 internacio-
nals.
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Article 106. Subjectes passius.

1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contri-
buent:

a) En les transmissions de terrenys o en la constitució
o transmissió de drets reals de gaudi limitadors del domini
a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l’entitat a què
es referix l ’art icle 35.4 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària, que adquirisca
el terreny o a favor del qual es constituïsca o es transmeta
el dret real de què es tracte.

b) En les transmissions de terrenys o en la constitució
o transmissió de drets reals de gaudi limitadors del domini
a títol onerós, la persona física o jurídica, o l’entitat a què
es referix l ’art icle 35.4 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària, que transmeta
el terreny, o que constituïsca o transmeta el dret real
de què es tracte.

2. En els supòsits a què es referix el paràgraf b)
de l’apartat anterior tindrà la consideració de subjecte
passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica,
o l’entitat a què es referix l’article 35.4 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària, que adquirisca el
terreny o a favor del qual es constituïsca o es transmeta
el dret real de què es tracte, quan el contribuent siga una
persona física no resident a Espanya.

Article 107. Base imposable.

1. La base imposable d’este impost està constituïda
per l’increment del valor dels terrenys, lloc de manifest
en el moment de la meritació i experimentat al llarg
d’un període màxim de 20 anys.

A efectes de la determinació de la base imposable,
caldrà tindre en compte el valor del terreny en el moment
de la meritació, d’acord amb el que preveuen els apartats
2 i 3 d’este article, i el percentatge que corresponga
en funció del que es preveu en el seu apartat 4.

2. El valor del terreny en el moment de la meritació
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 deter-
minat en este moment a efectes de l’Impost sobre Béns
Immobles.

No obstant això, quan este valor siga conseqüència
d’una ponència de valors que no reflectisca modifica-
cions de planejament aprovades amb posterioritat a l’a-
provació de l’esmentada ponència, es podrà liquidar pro-
visionalment este impost d’acord amb aquell. En estos
casos, en la liquidació definitiva s’aplicarà el valor dels
terrenys, una vegada s’haja obtingut, de conformitat amb
els procediments de valoració co�ectiva que s’instruïs-
quen, referit a la data de la meritació. Quan esta data
no coincidisca amb la d’efectivitat dels nous valors cadas-
trals, estos es corregiran aplicant els coeficients d’ac-
tualització que corresponguen, establits a este efecte
en les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat.

Quan el terreny, inclús si és de naturalesa urbana
o integrat en un bé immoble de característiques espe-
cials, en el moment de la meritació de l’impost, no tinga
determinat valor cadastral en este moment, l’ajuntament
podrà practicar la liquidació quan el referit valor cadastral
siga determinat, referint este valor al moment de la
meritació.

b) En la constitució i transmissió de drets reals de
gaudi limitadors del domini, els percentatges anuals con-
tinguts en l’apartat 4 d’este article s’aplicaran sobre la
part del valor definit en el paràgraf a) anterior que repre-
sente, respecte d’aquell, el valor dels referits drets cal-
culat mitjançant l’aplicació de les normes fixades a efec-

tes de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes
Jurídics Documentats.

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

d) En els supòsits d’expropiacions forçoses, els per-
centatges 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 parà-
graf a) de l’apartat 2 anterior siga 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 corresponga segons les regles
contingudes en l’apartat anterior, l’import que resulte
d’aplicar als nous valors cadastrals la reducció que en
cada cas fixen els ajuntaments respectius. La dita reduc-
ció s’aplicarà respecte de cada un dels cinc primers anys
d’efectivitat dels nous valors cadastrals.

La reducció tindrà com a límit mínim el 40 per cent
i com a límit màxim el 60 per cent, i s’aplicarà, en tot
cas, en el seu límit màxim en els municipis els ajun-
taments dels quals no fixen cap reducció. Els ajunta-
ments 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 pro-
cediment de valoració co�ectiva a què aquell es referix
siguen inferiors als fins llavors vigents.

El valor cadastral reduït en cap cas podrà ser inferior
al valor cadastral del terreny abans del procediment 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 aquell puga excedir els límits
següents:

a) Període d’un any fins a cinc: 3,7.
b) Període de fins a 10 anys: 3,5.
c) Període de fins a 15 anys: 3,2.
d) Període de fins a 20 anys: 3.

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

1a. L’increment de valor de cada operació gravada
per l’impost es determinarà d’acord amb el percentatge
anual fixat per l’ajuntament per al període que compren-
ga el nombre d’anys al llarg dels quals s’haja posat de
manifest este increment.

2a. El percentatge que cal aplicar sobre el valor del
terreny en el moment de la meritació serà el resultant
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 aplicable
a cada operació concreta de conformitat amb la regla 1a
i per a determinar el nombre d’anys per què s’ha de
multiplicar este percentatge anual d’acord amb la
regla 2a, només es consideraran els anys complets que
integren el període de posada de manifest de l’increment
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de valor, sense que a estos efectes puguen considerar-se
les fraccions d’anys d’este període.

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

Article 108. Tipus de gravamen. Quota íntegra i quota
líquida.

1. El tipus de gravamen de l’impost serà el fixat
per cada ajuntament, sense que este tipus puga excedir
el 30 per cent.

Dins del límit assenyalat en el paràgraf anterior, els
ajuntaments podran fixar un sol tipus de gravamen o
un per a cada un dels períodes de generació de l’in-
crement de valor indicats en l’apartat 4 de l’article ante-
rior.

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

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

4. Les ordenances fiscals podran regular una boni-
ficació de fins al 95 per cent de la quota íntegra de
l’impost, en les transmissions de terrenys, i en la trans-
missió 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 dels restants aspectes substantius i for-
mals de la bonificació a què es referix el paràgraf anterior
s’establirà en l’ordenança fiscal.

Article 109. Meritació.

1. L’impost es merita:
a) Quan es transmeta la propietat del terreny, ja

siga a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de
mort, en la data de la transmissió.

b) Quan es constituïsca o es transmeta qualsevol
dret real de gaudi limitador del domini, en la data en
què tinga lloc la constitució o transmissió.

2. Quan es declare o es reconega judicialment o
administrativament per resolució ferma haver tingut lloc
la nu�itat, rescissió o resolució de l’acte o contracte deter-
minant de la transmissió del terreny o de la constitució
o transmissió del dret real de gaudi sobre aquell, el sub-
jecte passiu tindrà dret a la devolució de l’impost satisfet,
sempre que este acte o contracte no li haja produït efec-
tes lucratius i que reclame la devolució en el termini
de cinc anys des que la resolució va quedar ferma, de
manera que s’entenga que hi ha efecte lucratiu quan
no es justifique que els interessats hagen d’efectuar les
recíproques devolucions a què es referix l’article 1.295
del Codi Civil. Encara que l’acte o contracte no haja pro-
duït efectes lucratius, si la rescissió o resolució es declara
per incompliment de les obligacions del subjecte passiu
de l’impost, no hi haurà lloc a cap devolució.

3. Si el contracte queda sense efecte per mutu acord
de les parts contractants, no serà procedent la devolució
de l’impost satisfet i es considerarà com un acte nou
subjecte a tributació. Com este mutu acord es consi-
derarà l’avinença en acte de conciliació i el simple apla-
nament a la demanda.

4. En els actes o contractes en què hi haja alguna
condició, la seua qualificació es farà d’acord amb les
prescripcions contingudes en el Codi Civil. Si és sus-
pensiva no es liquidarà l’impost fins que esta es com-
plisca. Si la condició és resolutòria, s’exigirà l’impost des
de després, a reserva, quan la condició es complisca,
de fer l’oportuna devolució segons la regla de l’apartat
anterior.

Article 110. Gestió tributària de l’impost.

1. Els subjectes passius estaran obligats a presentar
davant de l’ajuntament corresponent la declaració que
determine l’ordenança respectiva, la qual contindrà els
elements de la relació tributària imprescindibles per a
practicar la liquidació procedent.

2. La dita declaració haurà de ser presentada en
els següents terminis, a comptar de la data en què es
produïsca la meritació de l’impost:

a) Quan es tracte d’actes «inter vivos», el termini
serà de trenta dies hàbils.

b) Quan es tracte d’actes per causa de mort el ter-
mini serà de sis mesos prorrogables fins a un any a
so�icitud del subjecte passiu.

3. A la declaració s’adjuntarà el document en què
consten els actes o contractes que originen la imposició.

4. Els ajuntaments queden facultats per a establir
el sistema d’autoliquidació pel subjecte passiu, que com-
portarà l’ingrés de la quota resultant d’aquella dins dels
terminis previstos en l’apartat 2 d’este article. Respecte
de les dites autoliquidacions, l’ajuntament corresponent
només podrà comprovar que s’han efectuat mitjançant
l’aplicació correcta de les normes reguladores de l’im-
post, sense que puguen atribuir-se valors, bases o quotes
diferents de les resultants d’estes 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 de l’article 107.2.a) d’esta llei.

5. Quan els ajuntaments no establisquen el sistema
d’autoliquidació, les liquidacions de l’impost es notifica-
ran íntegrament als subjectes passius amb indicació del
termini d’ingrés i expressió dels recursos procedents.

6. Amb independència del que disposa l’apartat 1
d’este article, estan igualment obligats a comunicar a
l’ajuntament la realització del fet imposable en els
mateixos terminis que els subjectes passius:

a) En els supòsits previstos en el paràgraf a) de l’ar-
ticle 106 d’esta llei, sempre que s’hagen produït per
negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que
constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte.

b) En els supòsits previstos en el paràgraf b) d’este
article, l’adquirent o la persona a favor de la qual es
constituïsca o es transmeta el dret real de què es tracte.

7. Així mateix, els notaris estaran obligats a remetre
a l’ajuntament respectiu, dins de la primera quinzena
de cada trimestre, una relació o índex comprensiu de
tots els documents per ells autoritzats en el trimestre
anterior, en els quals es continguen fets, actes o negocis
jurídics que posen de manifest la realització del fet impo-
sable d’este impost, a excepció dels actes d’última volun-
tat. També estaran obligats a remetre, dins del mateix
termini, una relació dels documents privats comprensius
dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagen
sigut presentats per a coneixement o legitimació de fir-
mes. El que s’ha previngut en este apartat s’entén sense
perjuí del deure general de co�aboració establit en la
Llei General Tributària.

En la relació o índex que remeten els notaris a l’a-
juntament, estos hauran de fer constar la referència
cadastral dels béns immobles quan la dita referència
es corresponga amb els que siguen objecte de trans-
missió. Esta obligació serà exigible a partir de l’1 d’abril
del 2002.

Els notaris advertiran expressament els compa-
reixents en els documents que autoritzen sobre el termini
dins del qual estan obligats els interessats a presentar
declaració per l’impost i, així mateix, sobre les respon-
sabilitats en què incórreguen per la falta de presentació
de declaracions.
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CAPÍTOL III

Cessió de recaptació d’impostos de l’Estat

SECCIÓ 1a. ABAST I CONDICIONS GENERALS DE LA CESSIÓ

Article 111. Àmbit subjectiu.

Amb l’abast i les condicions establides en este capítol,
se cedix en la proporció establida en l’article 112 el
rendiment obtingut per l’Estat en els impostos relacionats
en aquell, a favor dels municipis en què concórrega algu-
na de les condicions següents:

a) Que siguen capitals de província, o de comunitat
autònoma, o

b) Que tinguen població de dret igual o superior
a 75.000 habitants. A estos efectes, 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. Objecte de la cessió.

1. A cada un dels municipis inclosos en l’àmbit sub-
jectiu abans fixat se li cediran els següents percentatges
dels rendiments que no hagen sigut objecte de cessió
a les comunitats autònomes, obtinguts en els impostos
estatals que s’esmenten:

a) L’1,6875 per cent de la quota líquida de l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques.

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

c) El 2,0454 per cent de la recaptació líquida impu-
table a cada municipi pels Impostos Especials sobre la
Cervesa, sobre el Vi i Begudes Fermentades, sobre Pro-
ductes Intermedis, sobre Alcohol i Begudes Derivades,
sobre Hidrocarburs i sobre Llavors de Tabac.

2. Les bases o rendiments sobre els quals s’apli-
caran els percentatges anteriors es determinaran d’acord
amb el que disposa l’article 113 següent.

3. Els municipis no podran assumir, en cap cas, com-
petències 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 d’estos tributs, la titularitat i l’exercici
dels quals correspondrà exclusivament a l’Estat.

Article 113. Rendiments sobre els quals s’aplicaran els
percentatges objecte de cessió.

1. A l’efecte del que disposa l’apartat 1 de l’article
anterior, s’entendrà per un import de la quota 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 consignat
en la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Per-
sones Físiques presentada i ingressada dins dels terminis
establits per la normativa reguladora de l’Impost, mino-
rada en la part corresponent de les deduccions per doble
imposició de dividends i doble imposició internacional.

2n. La part estatal de les quotes líquides dels con-
tribuents residents en el territori del municipi que no
estiguen obligats a declarar i so�iciten devolució, mino-
rada en la part corresponent de la deducció per doble
imposició de dividends.

3r. El resultat d’aplicar el 67 per cent sobre les reten-
cions suportades pels contribuents residents en el terri-
tori del municipi que no estiguen obligats a declarar,
que no hagen so�icitat devolució i que obtinguen rendes
superiors a 6.010,12 euros.

4t. La part del deute tributari que, corresponent a
l’Estat, siga ingressada per actes d’inspecció, liquidacions
practicades per l’Administració i declaracions presenta-
des fora dels terminis establits per la normativa regu-
ladora de l’impost. A estos efectes, s’entendrà per deute
tributari el constituït per la quota líquida més els con-
ceptes a què es referix l’apartat 2 de l’article 58 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària,
a excepció dels recàrrecs previstos en els seus paràgrafs
c) i d). Esta partida es minorarà en l’import de les devo-
lucions per ingressos indeguts que hagen d’imputar-se
a l’Estat, incloent-hi 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 Impostos sobre
la Cervesa, sobre el Vi i Begudes Fermentades, sobre
Productes Intermedis, sobre l’Alcohol i Begudes Deri-
vades, sobre Hidrocarburs, i sobre les Llavors del Tabac,
el percentatge no cedit a les comunitats autònomes del
conjunt d’ingressos líquids de la Hisenda estatal pels
conceptes que integren cada un d’estos impostos, amb
criteri de caixa, obtinguts una vegada descomptades de
la recaptació bruta les devolucions i les transferències
o ajustos (positius o negatius) establides en el concert
i conveni amb les hisendes forals del País Basc i Navarra,
respectivament.

Article 114. Revisió.

Amb caràcter quadriennal, es revisarà el conjunt de
municipis que s’inclouran en el model de cessió descrit
en este capítol, tenint en compte el compliment en el
moment de la revisió dels requisits establits per a la
delimitació de l’àmbit subjectiu regulat en l’article 111
d’esta llei.

SECCIÓ 2a. ABAST I CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LA CESSIÓ

Article 115. Abast de la cessió i punts de connexió
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 111 l’1,6875 per cent del
rendiment no cedit a les comunitats autònomes de l’Im-
post sobre la Renda de les Persones Físiques produït
en el seu territori, definit en l’apartat 1 de l’article 113
anterior.

2. Es considera produït en el territori d’un municipi
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 aquell.

3. Quan els subjectes passius integrats en una unitat
familiar tinguen la seua residència habitual en municipis
distints i opten per la tributació conjunta, el rendiment
que se cedix s’entendrà produït en el territori del municipi
on tinga la seua residència habitual el membre de la
dita unitat amb major base liquidable d’acord amb les
regles d’individualització de l’impost.

4. A efectes del que disposa este capítol, es con-
siderarà que les persones físiques residents en territori
espanyol ho són en el territori d’un municipi quan roman-
guen 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 com-
putaran les absències temporals.

Excepte prova en contra, es considerarà que una per-
sona física roman en el territori d’un municipi quan en
este territori radique la seua vivenda habitual, i esta es
definirà de conformitat amb el que disposa la normativa
reguladora de l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques.
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5. Quan no siga possible determinar la permanència
a què es referix l’apartat anterior, es consideraran resi-
dents en el territori del municipi on tinga el seu principal
centre d’interessos, es considerarà com a tal el territori
on obtinguen la major part de la base imposable de
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, deter-
minada pels següents components de renda:

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

b) Rendiments del capital immobiliaris i guanys
patrimonials derivats de béns immobles, que s’entendran
obtinguts en el lloc en què radiquen estos.

c) Rendiments derivats d’activitats econòmiques, ja
siguen empresarials o professionals, que s’entendran
obtinguts on radique el centre de gestió de cada una
d’estes.

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

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

7. Les persones físiques residents en territori espa-
nyol que no romanguen en este territori més de cent
huitanta-tres dies durant l’any natural, es consideraran
residents al 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 espa-
nyol per aplicació de la presumpció prevista en el parà-
graf segon de l’article 9.1.b) de la Llei 40/1998, de
9 de desembre, de l’Impost sobre la Renda de les Per-
sones Físiques, es consideraran residents al territori del
municipi en què residisquen habitualment el cònjuge no
separat legalment i els fills menors d’edat que depenguen
d’elles.

Article 116. Abast de la cessió i punt de connexió en
l’Impost sobre el Valor Afegit.

1. Se cedix a cada un dels municipis inclosos en
l’àmbit subjectiu definit en l’article 111, l’1,7897 per
cent del rendiment no cedit a les comunitats autònomes
de l’Impost sobre el Valor Afegit que, s’impute produït
al seu territori.

2. Esta imputació es determinarà mitjançant l’apli-
cació de l’índex de consum de la comunitat autònoma
a què pertanga cada municipi a la recaptació líquida
que corresponga a l’Estat, en els termes de l’apartat 2
de l’article 113 anterior, i ponderà el resultat per la repre-
sentativitat, en l’àmbit de la respectiva comunitat autò-
noma, de la població de dret del municipi, en els termes
següents:

PIVAt
m = 0,017897 X RLIVAt X ICt

i X (Pt
m / Pt

i)

Representant:

El terme PIVAt
m l’import del rendiment de l’Impost

sobre el Valor Afegit cedit al municipi m l’any t.
El terme RLIVA 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 certificat

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 qual pertany el municipi 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, respectivament, segons

l’actualització del padró municipal d’habitants vigent a
31 de desembre de l’any t.

Article 117. Abast de la cessió i punt de connexió en
els Impostos Especials sobre fabricació.

1. Se cedix a cada un dels municipis inclosos en
l’àmbit subjectiu definit en l’article 111 el 2,0454 per
cent dels rendiments no cedits a les comunitats autò-
nomes dels Impostos sobre la Cervesa, sobre el Vi i Begu-
des Fermentades, sobre Productes Intermedis, sobre l’Al-
cohol i Begudes Derivades.

2. Quant als Impostos sobre la Cervesa, sobre el
Vi i Begudes Fermentades, sobre Productes Intermedis
i sobre l’Alcohol i Begudes Derivades, esta imputació
es determinarà mitjançant l’aplicació de l’índex de con-
sum territorial de la comunitat autònoma a què pertanga
cada municipi a la recaptació líquida que corresponga
a l’Estat, en els termes de l’apartat 2 de l’article 113
anterior, per cada un dels Impostos Especials mencio-
nats, i ponderarà el resultat per la representativitat, en
l’àmbit de la respectiva comunitat autònoma, de la pobla-
ció de dret del municipi.

Pel que fa als impostos esmentats en el paràgraf ante-
rior, el mètode de càlcul vindrà determinat per la for-
mulació següent:

PIIEE(h)tm = 0,020454 X RL IIEE(h)t X ICt
i (h) X (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. Corresponent
h als impostos a què es referix este apartat.

El terme RL IIEE(h)t la recaptació líquida per l’Impost
Especial h corresponent a l’Estat l’any t, que no haja
sigut objecte de cessió a les comunitats autònomes.

El terme IC (h)ti l’índex de consum territorial, certificat
per l’Institut Nacional d’Estadística, de la comunitat autò-
noma 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, respectivament, segons
l’actualització del padró municipal d’habitants vigent a
31 de desembre de l’any t.

3. Als efectes del que disposa l’apartat 1 anterior,
es considerarà produït al territori d’un municipi el ren-
diment cedit de l’Impost sobre Hidrocarburs que corres-
ponga a l’índex de les entregues de gasolines, gasoils
i fueloils en el terme municipal respectiu, segons dades
del Ministeri d’Economia, ponderades pels correspo-
nents tipus impositius.

Així mateix, es considerarà produït al territori d’un
municipi el rendiment cedit de l’Impost sobre les Llavors
del Tabac que corresponga a l’índex de vendes a expe-
nedories de tabac en el terme municipal respectiu,
segons dades del Comissionat per al Mercat de Tabacs,
ponderades pels corresponents tipus impositius.

4. En cas que no estiguen disponibles, en l’àmbit
municipal, els índexs esmentats en l’apartat anterior, s’a-
plicarà, si és el cas, com a mètode de determinació del
rendiment cedit als municipis, la formulació recollida en
l’apartat 2 d’este article, considerant, a estos efectes,
i segons siga procedent, com a índexs de consum els
d’entregues de gasolines, gasoils i fueloils o els de vendes
a expenedories de tabacs, corresponents a les comu-
nitats autònomes.
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CAPÍTOL IV

Participació dels Municipis en els tributs
de l’Estat

SECCIÓ 1a. FONS COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT

Article 118. 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 111 d’esta llei.

Article 119. Regla general per a determinar la parti-
cipació en el Fons Complementari de Finançament.

La participació en el Fons Complementari de Finan-
çament es determinarà, per a cada exercici i per a cada
municipi, aplicant un índex d’evolució a la participació
que li corresponga, per este concepte, l’any base del
nou model, segons esta fórmula general:

PFCt
m = PFC2004

m X 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 primer

d’aplicació d’este model, és a dir l’any 2004.

Article 120. Regla per a determinar la participació en
el Fons Complementari de Finançament de l’any base.

1. La participació en el Fons Complementari de
Finançament corresponent a l’any base es calcularà
deduint l’import corresponent a la cessió del rendiment
d’impostos estatals, d’acord amb el que disposa el capí-
tol III 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 121:

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 ingres-
sos 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, respectivament.

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

PFC2004
m la participació del municipi m en el Fons

Complementari de Finançament l’any 2004.
PIRPF2004

m, PIVA2004
m i PIIEE(h)2004

m imports dels
rendiments cedits al municipi m en relació amb els
Impostos sobre la Renda de les Persones Físiques, sobre
el Valor Afegit i amb el conjunt d’Impostos Especials
sobre fabricació corresponents a l’any 2004 i determi-
nats d’acord amb el que disposen els articles 115, 116
i 117.

2. La participació en tributs de l’Estat de l’any 2003,
s’entendrà a estos efectes en termes bruts, inclourà, en
relació amb cada un d’estos municipis, tots els elements,
i considerarà les particularitats 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 desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat
per a l’any 2003.

Article 121. Índex d’evolució.

L’índex d’evolució es determinarà, en tot cas, per l’in-
crement que experimenten els ingressos tributaris 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 constituïts
per la recaptació estatal, exclosa la susceptible de cessió
a les comunitats autònomes, per l’Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques, l’Impost sobre el Valor Afegit
i els Impostos Especials sobre la Cervesa, sobre el Vi
i Begudes Fermentades, sobre Productes Intermedis,
sobre l’Alcohol i Begudes Derivades, sobre Hidrocarburs
i sobre les Llavors 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 finançament de les
comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb Esta-
tut d’Autonomia.

SECCIÓ 2a. PARTICIPACIÓ DE LA RESTA DE MUNICIPIS

Article 122. Àmbit subjectiu.

Participaran en tributs de l’Estat d’acord amb el model
descrit en esta secció els municipis no inclosos en l’arti-
cle 111 d’esta llei.

Article 123. Determinació de l’import total de la par-
ticipació.

1. La participació total per a cada exercici es deter-
minarà aplicant un índex d’evolució a la corresponent
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 a què 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 determinarà
per l’increment que experimenten els ingressos tributaris
de l’Estat entre l’any a què corresponga la participació
i l’any base, en els termes de l’article 121 anterior, és
a dir

IEt/2004 = ITEt / ITE2004

3. La participació total corresponent a l’any base
es determinarà incrementant en este índex d’evolució
la participació en tributs de l’Estat que resulte en l’any
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, inclourà, en
relació amb l’esmentat grup de municipis, tots els ele-
ments i considerarà les particularitats a què es fa refe-
rència en els apartats dos, tres, quatre i cinc de l’article
65 de la Llei 52/2002, de 30 de desembre, de Pres-
supostos Generals de l’Estat per a l’any 2003.

Article 124. Distribució de l’import total de la parti-
cipació.

1. La participació total determinada d’acord amb el
que disposa l’anterior article es distribuirà entre els muni-
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cipis inclosos en este model de finançament d’acord amb
els criteris següents:

a) El 75 per cent en funció del nombre d’habitants
de dret de cada municipi, segons les xifres de població
aprovades pel Govern, que figuren en l’últim Padró muni-
cipal vigent, ponderades pels següents coeficients mul-
tiplicadors:

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

b) El 12,5 per cent en funció de l’esforç fiscal mitjà
de cada municipi obtingut en el segon exercici anterior
al de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat corres-
ponent, ponderat pel nombre d’habitants de dret.

A este efecte, s’entendrà per esforç fiscal mitjà de
cada municipi el que per a cada exercici determinen
les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat en funció
de l’aplicació que pels municipis es faça dels tributs con-
tinguts en esta llei.

c) El 12,5 per cent en funció de l’invers de la capa-
citat tributària en els termes que establisquen les Lleis
de Pressupostos Generals de l’Estat.

2. En cap cas, el finançament de cap municipi deter-
minada d’acord amb el que disposa esta secció, podrà
ser inferior a la que resulte, en termes bruts, de la liqui-
dació definitiva de la participació en els tributs de l’Estat
de l’any 2003, s’entrendrà esta en els mateixos termes
recollits en l’últim apartat de l’article precedent. De l’a-
plicació d’esta regla no es podrà derivar, per a cada
exercici, un import total superior a aquell que resulte
del que disposa l’article 123 d’esta llei.

Article 125. Municipis turístics.

1. Es consideraran municipis turístics, a l’efecte del
que disposa este article, aquells que, estan compresos
en l’àmbit subjectiu que es definix en l’article 122, i
complisquen, a més, dos condicions:

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

b) Que el nombre de vivendes de segona residència
supere el nombre de vivendes principals, d’acord amb
les dades oficials de l’últim cens d’edificis i vivendes.

2. La participació total de cada un dels municipis
turístics en els tributs de l’Estat es determinarà d’acord
amb el que disposa l’apartat 4 següent, i, per al seu
càlcul, es tindran en compte els elements següents:

a) Cessió de la recaptació dels Impostos sobre
Hidrocarburs i sobre les Llavors del Tabac, en la manera
disposada en l’apartat següent.

b) Participació en tributs de l’Estat, en la manera
prevista en l’apartat 1 de l’article 124 d’esta llei.

3. A cada un dels municipis turístics se li cedirà
el 2,0454 per cent dels rendiments que no hagen sigut
objecte de cessió a les comunitats autònomes pels
Impostos sobre Hidrocarburs i sobre les Llavors del
Tabac.

A este efecte, s’entendrà per rendiment cedit la recap-
tació líquida imputable a cada municipi pels Impostos
sobre Hidrocarburs i sobre les Llavors del Tabac que
no hagen sigut objecte de cessió a les comunitats autò-
nomes.

Les bases o rendiments sobre els quals s’aplicarà el
percentatge, així com l’abast i condicions específiques
de la cessió, es determinaran d’acord amb el que disposa
l’apartat 2 de l’article 113 i l’article 117, respectivament.
Als municipis turístics, se’ls aplicarà el que disposa l’a-
partat 3 de l’article 112.

4. Una vegada efectuat el repartiment de la par-
ticipació en els tributs de l’Estat en la manera disposada
en l’apartat 1 de l’article 124, la participació individual
de cada municipi turístic es reduirà en la quantia resultant
d’evolucionar, amb l’índex definit en l’apartat 2 de l’article
123, la quantia de la cessió de la recaptació dels Impos-
tos sobre Hidrocarburs i sobre les Llavors del Tabac cal-
culat l’any base 2004 per a este municipi.

La participació en els tributs de l’Estat, reduïda en
la manera descrita en el paràgraf anterior, s’incrementarà
en la quantia calculada de la cessió de la recaptació
dels Impostos sobre Hidrocarburs i sobre les Llavors del
Tabac que corresponga per a l’any de què es tracte.

SECCIÓ 3a. REVISIÓ DEL MODEL DESCRIT EN ESTE CAPÍTOL

Article 126. Revisió.

Amb caràcter quadriennal, es revisarà el conjunt de
municipis que s’inclouran en cada un dels models regu-
lats 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 regu-
lats en els articles 118 i 122.

CAPÍTOL V

Preus públics

Article 127. Preus públics.

Els ajuntaments podran establir i exigir preus públics
per la prestació de servicis o la realització d’activitats
de competència municipal, segons les normes contin-
gudes en el capítol VI del títol I d’esta llei.

CAPÍTOL VI

Prestació personal i de transport

SECCIÓ 1a. NORMES COMUNES

Article 128. Normes comunes.

1. Els ajuntaments amb població de dret no superior
a 5.000 habitants podran imposar la prestació personal
i de transport per a la realització d’obres de la com-
petència municipal o que hagen sigut cedides o trans-
ferides per altres entitats públiques.

2. Les prestacions personals i de transport són com-
patibles entre si, podran aplicar-se simultàniament, de
manera que, quan es done la dita simultaneïtat, els obli-
gats a la de transport podran realitzar la personal amb
els mateixos elements de transport.

3. La falta de concurrència a la prestació, sense la
prèvia redempció, obligarà, excepte en cas de força
major, al pagament de l’import d’esta, més una sanció
de la mateixa quantia, s’exigirà ambdós conceptes per
via executiva per a la seua recaptació.

4. L’ajuntament tindrà en compte per a fixar els
períodes de la prestació que estos no coincidisquen amb
l’època de major activitat laboral en el terme municipal.

5. La imposició i l’ordenació de les prestacions a
què es referix este article s’ajustarà a les prescripcions
d’esta llei en matèria de recursos tributaris.
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SECCIÓ 2a. PRESTACIÓ PERSONAL

Article 129. Prestació personal.

1. Estaran subjectes a la prestació personal els resi-
dents del municipi respectiu, excepte els següents:

a) Menors de díhuit anys i majors de cinquanta-cinc.
b) Disminuïts físics, psíquics i sensorials.
c) Reclusos en establiments penitenciaris.
d) Mossos mentres romanguen en files en compli-

ment del servici militar.

2. L’ajuntament de la imposició cobrirà el risc per
accidents que puguen succeir als obligats a esta pres-
tació.

3. La prestació personal no excedirà de 15 dies a
l’any ni de tres consecutius i podrà ser redimida a metà�ic
per un import del doble del salari mínim interprofessional.

SECCIÓ 3a. PRESTACIONS DE TRANSPORT

Article 130. Prestacions de transport.

1. L’obligació de la prestació de transport és gene-
ral, sense cap excepció, per a totes les persones físiques
o jurídiques, residents o no en el municipi, que tinguen
elements de transport en el terme municipal destinados
a explotacions empresarials radicades en este.

2. La prestació de transports, que podrà ser reduïda
a metà�ic, per un import de tres vegades el salari mínim
interprofessional, no excedirà, per als vehicles de tracció
mecànica, de cinc dies a l’any, sense que puga ser con-
secutiu cap d’estos. En els altres casos la seua duració
no serà superior a 10 dies a l’any ni a dos consecutius.

TÍTOL III

Recursos de les províncies

CAPÍTOL I

Enumeració

Article 131. Recursos de les Províncies.

La Hisenda de les províncies estarà constituïda pels
recursos expressats en l’article 2 d’esta llei en els termes
i amb les especialitats que se recullen en el present
títol.

CAPÍTOL II

Recursos tributaris

SECCIÓ 1a. TAXES

Article 132. Taxes.

1. Les Diputacions Provincials podran establir i exi-
gir taxes per la prestació de servicis o la realització d’ac-
tivitats de la seua competència, i per la utilització pri-
vativa o l’aprofitament especial de béns del domini públic
provincial segons les normes contingudes en la secció
3a del capítol III del títol I d’esta llei, excepte el que
disposa el paràgraf tercer de l’article 24.1.

2. Les Diputacions Provincials continuaran editant
i publicant el «Butlletí Oficial» de la província,i podran
a este efecte establir i exigir taxes i preus per la inserció
d’anuncis i edictes; i la subscripció i venda d’exemplars.

SECCIÓ 2a. CONTRIBUCIONS ESPECIALS

Article 133. Contribucions especials.

Les Diputacions Provincials podran establir i exigir
contribucions especials per a la realització d’obres o per
a l’establiment o ampliació de servicis, segons les normes
contingudes en la secció 4a del capítol III del títol I d’esta
llei.

SECCIÓ 3a. RECÀRRECS DE LES PROVÍNCIES

Article 134. Recàrrec de les Províncies sobre l’Impost
sobre Activitats Econòmiques.

1. Les Diputacions Provincials podran establir un
recàrrec sobre l’Impost sobre Activitats Econòmiques.

2. Este recàrrec s’exigirà als mateixos subjectes pas-
sius i en els mateixos casos previstos en la normativa
reguladora de l’impost, i consistirà en un percentatge
únic que recaurà sobre les quotes municipals modifi-
cades per l’aplicació del coeficient de ponderació previst
en l’article 86 d’esta llei, i el seu tipus no podrà ser
superior al 40 per cent.

3. La gestió del recàrrec es durà a terme, juntament
amb l’impost sobre el que recau, per l’entitat que tinga
atribuïda la gestió d’este.

4. L’import de la recaptació del recàrrec provincial
s’entregarà a les respectives Diputacions en la manera
que reglamentàriament es determine, tenint en compte
la fórmula de gestió de l’Impost sobre Activitats Eco-
nòmiques.

5. L’Estat, a instància de les Administracions públi-
ques creditores, podrà retindre a càrrec de la participació
dels municipis en els tributs de l’Estat, les quantitats
necessàries per a satisfer els deutes ferms que estos
hagen contret amb les diputacions provincials, ajunta-
ments i consells insulars, comunitats autònomes unipro-
vincials per compte del recàrrec provincial de l’Impost
sobre Activitats Econòmiques, quan la seua recaptació
no s’haja entregat en la forma prevista reglamentària-
ment.

A este efecte, s’entendrà que el deute és ferm quan
conste certificat acreditatiu de la seua quantia expedit
per l’interventor local corresponent, a petició de la part
interessada.

Els imports retinguts seran entregats per l’Estat a l’Ad-
ministració Pública respectiva dins del mes següent a
aquell en què s’hagen verificat les retencions.

Estos imports no podran en el seu conjunt, i com
a màxim, excedir el percentatge que cada any s’establix
en les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat per a
les compensacions dels deutes dels municipis.

CAPÍTOL III

Cessió de recaptació d’impostos de l’Estat

SECCIÓ 1a. ABAST I CONDICIONS GENERALS
DE LA CESSIÓ

Article 135. Àmbit subjectiu.

Amb l’abast i condicions establides en este capítol,
se cedix en la proporció establida en l’article 136 d’esta
llei el rendiment obtingut per l’Estat en els impostos rela-
cionats en aquell, en favor de les províncies, així com,
de les comunitats autònomes uniprovincials que, a l’en-
trada en vigor d’esta llei, no haguen integrat la seua
participació en tributs de l’Estat com a entitat anàloga
a les províncies en què els puga correspondre d’acord
amb la seua naturalesa institucional com a comunitat
autònoma.
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Article 136. Objecte de la cessió.

1. A cada una de les províncies i ens assimilats inclo-
sos en l’àmbit subjectiu abans fixat, se’ls cediran els
següents percentatges dels rendiments que no hagen
sigut objecte de cessió a les comunitats autònomes,
obtinguts en els impostos estatals que se citen:

a) El 0,9936 per cent de la quota líquida de l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques.

b) L’1,0538 per cent de la recaptació líquida per
l’Impost sobre el Valor Afegit imputable a cada província
o ens assimilat.

c) L’1,2044 per cent de la recaptació líquida impu-
table a cada província o ens assimilat pels Impostos Espe-
cials sobre la Cervesa, sobre el Vi i Begudes Fermentades,
sobre Productes Intermedis, sobre l’Alcohol i Begudes
Derivades, sobre Hidrocarburs i sobre les Llavors del
Tabac.

2. Les bases o rendiments sobre els quals s’apli-
caran els percentatges anteriors es determinaran d’acord
amb el que disposa l’article 113 per als municipis, s’en-
tendrà a les províncies les referències que este precepte
realitze als municipis.

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

SECCIÓ 2a. ABAST I CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LA CESSIÓ

Article 137. Abast de la cessió i punts de connexió
en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

1. Se cedix a cada una de les províncies i ens assi-
milats inclosos en l’àmbit subjectiu de l’article 135, el
0,9936 per cent 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 113 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 al territori d’una província
o ens assimilat 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 aquell.

3. Quant a la regla general de determinació de la
residència habitual de les persones físiques, presump-
cions i normes aplicables en supòsits específics, caldrà
ajustar-se al que disposen els apartats del 3 al 8 de
l’article 115 d’esta llei. S’entendran realitzades a les pro-
víncies i ens assimilats les referències que estos apartats
incloguen als municipis.

Article 138. 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 assi-
milats inclosos en l’àmbit subjectiu de l’article 135,
l’1,0538 per cent del rendiment no cedit a les comunitats
autònomes de l’Impost sobre el Valor Afegit que s’im-
pute, produït en el seu territori.

2. Esta imputació es determinarà mitjançant l’apli-
cació de l’índex de consum territorial de la comunitat
autònoma a què pertanga cada província i ens assimilat
a la recaptació líquida que corresponga a l’Estat, en els

termes de l’apartat 2 de l’article 113 d’esta llei, i pon-
derarà 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 X RLIVAt X ICt

i X (Pt
p / Pt

i)

Representant:
El terme PIVA l’import del rendiment de l’Impost sobre

el Valor Afegit cedit a la província p l’any t.
El terme RLIVA 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 IC l’índex de consum territorial certificat per
l’Institut Nacional d’Estadística, i elaborat a efectes de
l’assignació de l’Impost sobre el Valor Afegit per comu-
nitats autònomes, determinat per a la comunitat autò-
noma i a la qual pertany la província 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, respectivament,
segons l’actualització del padró municipal d’habitants
vigent a 31 de desembre de l’any t.

Article 139. Abast de la cessió i punt de connexió en
els Impostos Especials sobre Fabricació.

1. Se cedix a cada una de les províncies i ens assi-
milats inclosos en l’àmbit subjectiu de l’article 135,
l’1,2044 per cent dels rendiments no cedits a les comu-
nitats autònomes dels Impostos sobre la Cervesa, sobre
el Vi i Begudes Fermentades, sobre Productes Interme-
dis, sobre l’Alcohol i Begudes Derivades, sobre Hidro-
carburs i sobre les Llavors de Tabac que s’imputen pro-
duïts en el seu territori.

2. Quant als Impostos sobre la Cervesa, sobre el
Vi i Begudes Fermentades, sobre Productes Intermedis
i sobre l’Alcohol i Begudes Derivades, esta imputació
es determinarà mitjançant l’aplicació de l’índex de con-
sum territorial de la comunitat autònoma a què pertanga
cada província a la recaptació líquida que corresponga
a l’Estat, en els termes de l’apartat 2 de l’article 113
d’esta llei, per cada un dels Impostos Especials men-
cionats, i ponderarà el resultat per la representativitat,
en l’àmbit de la respectiva comunitat autònoma, de la
població de dret de la província. El mètode de càlcul
serà determinat per la formulació següent:

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

p / Pt
i)

Representant:
El terme PIIEE(h) l’import del rendiment cedit per l’Im-

post Especial h a la província p l’any t. Corresponent
h als impostos a què es referix este apartat.

El terme RL IIEE(h) la recaptació líquida per l’Impost
Especial h corresponent a l’Estat l’any t, que no haja
sigut objecte de cessió a les comunitats autònomes.

El terme IC (h) l’índex de consum territorial, certificat
per l’Institut Nacional d’Estadística, de la comunitat autò-
noma 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 P i P les poblacions de dret de la província
p i de la comunitat autònoma i, respectivament, segons
l’actualització del padró municipal d’habitants vigent
a 31 de desembre de l’any t.

3. Es considerarà produït en el territori d’una pro-
víncia o ens assimilat el rendiment cedit de l’Impost sobre
Hidrocarburs que corresponga a l’índex de les entregues
de gasolines, gasoils i fueloils en este territori, segons
dades del Ministeri d’Economia, ponderades pels corres-
ponents tipus impositius.
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Així mateix, es considerarà produït en el territori d’una
província o ens assimilat el rendiment cedit de l’Impost
sobre les Llavors del Tabac que corresponga a l’índex
de vendes a expenedories de tabac en este territori,
segons dades del Comissionat per al Mercat de Tabacs,
ponderades pels corresponents tipus impositius.

4. En cas que, no estiguen disponibles en l’àmbit
provincial els índexs esmentats en l’apartat anterior, s’a-
plicarà, si és el cas, com a mètode de determinació del
rendiment cedit a les províncies i ens assimilats, la for-
mulació recollida en l’apartat 2 d’este article, conside-
rant, a este efecte, i segons siga procedent, com a índexs
de consum els d’entregues de gasolines, gasoils i fueloils
o els de vendes a expenedories de tabacs, corresponents
a les comunitats autònomes.

CAPÍTOL IV

Participació de les Províncies en els tributs de l’Estat

SECCIÓ 1a. PARTICIPACIÓ EN EL FONS COMPLEMENTARI
DE FINANÇAMENT

Article 140. Àmbit subjectiu.

Participaran en el model regulat en esta secció les
províncies, així com les comunitats autònomes unipro-
vincials que, a l’entrada en vigor d’esta llei, no hagen
integrat la seua participació en tributs de l’Estat com
a entitat anàloga a les províncies en què els puga corres-
pondre d’acord amb la seua naturalesa institucional com
a comunitat autònoma, a les quals s’ha fet referència
en l’article 135 d’esta llei.

Article 141. Regla general per a determinar la parti-
cipació en el Fons Complementari de Finançament.

La participació en el Fons Complementari de Finan-
çament es determinarà, per a cada exercici i per a cada
província, aplicant un índex d’evolució a la participació
que li corresponga per este concepte, l’any base del
nou model, en els mateixos termes establits per als muni-
cipis en l’article 119 d’esta llei.

A este efecte, s’entendrà per any base el primer d’a-
plicació d’este model, és a dir, l’any 2004.

Article 142. Regla per a determinar la participació en
el Fons Complementari de Finançament corresponent
a l’any base.

1. La participació en el Fons Complementari de
Finançament corresponent a l’any base, es calcularà
deduint l’import que resulte del bloc de participació defi-
nit en l’apartat anterior de la participació total que resulte
d’incrementar la participació en tributs de l’Estat de l’any
2003 en l’índex d’evolució establit per als municipis,
tot això, en els mateixos termes recollits en l’apartat 1
de l’article 120 d’esta llei.

2. La participació en tributs de l’Estat de l’any 2003
s’entendrà a este efecte en termes bruts, incloent, en
relació amb cada una de les entitats a què es referix
esta secció, tots els elements i considerant les particu-
laritats a què es fa referència en els apartats quatre i
sis de l’article 66 de la Llei 52/2002, de 30 de desembre,
de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2003.

Article 143. Índex d’evolució.

L’índex d’evolució es determinarà, en tot cas, per l’in-
crement que experimenten els ingressos tributaris de
l’Estat (ITE) entre l’any a què corresponga la participació

i l’any base, en idèntics termes als definits per als muni-
cipis, en l’article 121 d’esta llei.

SECCIÓ 2a. FINANÇAMENT DE L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

Article 144. Finançament de l’assistència sanitària.

1. Els Pressupostos Generals de l’Estat inclouran un
crèdit per a donar cobertura a les assignacions desti-
nades a les entitats referides en l’article 140 anterior
per al manteniment dels seus centres sanitaris de caràc-
ter no psiquiàtric.

2. Estes quanties es determinaran per a cada exer-
cici i per a cada entitat aplicant l’índex d’evolució definit
en l’article 143 d’esta llei al finançament que, per este
concepte, els corresponga l’any base.

3. La participació de les premencionades entitats,
corresponent a l’any base, es determinarà incrementant
en tal índex d’evolució la participació en tributs de l’Estat
que resulte a favor seu en 2003 per este mateix con-
cepte, determinada d’acord amb el que disposa l’apartat
tres de l’article 66 de la Llei 52/2002, de 30 de desem-
bre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2003.

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

Article 145. Àmbit subjectiu.

Participaran en tributs de l’Estat d’acord amb el model
descrit en esta secció les entitats no incloses en l’arti-
cle 135 d’esta llei.

Article 146. Determinació de l’import de la participació.

1. La participació de cada una de les entitats esmen-
tades en l’article precedent, per a cada exercici, es deter-
minarà 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 tributaris
de l’Estat entre l’any a què corresponga la participació
i l’any base, en els termes de l’article 121 d’esta llei.

2. La participació de les premencionades entitats,
corresponent a l’any base, es determinarà incrementant
en este índex d’evolució la participació en tributs de l’Es-
tat que els corresponga a l’any 2003 en concepte de
finançament incondicionat, calculada segons el que dis-
posa els apartats quatre, cinc i set de l’article 66 de
la Llei 52/2002, de 30 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2003.

CAPÍTOL V

Subvencions

Article 147. Subvencions.

1. Es comprendran entre les subvencions acordades
per l’Estat i les comunitats autònomes, conforme a l’ar-
ticle 40 d’esta llei, en favor de les diputacions, les des-
tinades a finançar els Plans provincials de cooperació
a les obres i servicis de competència municipal, que es
referix l’article 36.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

2. Participen de la naturalesa de les subvencions
les participacions que les Diputacions Provincials tenen
actualment en les Apostes Mútues Esportives de l’Estat.
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CAPÍTOL VI

Preus públics

Article 148. Preus públics.

Les Diputacions Provincials podran establir i exigir
preus públics per la prestació de servicis o la realització
d’activitats de la seua competència, segons les normes
contingudes en el capítol VI del títol I d’esta llei.

CAPÍTOL VII

Altres recursos

Article 149. Altres recursos.

1. Quan les diputacions provincials gestionen ser-
vicis propis de les comunitats autònomes, estes, d’acord
amb la seua legislació, podran fixar mòduls de funcio-
nament i finançament i nivells de rendiment mínim, i
atorgaran respecte d’això les corresponents dotacions
econòmiques. Les diputacions provincials podran millo-
rar estos mòduls i nivells utilitzant les seues pròpies dis-
ponibilitats pressupostàries.

2. Quan les diputacions provincials assumisquen
per compte dels ajuntaments del seu àmbit territorial,
la recaptació dels Impostos sobre Béns Immobles i sobre
Activitats Econòmiques regulats en el títol II d’esta llei,
podran concertar amb qualssevol entitat de les enume-
rades en l’article 48, operacions especials de tresoreria
amb l’exclusiu objecte d’anticipar als ajuntaments, anual-
ment, fins al 75 per cent de l’import de les recaptacions
per estos tributs.

Les operacions a què es referix el paràgraf anterior
hauran de quedar cance�ades abans de finalitzar cada
exercici, no hauran de suposar cap càrrega financera
per a les diputacions i no es computaran als efectes
dels límits previstos en els articles 51, 52 i 53 d’esta
llei.

TÍTOL IV

Recursos d’altres entitats locals

CAPÍTOL I

Recursos de les entitats supramunicipals

SECCIÓ 1a. NORMES COMUNES

Article 150. Recursos de les entitats supramunicipals.

1. Constituïxen recursos de les entitats supramuni-
cipals els previstos en les seues respectives normes de
creació i els establits en esta llei i en les disposicions
que la despleguen.

2. S’aplicaran a les entitats supramunicipals el que
disposa esta llei respecte dels recursos dels ajuntaments,
amb les especialitats que corresponguen en cada cas.

Article 151. Contribucions especials.

1. En els supòsits d’establiment de contribucions
especials per a les entitats supramunicipals amb motiu
de la realització d’obres o de l’establiment o ampliació
de servicis que afecten un o diversos termes municipals,
l’òrgan superior de govern d’aquelles, en determinar les
zones afectades per l’obra o concretar el benefici especial
que representa per a cada una de les dites zones, podrà
distingir entre l’interés directe dels contribuents i el que
siga comú en un terme municipal o en diversos.

2. En este cas, els ajuntaments afectats que esti-
guen integrats en les dites entitats tindran el caràcter
de contribuent, a l’objecte del pagament de les quotes
individuals corresponents, que seran recaptades per
aquells, d’acord amb les normes reguladores d’este tribut
municipal.

3. Les quotes assenyalades als ajuntaments en qua-
litat de contribuents, seran compatibles amb les que els
propis ajuntaments puguen imposar amb motiu dels gas-
tos ocasionats per les subvencions, auxilis o qualsevol
altra forma de cooperació que hagen prestat a les obres
públiques, insta�acions o servicis de les entitats a què
pertanguen.

Article 152. Ingressos tributaris.

1. Les comarques, àrees metropolitanes, entitats
municipals associatives i la resta d’entitats supramuni-
cipals podran establir i exigir taxes, contribucions espe-
cials i preus públics, de conformitat amb el que preveuen
les seues respectives normes de creació i en els termes
establits en esta llei i disposicions que la despleguen.

2. El règim financer de les entitats supramunicipals
no alterarà el propi dels ajuntaments que les integren.

SECCIÓ 2a. ÀREES METROPOLITANES

Article 153. Recursos de les àrees metropolitanes.

1. Les àrees metropolitanes podran comptar amb
els recursos següents:

a) Les àrees metropolitanes podran establir un
recàrrec sobre l’Impost sobre Béns Immobles sitis en
el territori de l’entitat. Este recàrrec s’exigirà a estos sub-
jectes passius i en els mateixos casos previstos en la
normativa reguladora d’este impost, i consistirà en un
percentatge únic que recaurà sobre la base imposable
d’este, i el seu tipus no podrà ser superior al 0,2 per
cent.

b) Les subvencions de caràcter finalista que es
podran fixar en els Pressupostos Generals de l’Estat per
al finançament d’aquells servicis específics que cons-
tituïsquen l’objecte de les àrees metropolitanes i la quan-
tia dels quals, perceptor i forma de distribució es deter-
mina anualment.

2. Les lleis de les comunitats autònomes que, d’a-
cord amb el que disposen els seus Estatuts, creen en
el seu territori àrees metropolitanes, determinaran els
recursos de les seues respectives hisendes d’entre els
enumerats en el paràgraf a) de l’apartat anterior d’este
article i en l’article 152.

SECCIÓ 3a. ENTITATS MUNICIPALS ASSOCIATIVES

Article 154. Recursos de les entitats municipals asso-
ciatives.

Les mancomunitats i la resta d’entitats municipals
associatives disposaran, a més dels recursos esmentats
en l’article 151, de les aportacions dels municipis que
integren o formen part d’aquelles, determinades d’acord
amb el que establixen els estatuts de creació respectius.

SECCIÓ 4a. COMARQUES I ALTRES ENTITATS SUPRAMUNICIPALS

Article 155. Recursos de les comarques.

1. Les comarques no podran exigir cap dels impos-
tos i recàrrecs regulats en esta llei, ni percebre parti-
cipació en els tributs de l’Estat.
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2. Les lleis de les comunitats autònomes que, d’a-
cord amb el que disposen els seus estatuts, creen en
el seu territori comarques o altres entitats que agrupen
diversos municipis determinaran els recursos econòmics
que se’ls assignen.

CAPÍTOL II

Recursos de les entitats d’àmbit territorial inferior
al municipi

Article 156. Recursos de les entitats d’àmbit territorial
inferior al municipi.

1. Les entitats locals d’àmbit territorial inferior al
municipi no podran tindre impostos propis ni participació
en els tributs de l’Estat, però sí, en els del municipi a
què pertanguen.

2. Les lleis de les comunitats autònomes sobre
règim local que regulen les entitats d’àmbit territorial
inferior al municipi determinaran els recursos integrants
de les seues respectives hisendes, d’entre els previstos
en esta llei per als municipis, inclús la prestació personal
i de transport, excepte quan la tinga acordada l’ajun-
tament amb caràcter de generalitat.

3. Seran aplicables als recursos esmentats en els
apartats anteriors les disposicions d’esta llei correspo-
nents a la hisenda municipal, amb les adaptacions deri-
vades del caràcter d’ingressos propis de les seues enti-
tats titulars.

TÍTOL V
Règims especials

CAPÍTOL I

Balears

Article 157. Finançament.

Els consells insulars de les Illes Balears disposaran
dels mateixos recursos que en esta llei es reconeixen
a les diputacions provincials.

CAPÍTOL II

Canàries

Article 158. Finançament.

Les entitats locals canàries disposaran dels recursos
regulats en esta llei, sense perjuí de les peculiaritats pre-
vistes en la legislació del règim econòmic fiscal de Canà-
ries. A este efecte, els ajuntaments insulars de les illes
Canàries tindran el mateix tractament que les diputa-
cions provincials.

En concret, als municipis de les illes Canàries a què
es referix l’article 111 d’esta llei, així com als ajuntaments
insulars, únicament se’ls cedirà el percentatge corres-
ponent de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físi-
ques i dels Impostos Especials sobre Cervesa, sobre Pro-
ductes 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 120 i 142 d’esta llei.

CAPÍTOL III

Ceuta i Melilla

Article 159. Finançament.

1. Les ciutats de Ceuta i Melilla disposaran dels
recursos previstos en els seus respectius règims fiscals
especials.

2. Les quotes tributàries corresponents als impostos
municipals regulats en esta llei, seran objecte d’una boni-
ficació del 50 per cent.

3. La participació de Ceuta i de Melilla en els tributs
de l’Estat es determinarà aplicant les normes contingu-
des en la secció 2a del capítol IV del títol II d’esta llei
pel que es referix als municipis. A estos efectes, l’esforç
fiscal a què es referix l’article 124.1.b) d’esta llei es cal-
cularà prenent en consideració les quotes íntegres dels
impostos municipals determinades abans d’aplicar la
bonificació prevista en l’apartat anterior. Així mateix,
aquella participació es determinarà aplicant les normes
arreplegades en la secció 3a del capítol IV del títol III
d’esta llei pel que fa a les províncies.

CAPÍTOL IV

Madrid

Article 160. Règim financer especial.

El municipi de Madrid tindrà un règim financer espe-
cial, del qual serà supletori el que disposa esta llei.

CAPÍTOL V

Barcelona

Article 161. Règim financer especial.

El municipi de Barcelona tindrà un règim financer
especial, del qual serà supletori el que disposa esta llei.

TÍTOL VI

Pressupost i despesa pública

CAPÍTOL I

Dels pressupostos

SECCIÓ 1a. CONTINGUT I APROVACIÓ

Article 162. Definició.

Els pressupostos generals de les entitats locals cons-
tituïxen l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les
obligacions que, com a màxim, poden reconéixer l’en-
titat, i els seus organismes autònoms, i dels drets que
prevegen liquidar durant el corresponent exercici, així
com de les previsions d’ingressos i gastos de les societats
mercantils el capital social de les quals pertanga ínte-
grament a l’entitat local corresponent.

Article 163. Àmbit temporal.

L’exercici pressupostari coincidirà amb l’any natural
i a este s’imputaran:

a) Els drets liquidats en l’exercici, siga quin siga el
període que se’n deriven; i

b) Les obligacions reconegudes durant l’exercici.

Article 164. Contingut del pressupost general.

1. Les entitats locals elaboraran i aprovaran anual-
ment un pressupost general en què s’integraran:

a) El pressupost de la pròpia entitat.
b) Els dels organismes autònoms dependents d’esta.
c) Els estats de previsió de gastos i ingressos de

les societats mercantils el capital social de les quals per-
tanga íntegrament a l’entitat local.
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2. Els organismes autònoms de les entitats locals
es classifiquen, a l’efecte del seu règim pressupostari
i comptable, en la manera següent:

a) Organismes autònoms de caràcter administratiu.
b) Organismes autònoms de caràcter comercial,

industrial, financer o anàleg.

Les normes de creació de cada organisme autònom
hauran d’indicar expressament el seu caràcter.

Article 165. Contingut dels pressupostos integrants del
pressupost general.

1. El pressupost general atendrà el compliment del
principi d’estabilitat en els termes previstos en la Llei
18/2001, General d’Estabilitat Pressupostària, i contin-
drà per a cada un dels pressupostos que s’integren en
este:

a) Els estats de gastos, en els quals s’inclouran, amb
la deguda especificació, els crèdits necessaris per a aten-
dre el compliment de les obligacions.

b) Els estats d’ingressos, en els quals figuraran les
estimacions dels distints recursos econòmics a liquidar
durant l’exercici.

Així mateix, inclourà les bases d’execució, que con-
tindran l’adaptació de les disposicions generals en matè-
ria pressupostària a l’organització i les circumstàncies
de l’entitat, així com aquelles altres necessàries per a
la seua encertada gestió, establint totes les prevencions
que es consideren oportunes o convenients per a la millor
realització dels gastos i la recaptació dels recursos, sense
que puguen modificar allò que s’aja legislat per a l’ad-
ministració econòmica ni comprendre preceptes de tipus
administratiu que requerisquen legalment procediment
i solemnitats específiques diferents d’allò que s’ha previst
per al pressupost.

2. Els recursos de l’entitat local i de cada un dels
seus organismes autònoms i societats mercantils es des-
tinaran a satisfer el conjunt de les seues respectives
obligacions, excepte en el cas d’ingressos específics afec-
tats a fins determinats.

3. Els drets liquidats i les obligacions reconegudes
s’aplicaran als pressupostos pel seu import íntegre. Que-
da prohibit atendre obligacions mitjançant minoració
dels drets a liquidar o ja ingressats, llevat que la llei
ho autoritze de manera expresa.

S’exceptuen de l’anterior les devolucions d’ingressos
que es declaren indeguts per tribunal o autoritat com-
petents.

4. Cada un dels pressupostos que s’integren en el
pressupost general haurà d’aprovar-se sense dèficit ini-
cial.

Article 166. Annexos al pressupost general.

1. Al pressupost general s’uniran com a annexos:

a) Els plans i programes d’inversió i finançament
que, per a un termini de quatre anys, podran formular
els municipis i la resta d’entitats locals d’àmbit supra-
municipal.

b) Els programes anuals d’actuació, inversions i
finançament de les societats mercantils el capital social
dels quals siga titular únic o partícip majoritari l’entitat
local.

c) L’estat de consolidació del pressupost de la
mateixa entitat amb el de tots els pressupostos i estats
de previsió dels seus organismes autònoms i societats
mercantils.

d) L’estat de previsió de moviments i la situació del
deute que comprenga el detall d’operacions de crèdit

o d’endeutament pendent de reembossament al principi
de l’exercici, de les noves operacions previstes a realitzar
al llarg de l’exercici i del volum d’endeutament al tan-
cament de l’exercici econòmic, amb distinció d’opera-
cions a curt termini, operacions a llarg termini, de
recurrència al mercat de capitals i realitzades en divises
o semblants, així com de les amortitzacions que es pre-
veu realitzar durant el mateix exercici.

2. El pla d’inversions, que haurà de coordinar-se,
si és el cas, amb el programa d’actuació i plans d’etapes
de planejament urbanístic, es completarà amb el pro-
grama financer, que contindrà:

a) La inversió prevista a realitzar en cada un dels
quatre exercicis.

b) Els ingressos per subvencions, contribucions
especials, càrregues d’urbanització, recursos patrimo-
nials i altres ingressos de capital que es prevegen obtin-
dre en estos exercicis, així com una projecció de la resta
dels ingressos previstos en l’esmentat període.

c) Les operacions de crèdit que siguen necessàries
per a completar el finançament, amb indicació dels cos-
tos que vagen a generar.

3. Dels plans i programes d’inversió i finançament
es donarà compte, si és el cas, al Ple de la Corporació,
coincidint amb l’aprovació del pressupost, i serà objecte
de revisió anual, afegint un nou exercici a les seues
previsions.

Article 167. Estructura dels estats d’ingressos i gastos.

1. El Ministeri d’Hisenda establirà amb caràcter
general l’estructura dels pressupostos de les entitats
locals tenint en compte la naturalesa econòmica dels
ingressos i dels gastos, les finalitats o objectius que amb
estos últims es proposen aconseguir i d’acord amb els
criteris que s’establixen en els següents apartats d’este
article.

2. Les entitats locals podran classificar els gastos
i ingressos atenent la seua pròpia estructura, d’acord
amb els seus reglaments o decrets d’organització.

3. Els estats de gastos dels pressupostos generals
de les entitats locals aplicaran les classificacions fun-
cional i econòmica d’acord amb els criteris següents:

a) La classificació funcional, en la qual estarà inte-
grada, si és el cas, la classificació per programes, cons-
tarà de tres nivells: el primer, relatiu al grup de funció;
el segon, a la funció, i el tercer, a la subfunció. Esta
classificació podrà ampliar-se en un o dos nivells, relatius
al programa i subprograma, respectivament.

En tot cas, els nivells de grup de funció i funció hauran
de ser els mateixos que els establits per a l’Administració
de l’Estat.

b) La classificació econòmica presentarà amb sepa-
ració els gastos corrents i els gastos de capital, d’acord
amb els criteris següents:

En els crèdits per a gastos corrents s’inclouran els
de funcionament dels servicis, els d’interessos i les trans-
ferències corrents.

En els crèdits per a gastos de capital, els d’inversions
reals, les transferències de capital i les variacions d’actius
i passius financers.

c) La classificació econòmica constarà de tres
nivells, el primer relatiu al capítol; el segon, a l’article,
i el tercer, al concepte. Esta classificació podrà ampliar-se
en un o dos nivells, relatius al subconcepte i la partida,
respectivament.

En tot cas, els nivells de capítol i article hauran de
ser els mateixos que els establits per a l’Administració
de l’Estat.
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4. La partida pressupostària l’expressió xifrada de
la qual constituïx el crèdit pressupostari estarà definida,
almenys, per la conjunció de les classificacions funcional
i econòmica, a escala de subfunció i concepte, respec-
tivament.

En el cas que l’entitat local opte per utilitzar la clas-
sificació orgànica, esta integrarà, així mateix, la partida
pressupostària.

El control comptable dels gastos es realitzarà sobre
la partida pressupostària abans definida i el control fiscal,
sobre el nivell de vinculació determinat, conforme amb
el que disposa l’article 172 d’esta llei.

5. Les entitats locals de menys de 5.000 habitants
podran presentar i executar els seus pressupostos a esca-
la de grup de funció i article.

Article 168. Procediment d’elaboració i aprovació ini-
cial.

1. El pressupost de l’entitat local serà format pel
seu president, i a este haurà d’unir-se la documentació
següent:

a) Memòria explicativa del seu contingut i de les
principals modificacions que presente en relació amb
el pressupost vigent.

b) Liquidació del pressupost de l’exercici anterior
i avanç de la del corrent, referida, almenys, a sis mesos
de l’exercici corrent.

c) Annex de personal de l’entitat local.
d) Annex de les inversions a realitzar en l’exercici.
e) Un informe economicofinancer, en el qual s’ex-

posen les bases utilitzades per a l’avaluació dels ingres-
sos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència
dels crèdits per a atendre el compliment de les obli-
gacions exigibles i els gastos de funcionament dels ser-
vicis i, en conseqüència, l’efectiva anivellació del pres-
supost.

2. El pressupost de cada un dels organismes autò-
noms integrants del general, proposat inicialment per
l’òrgan competent d’aquells, serà remés a l’entitat local
de què depenguen abans del 15 de setembre de cada
any, acompanyat de la documentació detallada en l’a-
partat anterior.

3. Les societats mercantils, inclús aquelles en el
capital de les quals siga majoritària la participació de
l’entitat local, remetran a esta, abans del dia 15 de setem-
bre de cada any, les seues previsions de gastos i ingres-
sos, així com els programes anuals d’actuació, inversions
i finançament per a l’exercici següent.

4. Sobre la base dels pressupostos i estats de pre-
visió a què es referixen els apartats 1 i 2 anteriors, el
president de l’entitat formarà el pressupost general i el
remetrà, amb un informe de la Intervenció i amb els
annexos i documentació complementària detallats en l’a-
partat 1 de l’article 166 i en el present article, al Ple
de la corporació abans del dia 15 d’octubre per a la
seua aprovació, esmena o devolució.

5. L’acord d’aprovació, que serà únic, haurà de deta-
llar els pressupostos que integren el pressupost general.
No podrà aprovar-se’n cap separadament.

Article 169. Publicitat, aprovació definitiva i entrada
en vigor.

1. Aprovat inicialment el pressupost general, s’ex-
posarà al públic, després de l’anunci en el butlletí oficial
de la província o, en el cas de comunitat autònoma uni-
provincial, per 15 dies, durant els quals els interessats
podran examinar-los i presentar reclamacions davant del
Ple. El pressupost es considerarà definitivament aprovat
si, durant l’esmentat termini, no es presenten reclama-

cions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un
mes per a resoldre-les.

2. L’aprovació definitiva del pressupost general pel
Ple de la corporació haurà de realitzar-se abans del dia
31 de desembre de l’any anterior al de l’exercici en què
haja d’aplicar-se.

3. El pressupost general, definitivament aprovat,
serà inserit en el butlletí oficial de la corporació, si n’hi
ha, i resumit per capítols de cada un dels pressupostos
que l’integren, en butlletí de la província o, si és el cas,
en el de la comunitat autònoma uniprovincial.

4. Del pressupost general, definitivament aprovat,
es remetrà una còpia a l’Administració de l’Estat i a la
corresponent comunitat autònoma. La remissió es rea-
litzarà simultàniament a l’enviament al butlletí oficial a
què es referix l’apartat anterior.

5. El pressupost entrarà en vigor, en l’exercici corres-
ponent, una vegada publicat en la forma prevista en
l’apartat 3 d’este article.

6. Si, a l’iniciar-se l’exercici econòmic, no ha entrat
en vigor el pressupost corresponent, es considerarà auto-
màticament prorrogat el de l’anterior, amb els seus crè-
dits inicials, sense perjuí de les modificacions que es
realitzen conforme al que disposen els articles 177, 178
i 179 d’esta llei i fins a l’entrada en vigor del nou pres-
supost. La pròrroga no afectarà els crèdits per a servicis
o programes que hagen de concloure en l’exercici ante-
rior o que estiguen finançats amb crèdit o altres ingressos
específics o afectats.

7. La còpia del pressupost i de les seues modifi-
cacions haurà de trobar-se a disposició del públic, als
efectes informatius, des de la seua aprovació definitiva
fins a la finalització de l’exercici.

Article 170. Reclamació administrativa: legitimació
activa i causes.

1. Als efectes del que disposa l’apartat 1 de l’article
anterior, tindran la consideració d’interessats:

a) Els habitants en el territori de la respectiva entitat
local.

b) Els que resulten directament afectats, encara que
no habiten en el territori de l’entitat local.

c) Els co�egis oficials, cambres oficials, sindicats,
associacions i la resta d’entitats legalment constituïdes
per a vetlar pels interessos professionals o econòmics
i veïnals, quan actuen en defensa dels que els són propis.

2. Únicament podran realitzar-se reclamacions con-
tra el pressupost:

a) Per no haver-se ajustat la seua elaboració i apro-
vació als tràmits establits en esta llei.

b) Per ometre el crèdit necessari per al compliment
d’obligacions exigibles a l’entitat local, en virtut de pre-
cepte legal o de qualsevol altre títol legítim.

c) Per ser de manifesta insuficiència els ingressos
amb relació als gastos pressupostats o bé d’estos res-
pecte a les necessitats per a les quals estiga previst.

Article 171. Recurs contenciós administratiu.

1. Contra l’aprovació definitiva del pressupost,
podrà interposar-se directament recurs contenciós admi-
nistratiu, en la forma i en els terminis que establixen
les normes de la dita jurisdicció.

2. El Tribunal de Comptes haurà d’informar prèvia-
ment sobre la resolució del recurs quan la impugnació
afecte l’anivellació pressupostària o es referisca a esta.

3. La interposició de recursos no suspendrà per si
mateixa l’aplicació del pressupost definitivament aprovat
per la corporació.
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SECCIÓ 2a. DELS CRÈDITS I LES SEUES MODIFICACIONS

Article 172. Especialitat i limitació dels crèdits.

1. Els crèdits per a gastos es destinaran exclusi-
vament a la finalitat específica per a la qual hagen sigut
autoritzats en el pressupost general de l’entitat local o
per les seues modificacions degudament aprovades.

2. Els crèdits autoritzats tenen caràcter limitador i
vinculant. Els nivells de vinculació seran els que estiguen
establits en cada moment per la legislació pressupostària
de l’Estat, llevat que reglamentàriament es dispose una
altra cosa.

Article 173. Exigibilitat de les obligacions, prerrogati-
ves i limitació dels compromisos de despesa.

1. Les obligacions de pagament només seran exi-
gibles de la hisenda local quan resulten de l’execució
dels seus respectius pressupostos, amb els límits asse-
nyalats en l’article anterior, o de sentència judicial ferma.

2. Els tribunals, jutges i autoritats administratives
no podran despatxar manaments d’execució ni dictar
providències d’embargament contra els drets, fons,
valors i béns de la hisenda local, ni exigir fiances, depòsits
i caucions a les entitats locals, excepte quan es tracte
de béns patrimonials no afectats a un ús o servici públic.

3. El compliment de les resolucions judicials que
determinen obligacions a càrrec de les entitats locals
o dels seus organismes autònoms correspondrà exclu-
sivament a aquelles, sense perjuí de les facultats de sus-
pensió o inexecució de sentències previstes en les lleis.

4. L’Autoritat administrativa encarregada de l’exe-
cució acordarà el pagament en la forma i amb els límits
del respectiu pressupost. Si, per al pagament, és neces-
sari un crèdit extraordinari o un suplement de crèdit,
haurà de so�icitar-se del Ple l’un o l’altre dins dels tres
mesos següents al dia de notificació de la resolució
judicial.

5. No podran adquirir-se compromisos de gastos per
una quantia superior a l’import dels crèdits autoritzats
en els estats de gastos, i seran nuls de ple dret els acords,
resolucions i actes administratius que infringisquen la
mencionada norma, sense perjuí de les responsabilitats
que corresponguen.

6. No obstant el que preveu l’apartat anterior, la
disponibilitat dels crèdits pressupostaris estarà condicio-
nada, en tot cas, a:

a) L’existència de documents fefaents que acrediten
compromisos ferms d’aportació, en cas d’ajudes, sub-
vencions, donacions o altres formes de cessió de recur-
sos per tercers, tinguts en compte en les previsions
inicials del pressupost a efecte de la seua anivellació
i fins a l’import previst en els estats d’ingressos, amb
vista a l’afectació d’estos recursos en la forma prevista
per la llei o, si és el cas, a les finalitats específiques
de les aportacions a realitzar.

b) La concessió de les autoritzacions previstes en
l’article 53, de conformitat amb les regles contingudes
en el capítol VII del títol I d’esta llei, en el cas que hi
haja previsions inicials dins del capítol IX de l’estat d’in-
gressos.

Article 174. Compromisos de despesa de caràcter plu-
rianual.

1. L’autorització o realització dels gastos de caràcter
plurianual se subordinarà al crèdit que, per a cada exer-
cici, autoritzen els respectius pressupostos.

2. Podran adquirir-se compromisos per gastos que
hagen d’estendre’s a exercicis posteriors a aquell en què
s’autoritzen, sempre que la seua execució s’inicie en el

mateix exercici i que, a més, es troben en algun dels
casos següents:

a) Inversions i transferències de capital.
b) Els altres contractes i els de subministrament,

de consultoria, d’assistència tècnica i científica, de pres-
tació de servicis, d’execució d’obres de manteniment i
d’arrendament d’equips no habituals de les entitats
locals, sotmesos a les normes del Reial Decret Legislatiu
2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,
que no puguen ser estipulats o resulten antieconòmics
per un any.

c) Arrendaments de béns immobles.
d) Càrregues financeres dels deutes de l’entitat local

i dels seus organismes autònoms.
e) Transferències corrents que es deriven de con-

venis subscrits per les corporacions locals amb altres
entitats públiques o privades sense ànim de lucre.

3. El nombre d’exercicis a què poden aplicar-se els
gastos referits en els paràgrafs a), b) i e) de l’apartat
anterior no serà superior a quatre. Així mateix, en els
casos inclosos en els paràgrafs a) i e), la despesa que
s’impute a cada un dels exercicis futurs autoritzats no
podrà excedir la quantitat que resulte d’aplicar al crèdit
corresponent de l’any en què l’operació es va compro-
metre els percentatges següents: en l’exercici immedia-
tament següent, el 70 per cent; en el segon exercici,
el 60 per cent, i en el tercer i quart, el 50 per cent.

4. Amb independència del que establixen els apar-
tats anteriors, per als programes i projectes d’inversió
que taxativament s’especifiquen en les bases d’execució
del pressupost, podran adquirir-se compromisos de gas-
tos que hagen d’estendre’s a exercicis futurs fins a l’im-
port que, per a cada una de les anualitats, es determine.

A estos efectes, quan en els crèdits pressupostaris
es troben inclosos projectes de les característiques asse-
nyalades anteriorment, els percentatges a què es referix
l’apartat 3 d’este article s’aplicaran sobre estos crèdits
una vegada deduïda l’anualitat corresponent a estos
projectes.

5. En casos excepcionals, el Ple de la corporació
podrà ampliar el nombre d’anualitats, així com elevar
els percentatges a què es referix l’apartat 3 d’este article.

6. Els compromisos a què es referix l’apartat 2 d’este
article hauran de ser objecte d’adequada i independent
comptabilització.

Article 175. Baixes per anu�ació de crèdits.

Els crèdits per a gastos que l’últim dia de l’exercici
pressupostari no estiguen afectats al compliment d’o-
bligacions ja reconegudes, quedaran anu�ats de ple dret,
sense més excepcions que les assenyalades en l’article
182 d’esta llei.

Article 176. Temporalitat dels crèdits.

1. A càrrec dels crèdits de l’estat de gastos de cada
pressupost només podran contraure’s obligacions deri-
vades d’adquisicions, obres, servicis i la resta de pres-
tacions o gastos en general que es realitzen l’any natural
del mateix exercici pressupostari.

2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, s’a-
plicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment
del seu reconeixement, les obligacions següents:

a) Les que resulten de la liquidació de retards a
favor del personal que perceba les seues retribucions
a càrrec dels pressupostos generals de l’entitat local.

b) Les derivades de compromisos de gastos degu-
dament adquirits en exercicis anteriors, després de la
incorporació dels crèdits en el supòsit establit en l’ar-
ticle 182.3.
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Article 177. Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.

1. Quan haja de realitzar-se alguna despesa que no
puga demorar-se fins a l’exercici següent, i no existisca
en el pressupost de la corporació crèdit o siga insuficient
o no ampliable el consignat, el president de la corporació
ordenarà la incoació de l’expedient de concessió de crè-
dit extraordinari, en el primer cas, o de suplement de
crèdit, en el segon.

2. L’expedient, que haurà de ser prèviament infor-
mat per la Intervenció, se sotmetrà a l’aprovació del Ple
de la corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i
requisits que els pressupostos. Seran, així mateix, d’a-
plicació les normes sobre informació, reclamació i publi-
citat dels pressupostos a què es referix l’article 169 d’es-
ta llei.

3. Si la inexistència o insuficiència de crèdit es pro-
duïra en el pressupost d’un organisme autònom, l’ex-
pedient de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit
proposat inicialment per l’òrgan competent de l’orga-
nisme autònom a què aquell corresponga, serà remés
a l’entitat local per a la seua tramitació conforme al que
disposa l’apartat anterior.

4. L’expedient haurà d’especificar la concreta par-
tida pressupostària a incrementar i el mitjà o recurs que
ha de finançar l’augment que es proposa.

Este augment es finançarà a càrrec del romanent
líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos recap-
tats sobre els totals previstos en el pressupost corrent,
i mitjançant anu�acions o baixes de crèdits de gastos
d’altres partides del pressupost vigent no compromesos,
les dotacions del qual s’estimen reductibles sense per-
torbació del respectiu servici. En l’expedient s’acreditarà
que els ingressos previstos en el pressupost s’efectuen
amb normalitat, llevat que aquells tinguen caràcter fina-
lista.

5. Excepcionalment, i per acords adoptats amb el
quòrum establit per l’article 47.3 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, es consideraran recursos efectivament dispo-
nibles per a finançar nous o majors gastos, per ope-
racions corrents, que expressament siguen declarats
necessaris i urgents, els procedents d’operacions de crè-
dit en què es donen conjuntament les condicions
següents:

Que el seu import total anual no supere el cinc per
cent dels recursos per operacions corrents del pressu-
post de l’entitat.

Que la càrrega financera total de l’entitat, inclosa la
derivada de les operacions projectades, no supere el
25 per cent dels expressats recursos.

Que les operacions queden cance�ades abans que
es procedisca a la renovació de la Corporació que les
concerte.

6. Els acords de les entitats locals que tinguen com
a objecte l’habilitació o suplement de crèdits en casos
de calamitats públiques o de naturalesa anàloga d’ex-
cepcional interés general, seran immediatament execu-
tius, sense perjuí de les reclamacions que contra estos
es promoguen, les quals hauran de substanciar-se dins
dels huit dies següents a la presentació. S’entendran
desestimades si no es notifica la seua resolució al
recurrent dins d’este termini.

Article 178. Crèdits ampliables.

No obstant el que disposa l’apartat 2 de l’article 172
d’esta llei, tindran la condició d’ampliables aquells crèdits
que, de manera taxativa i degudament explicitats s’es-
pecifiquen en les bases d’execució del pressupost, i, en
virtut d’això, podrà ser incrementada la seua quantia,

després del compliment dels requisits exigits per via
reglamentària, en funció de l’efectivitat dels recursos
afectats.

Article 179. Transferències de crèdit: límits formals i
competència.

1. Les entitats locals regularan en les bases d’exe-
cució del pressupost el règim de transferències establint,
en cada cas, l’òrgan competent per a autoritzar-les.

2. En tot cas, l’aprovació de les transferències de
crèdit entre distints grups de funció correspondrà al Ple
de la corporació excepte quan les baixes i les altes afec-
ten crèdits de personal.

3. Els organismes autònoms podran realitzar ope-
racions de transferències de crèdit amb subjecció al que
disposen els apartats anteriors.

4. Les modificacions pressupostàries a què es refe-
rix este article, quan siguen aprovades pel Ple, seguiran
les normes sobre informació, reclamacions, recursos i
publicitat a què es referixen els articles 169, 170 i 171
de la llei.

Article 180. Transferències de crèdit: límits objectius.

1. Les transferències de crèdits de qualsevol classe
estaran subjectes a les limitacions següents:

a) No afectaran els crèdits ampliables ni els extraor-
dinaris concedits durant l’exercici.

b) No podran minorar-se els crèdits que hagen sigut
incrementats amb suplements o transferències, excepte
quan afecten crèdits de personal, ni els crèdits incor-
porats com a conseqüència de romanents no compro-
mesos procedents de pressupostos tancats.

c) No incrementaran crèdits que, com a conseqüèn-
cia d’altres transferències, hagen sigut objecte de mino-
ració, excepte quan afecten crèdits de personal.

2. Les anteriors limitacions no afectaran les trans-
ferències de crèdit que es referisquen als programes
d’imprevistos i funcions no classificades ni s’aplicaran
quan es tracte de crèdits modificats com a conseqüència
de reorganitzacions administratives aprovades pel Ple.

Article 181. Generacions de crèdit.

Podran generar crèdit en els estats de gastos dels
pressupostos, en la forma que reglamentàriament s’es-
tablisca, els ingressos de naturalesa no tributària derivats
de les operacions següents:

a) Aportacions o compromisos ferms d’aportació de
persones físiques o jurídiques per a finançar, juntament
amb l’entitat local o amb algun dels seus organismes
autònoms, gastos que, per la seua naturalesa, estan com-
presos en els seus fins o objectius.

b) Alienacions de béns de l’entitat local o dels seus
organismes autònoms.

c) Prestació de servicis.
d) Reembossament de préstecs.
e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec

del pressupost corrent, quant a reposició del crèdit en
la corresponent quantia.

Article 182. Incorporacions de crèdit.

1. No obstant el que disposa l’article 175 d’esta
llei, podran incorporar-se als corresponents crèdits dels
pressupostos de gastos de l’exercici immediatament
següent, sempre que hi haja per a això els suficients
recursos financers:

a) Els crèdits extraordinaris i els suplements de crè-
dits, així com les transferències de crèdit, que hagen



538 Dijous 1 d’abril 2004 Suplement núm. 3

sigut concedits o autoritzats, respectivament, en l’últim
trimestre de l’exercici.

b) Els crèdits que emparen els compromisos de des-
pesa a què fa referència l’apartat 2.b) de l’article 176
d’esta llei.

c) Els crèdits per operacions de capital.
d) Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva

recaptació de drets afectats.

2. Els romanents incorporats segons el que preveu
l’apartat anterior podran ser aplicats tan sols dins de
l’exercici pressupostari a què la incorporació s’acorde
i, en el supòsit del paràgraf a) d’este apartat, per als
mateixos gastos que van motivar, en cada cas, la seua
concessió i autorització.

3. Els crèdits que emparen projectes finançats amb
ingressos afectats hauran d’incorporar-se obligatòria-
ment, llevat que es desistisca totalment o parcialment
d’iniciar o continuar l’execució de la despesa.

SECCIÓ 3a. EXECUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 183. Règim jurídic.

L’execució dels crèdits consignats en el pressupost
de gastos de les entitats locals s’efectuarà conforme al
que disposa la present secció i, complementàriament,
per les normes que dicte cada entitat i queden plasmades
en les bases d’execució del pressupost.

Article 184. Fases del procediment de gestió dels gastos.

1. La gestió del pressupost de gastos es realitzarà
en les següents fases el contingut de les quals s’establirà
reglamentàriament:

a) Autorització de despesa.
b) Disposició o compromís de despesa.
c) Reconeixement o liquidació de l’obligació.
d) Ordenació de pagament.

2. Les entitats locals podran, en la manera que regla-
mentàriament s’establisca, comprendre en un sol acte
administratiu dos o més fases d’execució de les enu-
merades en l’apartat anterior.

Article 185. Competències en matèria de gestió de
gastos.

1. Dins de l’import dels crèdits autoritzats en els
pressupostos correspondrà l’autorització i disposició dels
gastos al president o al Ple de l’entitat d’acord amb l’a-
tribució de competències que establisca la normativa
vigent.

2. Correspondrà al president de la corporació el
reconeixement i la liquidació de les obligacions derivades
de compromisos de gastos legalment adquirits.

3. Les facultats a què es referixen els apartats ante-
riors podran desconcentrar-se o delegar-se en els termes
previstos per l’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
que hauran d’arreplegar-se per a cada exercici, en les
bases d’execució del pressupost.

4. En els organismes autònoms, les facultats indi-
cades s’exerciran en els termes exposats anteriorment,
i correspondran als òrgans d’aquells a què els seus esta-
tuts atribuïsquen les dites competències.

Article 186. Ordenació de pagaments.

1. Competixen al president de l’entitat local les fun-
cions d’ordenació de pagaments.

2. El Ple de l’entitat local, a proposta del president,
podrà crear una unitat d’ordenació de pagaments que,

sota la superior autoritat d’este, exercisca les funcions
administratives de l’ordenació de pagaments.

3. El Ple de les entitats locals de més de 500.000
habitants de dret, a proposta del president, podrà, així
mateix, crear una unitat central de tresoreria que, sota
la superior autoritat d’este, exercisca les funcions de l’or-
denació de pagaments.

4. L’ordenació de pagaments en els organismes
autònoms l’exercirà l’òrgan d’estos que, per estatuts, la
tinga atribuïda.

Article 187. Pla de disposició de fons.

L’expedició de les ordes de pagament haurà d’aco-
modar-se al pla de disposició de fons de la tresoreria
que s’establisca pel president qui, en tot cas, haurà de
recollir la prioritat dels gastos de personal i de les obli-
gacions contretes en exercicis anteriors.

Article 188. Responsabilitat personal.

Els qui ordenen els gastos i els pagaments, en tot
cas, i els interventors de les entitats locals, quan no adver-
tisquen per escrit la seua improcedència, seran perso-
nalment responsables de tota despesa que autoritzen
i de tota obligació que reconeguen, liquiden o paguen
sense crèdit suficient.

Article 189. Requisits previs a l’expedició d’ordes de
pagament.

1. Prèviament a l’expedició de les ordes de paga-
ment a càrrec dels pressupostos de l’entitat local i dels
seus organismes autònoms, haurà d’acreditar-se docu-
mentalment davant de l’òrgan que haja de reconéixer
les obligacions, la realització de la prestació o el dret
del creditor, de conformitat amb els acords que en el
seu dia van autoritzar i van comprometre la despesa.

2. Els perceptors de subvencions concedides a
càrrec dels pressupostos de les entitats locals i dels orga-
nismes autònoms estaran obligats a acreditar, abans de
la seua percepció, que es troben al corrent de les seues
obligacions fiscals amb l’entitat, així com, posteriorment,
a justificar l’aplicació dels fons rebuts.

Article 190. Pagaments a justificar. Bestretes de caixa
fixa.

1. Les ordes de pagament els documents de les
quals no es puguen acompanyar en el moment de la
seua expedició, segons preveu l’article anterior, seran
«a justificar» i s’aplicaran als corresponents crèdits pres-
supostaris.

2. Les bases d’execució del pressupost podran esta-
blir, amb un informe previ de la Intervenció, les normes
que regulen l’expedició d’ordes de pagament a justificar
a càrrec dels pressupostos de gastos, determinant els
criteris generals, els límits quantitatius i els conceptes
pressupostaris a què siguen aplicables.

Els perceptors d’estes ordes de pagament quedaran
obligats a justificar l’aplicació de les quantitats perce-
budes en el termini màxim de tres mesos, i subjectes
al règim de responsabilitats que establix la normativa
vigent.

En cap cas podran expedir-se noves ordes de paga-
ment a justificar, pels mateixos conceptes pressupos-
taris, a perceptors que tinguen encara en el seu poder
fons pendents de justificació.

3. Per a les atencions de caràcter periòdic o repe-
titiu, els fons lliurats a justificar podran tindre el caràcter
de bestretes de caixa fixa. Els perceptors d’estos fons
estaran obligats a justificar l’aplicació de les quantitats
percebudes al llarg de l’exercici pressupostari en què
es va constituir la bestreta.
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Article 191. Tancament i liquidació del pressupost.

1. El pressupost de cada exercici es liquidarà, quant
a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions,
el 31 de desembre de l’any natural corresponent, i que-
daran a càrrec de la Tresoreria local els ingressos i paga-
ments pendents, segons les seues respectives contrac-
cions.

2. Les obligacions reconegudes i liquidades no satis-
fetes l’últim dia de l’exercici, els drets pendents de cobra-
ment i els fons líquids a 31 de desembre configuraran
el romanent de tresoreria de l’entitat local. La quanti-
ficació del romanent de tresoreria haurà de realitzar-se
tenint en compte els possibles ingressos afectats i mino-
rant, d’acord amb el que reglamentàriament s’establisca,
els drets pendents de cobrament que es consideren de
difícil o impossible recaptació.

3. Les entitats locals hauran de confeccionar la liqui-
dació del seu pressupost abans del dia primer de març
de l’exercici següent.

L’aprovació de la liquidació del pressupost correspon
al president de l’entitat local, amb un informe previ de
la Intervenció.

Article 192. Tancament i liquidació del pressupost d’or-
ganismes autònoms.

1. La liquidació dels pressupostos dels organismes
autònoms s’ajustarà al que disposa l’apartat 1 de l’article
anterior. Reglamentàriament, es regularan les operacions
de tancament de l’exercici econòmic i de liquidació dels
pressupostos, atenent el caràcter dels esmentats orga-
nismes.

2. La liquidació dels pressupostos dels organismes
autònoms, després de l’informe de la Intervenció corres-
ponent i a proposta de l’òrgan competent d’estos, serà
remesa a l’entitat local per a l’aprovació pel seu president
i als efectes previstos en l’article següent.

Article 193. Liquidació del pressupost amb romanent
de tresoreria negatiu. Remissió a altres Administra-
cions públiques.

1. En cas de liquidació del pressupost amb roma-
nent de tresoreria negatiu, el Ple de la corporació o l’òr-
gan competent de l’organisme autònom, segons corres-
ponga, hauran de procedir, en la primera sessió que cele-
bren, a la reducció de gastos del nou pressupost per
quantia igual al dèficit produït. La dita reducció només
podrà revocar-se per acord del Ple, a proposta del pre-
sident, i amb un informe previ de l’interventor, quan el
desenvolupament normal del pressupost i la situació de
la tresoreria ho consentisquen.

2. Si la reducció de gastos no és possible, es podrà
acudir al concert d’operació de crèdit pel seu import,
sempre que es donen les condicions assenyalades en
l’article 177.5 d’esta llei.

3. Si no s’adopta cap de les mesures previstes en
els dos apartats anteriors, el pressupost de l’exercici
següent haurà d’aprovar-se amb un superàvit inicial de
quantia no inferior al repetit dèficit.

4. De la liquidació de cada un dels pressupostos
que integren el pressupost general i dels estats financers
de les societats mercantils dependents de l’entitat, una
vegada realitzada la seua aprovació, es donarà compte
al Ple en la primera sessió que celebre.

5. Les entitats locals remetran una còpia de la liqui-
dació dels seus pressupostos a l’Administració de l’Estat
i a la comunitat autònoma abans de finalitzar el mes
de març de l’exercici següent a què corresponga.

La falta de remissió de la liquidació en el termini asse-
nyalat facultarà l’Administració per a utilitzar com a
actuals, a qualsevol efecte, les dades que conega rela-
tives a l’entitat de què es tracte.

CAPÍTOL II

De la tresoreria de les entitats locals

Article 194. Definició i règim jurídic.

1. Constituïxen la tresoreria de les entitats locals
tots els recursos financers, siguen diners, valors o crèdits,
de l’entitat local, tant per operacions pressupostàries
com extrapressupostàries.

2. Els preceptes continguts en el present capítol s’a-
plicaran, així mateix, als organismes autònoms.

3. La tresoreria de les entitats locals es regirà pel
que disposa el present capítol i, en tot allò que els siga
d’aplicació, per les normes del capítol tercer del títol
quart de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General
Pressupostària.

Article 195. Control i règim comptable.

Les disponibilitats de la tresoreria i les seues varia-
cions queden subjectes a intervenció i al règim de la
comptabilitat pública.

Article 196. Funcions.

1. Són funcions encomanades a la tresoreria de les
entitats locals:

a) Recaptar els drets i pagar les obligacions.
b) Servir al principi d’unitat de caixa, mitjançant la

centralització de tots els fons i valors generats per ope-
racions pressupostàries i extrapressupostàries.

c) Distribuir en el temps les disponibilitats dineràries
per a la puntual satisfacció de les obligacions.

d) Respondre dels avals contrets.
e) Realitzar les altres que es deriven o relacionen

amb les anteriorment enumerades.

2. Les funcions enumerades en l’apartat anterior
s’exerciran, si és el cas, per la unitat central de tresoreria
a què fa referència l’article 186 d’esta llei.

Article 197. Caixa i comptes bancaris.

1. Les entitats locals podran concertar els servicis
financers de la seua tresoreria amb entitats de crèdit
i estalvi, mitjançant l’obertura dels següents tipus de
comptes:

a) Comptes operatius d’ingressos i pagaments.
b) Comptes restringits de recaptació.
c) Comptes restringits de pagaments.
d) Comptes financers de co�ocació d’excedents de

tresoreria.

2. Així mateix, les entitats locals podran autoritzar
l’existència de caixes d’efectiu, per als fons de les ope-
racions diàries, les quals estaran subjectes a les limi-
tacions que reglamentàriament s’establisquen.

Article 198. Mitjans d’ingrés i de pagament.

1. Les entitats locals podran dictar regles especials
per a l’ingrés del producte de la recaptació dels recursos
que podran realitzar-se en les caixes d’efectiu o en les
entitats de crèdit co�aboradores mitjançant efectiu,
transferències, xecs o qualsevol altre mitjà o document
de pagament, siguen bancaris o no, que s’establisquen.

2. Les entitats locals podran, així mateix, pagar les
seues obligacions per qualsevol dels mitjans a què es
referix l’apartat anterior.
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Article 199. Gestió de la tresoreria.

1. Les entitats locals, d’acord amb el que establix
l’article 51 d’esta llei, podran concertar, amb qualssevol
entitats financeres, operacions de tresoreria per a cobrir
dèficits temporals de liquiditat derivats de les diferències
de venciments dels seus pagaments i ingressos.

2. Igualment, les entitats locals podran rendibilitzar
els seus excedents temporals de tresoreria mitjançant
inversions que reunisquen les condicions de liquiditat
i seguretat.

CAPÍTOL III

De la comptabilitat

SECCIÓ 1a. DISPOSICIONS GENERALS

Article 200. Règim jurídic.

1. Les entitats locals i els seus organismes autò-
noms queden sotmesos al règim de comptabilitat pública
en els termes establits en esta llei.

2. Les societats mercantils en el capital de les quals
tinguen participació total o majoritària les entitats locals
estaran igualment sotmeses al règim de comptabilitat
pública, sense perjuí que s’adapten a les disposicions
del Codi de Comerç i la resta de legislació mercantil
i al Pla General de Comptabilitat vigent per a les empre-
ses espanyoles.

Article 201. Rendició de comptes.

La subjecció al règim de comptabilitat pública com-
porta l’obligació de retre comptes de les respectives ope-
racions, siga quina siga la seua naturalesa, al Tribunal
de Comptes.

Article 202. Exercici comptable.

L’exercici comptable coincidirà amb l’exercici pres-
supostari.

Article 203. Competència.

1. Correspondrà al Ministeri d’Hisenda, a proposta
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat:

a) Aprovar les normes comptables de caràcter gene-
ral a què haurà d’ajustar-se l’organització de la comp-
tabilitat dels ens locals i els seus organismes autònoms.

b) Aprovar el Pla General de Comptes per a les enti-
tats locals, conforme al Pla General de Comptabilitat
Pública.

c) Establir els llibres que, com a regla general i amb
caràcter obligatori, hagen de portar-se.

d) Determinar l’estructura i justificació dels comp-
tes, els estats i la resta de documents relatius a la comp-
tabilitat pública.

2. Als efectes previstos en l’apartat anterior, seran
objecte de tractament comptable simplificat aquelles
entitats locals les característiques de les quals així ho
requerisquen i que seran fixades reglamentàriament pel
Ministeri d’Hisenda.

Article 204. Funció comptable de la Intervenció.

1. A la Intervenció de les entitats locals li correspon
portar i desenvolupar la comptabilitat financera i el segui-
ment, en termes financers, de l’execució dels pressu-
postos, d’acord amb les normes generals i les dictades
pel Ple de la corporació.

2. Així mateix, serà competència de la Intervenció
la inspecció de la comptabilitat dels organismes autò-
noms i de les societats mercantils dependents de l’entitat
local, d’acord amb els procediments que establisca el
Ple.

Article 205. Fins de la comptabilitat pública local.

La comptabilitat dels ens locals estarà organitzada
al servici dels fins següents:

a) Establir el balanç de l’entitat local, posant de
manifest la composició i situació del seu patrimoni, així
com les seues variacions.

b) Determinar els resultats des d’un punt de vista
economicopatrimonial.

c) Determinar els resultats analítics posant de mani-
fest el cost i rendiment dels servicis.

d) Registrar l’execució dels pressupostos generals
de l’entitat, posant de manifest els resultats pressupos-
taris.

e) Registrar els moviments i la situació de la tre-
soreria local.

f) Proporcionar les dades necessàries per a la for-
mació del compte general de l’entitat, així com dels
comptes, estats i documents que hagen d’elaborar-se
o remetre’s al Tribunal de Comptes.

g) Facilitar la informació necessària per a la con-
fecció d’estadístiques economicofinanceres per part del
Ministeri d’Hisenda.

h) Facilitar les dades i la resta d’antecedents que
siguen necessaris per a la confecció dels comptes eco-
nòmics del sector públic i els nacionals d’Espanya.

i) Retre la informació econòmica i financera que siga
necessària per a la presa de decisions, tant en l’aspecte
polític com en el de gestió.

j) Possibilitar l’exercici dels controls de legalitat,
financer i d’eficàcia.

k) Possibilitar l’inventari i el control de l’immobilitzat
material, immaterial i financer, el control de l’endeuta-
ment i el seguiment individualitzat de la situació deutora
o creditora dels interessats que es relacionen amb l’en-
titat local.

Article 206. Suport de les anotacions comptables.

1. La comptabilitat pública es portarà en llibres,
registres i comptes segons els procediments tècnics que
siguen més convenients pel tipus de les operacions i
de les situacions que en estos hagen d’anotar-se i de
manera que facilite el compliment dels fins assenyalats
en l’article anterior.

2. En els esmentats llibres, registres i comptes, es
comptabilitzaran la totalitat dels actes o operacions de
caràcter administratiu, civil o mercantil, amb repercussió
financera, patrimonial o econòmica en general.

Article 207. Informació periòdica per al Ple de la cor-
poració.

La Intervenció de l’entitat local remetrà al Ple de l’en-
titat, per conducte de la presidència, informació de l’exe-
cució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria
per operacions pressupostàries independents i auxiliars
del pressupost i de la seua situació, en els terminis i
amb la periodicitat que el Ple establisca.
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SECCIÓ 2a. ESTATS DE COMPTES ANUALS
DE LES ENTITATS LOCALS

Article 208. Formació del compte general.

Les entitats locals, a la terminació de l’exercici pres-
supostari, formaran el compte general que posarà de
manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic,
financer, patrimonial i pressupostari.

Article 209. Contingut del compte general de les enti-
tats locals.

1. El compte general estarà integrat per:
a) El de la mateixa entitat.
b) El dels organismes autònoms.
c) Els de les societats mercantils de capital íntegra-

ment propietat de les entitats locals.

2. Els comptes a què es referixen els paràgrafs a)
i b) de l’apartat anterior reflectiran la situació econo-
micofinancera i patrimonial, els resultats economicopa-
trimonials i l’execució, i liquidació dels pressupostos.

Per a les entitats locals amb tractament comptable
simplificat, s’establiran models simplificats de comptes
que reflectiran, en tot cas, la situació financera i l’exe-
cució i liquidació dels pressupostos.

3. Els comptes a què es referix l’apartat 1.c) anterior
seran, en tot cas, els que hagen d’elaborar-se d’acord
amb la normativa mercantil.

4. Les entitats locals uniran al compte general els
estats integrats i consolidats dels distints comptes que
determine el Ple de la corporació.

Article 210. Competència.

El contingut, estructura i normes d’elaboració dels
comptes a què es referixen els paràgrafs a) i b) de l’a-
partat 1 de l’article anterior seran determinats pel Minis-
teri d’Hisenda, a proposta de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat.

Article 211. Memòries que acompanyen el compte
general.

Els municipis de més de 50.000 habitants i les altres
entitats locals d’àmbit superior acompanyaran el compte
general:

a) Una memòria justificativa del cost i rendiment
dels servicis públics.

b) Una memòria demostrativa del grau en què s’ha-
gen complit els objectius programats amb indicació dels
previstos i aconseguits, amb el seu cost.

Article 212. Rendició, publicitat i aprovació del compte
general.

1. Els estats i comptes de l’entitat local seran rendits
pel seu president abans del dia 15 de maig de l’exercici
següent a què corresponguen. Els dels organismes autò-
noms i societats mercantils el capital dels quals pertanga
íntegrament a aquella, rendits i proposats inicialment
pels òrgans competents d’estos, seran remesos a l’entitat
local en el mateix termini.

2. El compte general format per la Intervenció serà
sotmés abans del dia 1 de juny a informe de la Comissió
Especial de Comptes de l’entitat local, que estarà cons-
tituïda per membres dels distints grups polítics integrants
de la corporació.

3. El compte general amb l’informe de la Comissió
Especial a què es referix l’apartat anterior serà exposat
al públic per un termini de 15 dies, durant els quals

i huit més els interessats podran presentar reclamacions,
inconvenients o observacions. Examinats estos per la
Comissió Especial i practicades per esta totes les com-
provacions que estime necessàries, emetrà nou informe.

4. Acompanyat dels informes de la Comissió Espe-
cial i de les reclamacions i inconvenients formulats, el
compte general se sotmetrà al Ple de la corporació, per-
què, si és el cas, puga ser aprovat abans del dia 1
d’octubre.

5. Les entitats locals retran al Tribunal de Comptes
el compte general degudament aprovat.

CAPÍTOL IV

Control i fiscalització

Article 213. Control intern.

S’exerciran en les entitats locals amb l’extensió i efec-
tes que es determina en els articles següents les funcions
de control intern respecte de la seua gestió econòmica,
dels organismes autònoms i de les societats mercantils
d’estes dependents, en la seua triple accepció de funció
interventora, funció de control financer i funció de control
d’eficàcia.

Article 214. Àmbit d’aplicació i modalitats d’exercici
de la funció interventora.

1. La funció interventora tindrà com a objecte fis-
calitzar tots els actes de les entitats locals i dels seus
organismes autònoms que donen lloc al reconeixement
i liquidació de drets i obligacions o gastos de contingut
econòmic, els ingressos i pagaments que d’aquells es
deriven, i la recaptació, inversió i aplicació, en general,
dels cabals públics administrats, a fi que la gestió s’ajuste
a les disposicions aplicables en cada cas.

2. L’exercici de l’expressada funció comprendrà:
a) La intervenció crítica o prèvia de tot acte, docu-

ment o expedient susceptible de produir drets o obli-
gacions de contingut econòmic o moviment de fons de
valors.

b) La intervenció formal de l’ordenació del paga-
ment.

c) La intervenció material del pagament.
d) La intervenció i comprovació material de les inver-

sions i de l’aplicació de les subvencions.

Article 215. Inconvenients.

Si en l’exercici de la funció interventora l’òrgan inter-
ventor es manifestara en desacord amb el fons o amb
la forma dels actes, documents o expedients examinats,
haurà de formular els seus inconvenients per escrit abans
de l’adopció de l’acord o resolució.

Article 216. Efectes dels inconvenients.

1. Quan la disconformitat es referisca al reconeixe-
ment o liquidació de drets a favor de les entitats locals
o els seus organismes autònoms, l’oposició es forma-
litzarà en nota d’inconvenient que en cap cas suspendrà
la tramitació de l’expedient.

2. Si l’inconvenient afecta la disposició de gastos,
reconeixement d’obligacions o ordenació de pagaments,
se suspendrà la tramitació de l’expedient fins que aquell
siga resolt en els casos següents:

a) Quan es base en la insuficiència de crèdit o el
proposat no siga adequat.

b) Quan no hagen sigut fiscalitzats els actes que
van donar origen a les ordes de pagament.
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c) En els casos d’omissió en l’expedient de requisits
o tràmits essencials.

d) Quan l’inconvenient derive de comprovacions
materials d’obres, subministraments, adquisicions i ser-
vicis.

Article 217. Discrepàncies.

1. Quan l’òrgan a què afecte l’inconvenient no estiga
d’acord amb este, correspondrà al president de l’entitat
local resoldre la discrepància, i serà la seua resolució
executiva. Esta facultat no es podrà delegar en cap cas.

2. No obstant el que disposa l’apartat anterior,
correspondrà al Ple la resolució de les discrepàncies quan
els inconvenients:

a) Es basen en insuficiència o inadequació de crèdit.
b) Es referisquen a obligacions o gastos l’aprovació

dels quals siga de la seua competència.

Article 218. Informes sobre resolució de discrepàncies.

L’òrgan interventor elevarà informe al Ple de totes
les resolucions adoptades pel president de l’entitat local
contràries als inconvenients efectuats, així com un resum
de les principals anomalies detectades en matèria d’in-
gressos.

Article 219. Fiscalització prèvia.

1. No estaran sotmesos a intervenció prèvia els gas-
tos de material no inventariable, contractes menors, així
com els de caràcter periòdic i la resta de tracte successiu,
una vegada intervinguda la despesa corresponent al
període inicial de l’acte o contracte de què derive o les
seues modificacions, així com altres despeses menors
de 3.005,06 euros que, d’acord amb la normativa vigent,
es facen efectives a través del sistema de bestretes de
caixa fixa.

2. El Ple podrà acordar, a proposta del president
i amb un informe previ de l’òrgan interventor, que la
intervenció prèvia es limite a comprovar els punts
següents:

a) L’existència de crèdit pressupostari i que el pro-
posat és l’adequat a la naturalesa de despesa o obligació
que es propose contraure.

En els casos en què es tracte de contraure compro-
misos de gastos de caràcter plurianual es comprovarà,
a més, si es complix allò que preceptua l’article 174
d’esta llei.

b) Que les obligacions o despesa seran generades
per òrgan competent.

c) Aquelles altres qüestions que, per la seua trans-
cendència en el procés de gestió, es determinen pel
Ple a proposta del president.

L’òrgan interventor podrà formular les observacions
complementàries que considere convenient, sense que
estes tinguen, en cap cas, efectes suspensius en la tra-
mitació dels expedients corresponents.

3. Les obligacions o gastos sotmesos a la fiscalit-
zació limitada a què es referix l’apartat 2 d’este article
seran objecte d’una altra plena amb posterioritat, exer-
cida sobre una mostra representativa dels actes, docu-
ments o expedients que van donar origen a la mencio-
nada fiscalització, mitjançant l’aplicació de tècniques de
mostratge o auditoria, a fi de verificar que s’ajusten a
les disposicions aplicables en cada cas, i determinar el
grau del compliment de la legalitat en la gestió dels
crèdits.

Els òrgans de control intern que realitzen les fisca-
litzacions amb posterioritat, hauran d’emetre un informe

escrit en el qual facen constar totes les observacions
i conclusions que se’n deduïsquen. Estos informes es
remetran al Ple amb les observacions que hagen efectuat
els òrgans gestors.

4. Les entitats locals podran determinar, mitjançant
un acord del Ple, la substitució de la fiscalització prèvia
de drets, per la inherent a la presa de raó en comptabilitat
i per actuacions comprovadores posteriors mitjançant
la utilització de tècniques de mostratge o auditoria.

Article 220. Àmbit d’aplicació i finalitat del control
financer.

1. El control financer tindrà com a objecte compro-
var el funcionament en l’aspecte economicofinancer dels
servicis de les entitats locals dels seus organismes autò-
noms, i de les societats mercantils que en depenguen.

2. Este control tindrà com a objecte informar sobre
l’adequada presentació de la informació financera, del
compliment de les normes i directrius que s’apliquen
i del grau d’eficàcia i eficiència en la consecució dels
objectius previstos.

3. El control financer es realitzarà per procediments
d’auditoria d’acord amb les normes d’auditoria del sector
públic.

4. Com a resultat del control efectuat, haurà d’e-
metre’s informe escrit en el qual es faça constar totes
les observacions i conclusions que es deduïsquen de
l’examen practicat. Els informes, conjuntament amb les
a�egacions efectuades per l’òrgan auditat, seran enviats
al Ple per al seu examen.

Article 221. Control d’eficàcia.

El control d’eficàcia tindrà com a objecte la compro-
vació periòdica del grau de compliment dels objectius,
així com l’anàlisi del cost de funcionament i del ren-
diment dels respectius servicis o inversions.

Article 222. Facultats del personal controlador.

Els funcionaris que tinguen a càrrec seu la funció
interventora, així com els qui es designen per a portar
a efecte els controls financer i d’eficàcia, exerciran la
seua funció amb plena independència i podran demanar
tots els antecedents que consideren necessaris, efectuar
l’examen i comprovació dels llibres, comptes i docu-
ments que consideren necessaris, verificar arquejos i
recomptes i so�icitar de qui corresponga, quan la natu-
ralesa de l’acte, document o expedient que haja de ser
intervingut ho requerisca, els informes tècnics i asses-
soraments que estimen necessaris.

Article 223. Control extern.

1. La fiscalització externa dels comptes i de la gestió
econòmica de les entitats locals, i de tots els organismes
i societats que en depenguen, és funció pròpia del Tri-
bunal de Comptes, amb l’abast i condicions que establix
la seua llei orgànica reguladora i la seua llei de fun-
cionament.

2. A este efecte, les entitats locals retran a l’esmen-
tat Tribunal, abans del dia 15 d’octubre de cada any,
el compte general a què es referix l’article 209 d’esta
llei corresponent a l’exercici econòmic anterior.

3. Una vegada fiscalitzats els comptes pel Tribunal,
se sotmetrà a la consideració de l’entitat local la proposta
de correcció de les anomalies observades i l’exercici de
les accions procedents, sense perjuí, tot això, de les
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actuacions que puguen correspondre al Tribunal en els
casos d’exigència de responsabilitat comptable.

4. El que establix el present article s’entén sense
menyscabament de les facultats que, en matèria de fis-
calització externa de les entitats locals, tinguen atribuïdes
pels seus Estatuts les comunitats autònomes.

Disposició addicional primera. Potestat tributària de les
comunitats autònomes sobre matèria imposable gra-
vada per l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
i per l’Impost Municipal sobre Gastos Sumptuaris, en
la seua modalitat d’aprofitament de vedats de caça
i pesca.

1. Conforme a l’article 6.3 de la Llei Orgànica 8/1980,
de 22 de setembre, de Finançament de les comunitats
autònomes, estes podran establir i exigir un impost sobre
la matèria imposable gravada per l’Impost sobre Vehicles
de Tracció Mecànica.

2. La comunitat autònoma que exercisca la dita
potestat establirà les compensacions oportunes a favor
dels municipis compresos en el seu àmbit territorial, que
comptaran amb una o diverses de les fórmules següents:

a) Subvencions incondicionades.
b) Participació en els tributs de la comunitat autò-

noma de què es tracte diferent de les previstes en l’ar-
ticle 142 de la Constitució.

3. Les compensacions a què es referix l’apartat ante-
rior no podran suposar minoració dels ingressos que
obtinguen els ajuntaments per l’Impost sobre Vehicles
de Tracció Mecànica, ni minva en les seues possibilitats
de creixement futur per este impost.

4. L’exercici de la potestat a què es referix l’apartat 1
d’esta disposició addicional suposa la creació d’un tribut
nou, propi de la comunitat autònoma corresponent, i
la supressió de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecà-
nica regulat en esta llei respecte dels municipis com-
presos en l’àmbit territorial d’aquella.

5. En aquells casos en què les comunitats autòno-
mes suprimisquen l’impost propi que hagen establit a
l’empara del que disposa la present disposició addicional,
els ajuntaments integrats als territoris respectius d’aque-
lles estaran obligats a exigir automàticament l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

6. Així mateix, i conforme l’article 6.3a, a què es
referix l’apartat 1 anterior, les comunitats autònomes
podran establir i exigir un impost propi sobre la matèria
imposable gravada per l’Impost Municipal sobre Gastos
Sumptuaris, en la seua modalitat d’aprofitament de
vedats de caça i pesca.

L’impost que establisquen les comunitats autònomes
a l’empara d’esta facultat serà compatible amb l’impost
municipal, si bé la quota d’este últim es deduirà de la
d’aquell.

Disposició addicional segona. Exigència de taxa periò-
dica com a conseqüència de la variació del servici
o de l’activitat que es realitza.

Quan, per la prestació d’un servici o la realització
d’una activitat s’exigisca el pagament d’un preu públic
de caràcter periòdic, i per variació de les circumstàncies
en què el servici es presta o l’activitat es realitza, haja
d’exigir-se el pagament d’una taxa, no serà necessari
realitzar la notificació individual a què es referix l’article
102 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, sempre que el subjecte passiu i la quota de
la taxa coincidisquen amb l’obligat al pagament i l’import
del preu públic a què substituïx.

El que disposa el paràgraf anterior s’aplicarà inclús
en el supòsit en què la quota de la taxa resulte incre-
mentada respecte de l’import del preu públic a què subs-
tituïsca, sempre que este increment es corresponga amb
una actualització de caràcter general.

Disposició addicional tercera. Beneficis fiscals.

Les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat podran
establir beneficis fiscals en els tributs locals regulats en
esta llei, sense perjuí del que disposa l’article 9.2.

Disposició addicional quarta. Deutes de les entitats
locals amb creditors públics: manera de compensació
i responsabilitat.

L’Estat podrà compensar els deutes ferms contrets
amb este per les entitats locals a càrrec de les ordes
de pagament que s’emeten per a satisfer la seua par-
ticipació en els tributs de l’Estat.

Igualment es podran retindre, a càrrec de la dita par-
ticipació, els deutes ferms que aquelles hagen contret
amb els organismes autònoms de l’Estat i la Seguretat
Social a l’efecte de procedir a la seua extinció mitjançant
la posada en disposició de les esmentades entitats cre-
ditores dels fons corresponents.

Als efectes previstos en els paràgrafs precedents es
declara la responsabilitat solidària de les corporacions
locals respecte dels deutes tributaris o amb la Seguretat
Social, contrets per les entitats a què es referixen els
paràgrafs b) i c) de l’apartat 3 de l’article 85 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local, així com d’aquelles que, si és el cas, es contraguen
per les mancomunitats, comarques, àrees metropolita-
nes, entitats d’àmbit inferior al municipi i per qualssevol
institucions associatives voluntàries públiques en què
aquelles participen, en proporció a les seues respectives
quotes i sense perjuí del dret de repetir que els puga
assistir, si és el cas.

Disposició addicional quinta. Subvencions a les entitats
locals per servicis de transport co�ectiu urbà.

Els Pressupostos Generals de l’Estat de cada any
inclouran crèdit en favor d’aquelles entitats locals que,
siga quina siga la forma de gestió, tinguen a càrrec seu
el servici de transport co�ectiu urbà.

La distribució del crèdit que estarà determinada per
les corresponents lleis podrà efectuar-se a través d’al-
guna de les fórmules següents:

a) Establiment de contractes-programa.
b) Subvencions destinades al finançament d’inver-

sions d’infraestructura de transport.
c) Subvencions finalistes per al sosteniment del

servici, atorgades en funció del nombre d’usuaris d’este
i del seu específic àmbit territorial.

Disposició addicional sexta. Actualització de l’estruc-
tura dels pressupostos de les entitats locals.

El Ministeri d’Hisenda modificarà tant l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals com els criteris de
classificació a què fa referència l’article 167 d’esta llei,
a fi d’adaptar-los als establits per al sector públic estatal
en cada moment.

Disposició addicional sèptima. Aplicació a les comu-
nitats autònomes uniprovincials.

Les previsions establides en esta llei per a les dipu-
tacions provincials s’aplicaran a les comunitats autòno-
mes uniprovincials, en tant que no s’oposen al que esta-
blix el seu Estatut d’Autonomia.
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Disposició addicional octava. Règim especial dels Terri-
toris Històrics del País Basc en matèria municipal.

Els Territoris Històrics del País Basc continuaran con-
servant el seu règim especial en matèria municipal en
el que afecta el règim economicofinancer en els termes
de la Llei del Concert Econòmic, sense que això puga
significar un nivell d’autonomia de les corporacions locals
basques inferior a aquell que tinguen les altres corpo-
racions locals, sense perjuí de l’aplicació del que disposa
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, i de les competències que a este res-
pecte puguen correspondre a la comunitat autònoma.

Disposició addicional novena. Esforç fiscal.

Les bases imposables de l’Impost sobre Béns Immo-
bles a considerar en el càlcul de l’esforç fiscal, a l’efecte
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 deu. Referències en l’Impost
sobre Activitats Econòmiques.

Totes les referències normatives efectuades al coe-
ficient i a l’índex de situació regulats mitjançant la redac-
ció anterior a la Llei 51/2002, de 27 de desembre, dels
articles 88 i 89 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, s’entendran efectua-
des al coeficient regulat en l’article 87 d’este text refós.

Disposició addicional onze. Entitats locals canàries.

La participació en els tributs de l’Estat de les entitats
locals canàries regulada en els capítols III i IV del títol II,
capítols III i IV del títol III i capítol II del títol V d’esta
llei, es determinarà respectant el que establix el seu pecu-
liar règim econòmic i fiscal.

Disposició addicional dotze. Aplicació temporal en l’Im-
post sobre Activitats Econòmiques de les bonifica-
cions potestatives i de l’exempció prevista en l’article
82.1.b) d’esta llei.

1. Les bonificacions potestatives previstes per a l’Im-
post sobre Activitats Econòmiques en esta llei s’aplicaran
a partir de l’1 de gener del 2004.

2. Sense perjuí del que disposa la disposició tran-
sitòria tretze d’esta llei, l’exempció prevista en el parà-
graf b) de l’apartat 1 de l’article 82 d’esta llei només
s’aplicarà als subjectes passius que inicien l’exercici de
la seua activitat a partir de l’1 de gener del 2003.

Si l’activitat s’haguera iniciat en el període imposi-
tiu 2002, el coeficient de ponderació aplicable l’any
2003 serà el menor dels previstos en el quadre que
es recull en l’article 86 d’esta llei.

Disposició transitòria primera. Règim dels beneficis fis-
cals anteriors a la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals.

A partir del 31 de desembre de 1989, quedaran supri-
mits tots els beneficis fiscals que estigueren establits
en els tributs locals amb anterioritat a l’entrada en vigor
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals, tant de manera genèrica com espe-
cífica, en qualsevol classe de disposicions diferents de

les de règim local, sense que la seua vigència puga ser
invocada respecte de cap dels tributs regulats en este
text refós; l’anterior s’entén sense perjuí del que esta-
blixen les disposicions transitòries tercera, quarta i quinta
d’este text refós.

Disposició transitòria segona. Impost sobre Béns
Immobles.

L’Impost sobre Béns Immobles començarà a exigir-se
en tot el territori nacional, a partir del dia 1 de gener
de 1990. Respecte dels béns immobles urbans, l’impost
s’exigirà aplicant els valors cadastrals vigents en la data
indicada als efectes de la Contribució Territorial Urbana,
fins que no es procedisca a la seua determinació d’acord
amb les normes reguladores del Cadastre. Respecte dels
béns immobles rústics, i fins que no es produïsca esta
última circumstància, l’impost s’exigirà aplicant com a
valor cadastral el que resulte del que disposa la disposició
transitòria segona del text refós de la Llei del Cadastre
Immobiliari i altres normes tributàries.

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 Llei 51/2002,
de 27 de desembre, els supòsits de gaudi dels quals
es troben recullen en este text refós, es mantindran sense
que, en cas que tinguen caràcter rogat, siga necessària
la seua so�icitud. Es mantindran fins a la data de la
seua extinció aquells beneficis fiscals reconeguts en este
Impost, els supòsits de gaudi dels quals no es recullen
en este text refós, 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
la Llei 51/2002, de 27 de desembre, que queda extin-
gida a la seua entrada en vigor.

2. Els ajuntaments que a l’entrada en vigor de la
Llei 51/2002, de 27 de desembre, apliquen la boni-
ficació 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 proporcionar la Llei 14/2000,
de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives
i de l’orde social, podran continuar aplicant la dita boni-
ficació fins a la data que determine la respectiva orde-
nança fiscal.

3. Fins al moment en què adquirisquen efectivitat
els valors cadastrals determinats mitjançant l’aplicació
de ponències de valors totals o especials aprovades de
conformitat amb el que disposen les normes reguladores
del Cadastre Immobiliari, mantenen la seua vigència els
articles 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 l’esmentada Llei reguladora d’Hisendes
Locals, en la seua redacció anterior a la Llei 51/2002,
de 27 de desembre, respecte als immobles rústics,
urbans i de característiques especials situats en muni-
cipis en què s’aplique la dita reducció.

Disposició transitòria quarta. Beneficis fiscals en l’Im-
post sobre Activitats Econòmiques.

Els qui, a la data de començament d’aplicació de l’Im-
post sobre Activitats Econòmiques, van gaudir de qual-
sevol benefici fiscal en la Llicència Fiscal d’Activitats
Comercials i Industrials o en la Llicència Fiscal d’Acti-
vitats Professionals i d’Artistes, continuaran gaudint-ne
en l’impost mencionat en primer lloc, fins a la data de
la seua extinció, i si no tingueren terme de gaudi, fins
al 31 de desembre de 1994, inclusivament.
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Disposició transitòria quinta. Beneficis fiscals en l’Im-
post sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

Els qui, a la data de començament d’aplicació de l’Im-
post sobre Vehicles de Tracció Mecànica, van gaudir
de qualsevol classe de benefici fiscal en l’Impost Muni-
cipal sobre Circulació de Vehicles, continuaran gau-
dint-ne en l’impost mencionat en primer lloc, fins a la
data de la seua extinció i, si no tingueren terme de gaudi,
fins al 31 de desembre de 1992, inclusivament.

Disposició transitòria sexta. Impost Municipal sobre
Gastos Sumptuaris.

A partir de l’1 de gener de 1991 els ajuntaments
podran continuar exigint l’Impost Municipal sobre Gastos
Sumptuaris, pel que fa, exclusivament, a la modalitat
d’este que grava l’aprofitament de vedats de caça i pesca.
Amb este fi, romanen vigents totes les disposicions, tant
legals com reglamentàries, per les quals es regix l’impost
de referència en la seua modalitat d), de l’article 372
del text refós de les disposicions legals vigents en matèria
de règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril. Així mateix, romanen vigents
les ordenances fiscals municipals reguladores del men-
cionat impost i modalitat. Les restants modalitats d’este
impost queden suprimides, des de l’1 de gener de 1991.

Disposició transitòria sèptima. Règim financer de
Madrid i Barcelona.

Fins que no s’aproven les lleis a què es referixen els
articles 160 i 161, s’aplicaran directament als municipis
de Madrid i Barcelona els preceptes continguts en esta
llei.

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

Els béns immobles de característiques especials que,
a l’entrada en vigor de la Llei 51/2002, de 27 de desem-
bre, estiguen inscrits en el Cadastre Immobiliari confor-
me a la seua anterior naturalesa, mantindran fins al 31
de desembre del 2005 la reducció en la base imposable
que tinguen conforme a la normativa anterior, i se’ls
aplicaran els tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns
Immobles previstos per als dits béns en este text refós.
Els restants béns immobles de característiques especials
començaran a tributar en l’Impost sobre Béns Immobles
el dia 1 de gener de l’any immediatament posterior al
de la seua inscripció en el Cadastre Immobiliari.

Disposició transitòria novena. Base liquidable dels béns
immobles rústics.

El que establix esta 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,
mitjançant una llei, s’establisca la data de la seua apli-
cació.

Disposició transitòria deu. Procediments en tramitació.

Als procediments iniciats abans de l’entrada en vigor
de la Llei 51/2002, de 27 de desembre, no se’ls aplicarà
el que disposa este text refós, i es regiran per la normativa
anterior.

Disposició transitòria onze. Ordenances fiscals i termi-
nis 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 la Llei 51/2002, de 27 de desembre, als tributs periò-
dics amb meritació l’1 de gener d’este any hauran d’a-
provar 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 d’este text refós,
abans de l’1 d’abril del 2003.

En 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 esta 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.
Els corresponents acords es traslladaran a la Direcció
General del Cadastre dins d’este termini.

Així mateix, i en relació als indicats municipis, 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 dotze. 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 77
d’esta llei, es realitzarà per la Direcció General del Cadas-
tre, llevat que l’ajuntament comunique a este centre
directiu que la indicada competència serà exercida per
este. Esta comunicació haurà de fer-se abans que finalitze
el mes de febrer de cada un dels anys indicats.

Disposició transitòria tretze. Bonificacions per inici d’ac-
tivitat 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 de la Llei 51/2002, de 27 de desembre, no
estant exempts del pagament de l’impost, d’acord amb
el que disposa esta, s’apliquen les bonificacions en la
quota per inici d’activitat, anteriorment regulades en la
nota comuna 2a en la secció primera i en la nota comuna
1a en 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 ter-
mes previstos en les esmentades notes comunes, fins
a la finalització del corresponent període d’aplicació de
la bonificació.

Disposició transitòria catorze. 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 a la Llei 51/2002, de 27
de desembre.

Els vehicles que, amb anterioritat a l’entrada en vigor
de la Llei 51/2002, de 27 de desembre, resulten
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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 desembre, reguladora de
les Hisendes Locals, no complisquen els requisits fixats
per a l’exempció en la nova redacció donada per la Llei
51/2002, de 27 de desembre, a este precepte, con-
tinuaran tenint dret a l’aplicació de l’exempció prevista
en la redacció anterior de l’esmentat precepte, mentres
el vehicle mantinga els requisits fixats en aquella per
a esta exempció.

Disposició transitòria quinze. Tipus de gravamen de
l’Impost 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 quadre de coeficients del valor de les
construccions recollit en la norma 20 de l’annex al Reial
Decret 1020/1993, de 25 de juny, pel qual s’aproven
les normes tècniques de valoració i el quadre marc de
valors del sòl i de les construccions per a determinar
el valor cadastral dels béns immobles de naturalesa urba-
na, 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 cent 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, caldria ajustar-se al següent orde de preva-
lença: residencial, oficines, comercial, espectacles, oci
i hoteleria, industrial, magatzem-estacionament, sanitat
i beneficència, esports, cultural i religiós i edifici singular.

b) Als 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’estes tinguera este
ús, caldria ajustar-se a la prevalença mencionada en el
paràgraf 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 càmpings tindran assignat l’ús d’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 setze. 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
Llei 51/2002, de 27 de desembre, o per les ordenances
fiscals, es notificaran co�ectivament mitjançant un edic-
te, i no serà necessària la seua notificació individual.

Disposició transitòria dèsset. 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 d’este impost, puguen so�icitar
la delegació de competències en matèria de gestió cen-
sal i que desitgen assumir la dita competència en l’any
2003, hauran d’adoptar l’oportú acord i presentar la
corresponent so�icitud davant del Departament de Ges-
tió Tributària de l’Agència Estatal d’Administració Tri-
butària 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, l’any 2002, s’entendrà 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 en
l’any 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-
ja exercit la dita competència per delegació en l’any
2002. El mateix termini s’aplicarà, si es desitja renunciar
a l’exercici de la competència per delegació en
l’any 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 final única. Potestat reglamentària.

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

2. En particular, es faculta el Govern per a dictar
totes les disposicions que siguen necessàries per al
desenvolupament 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’aquella, així com per a determinar els ter-
minis i la forma de presentació de les comunicacions
i els supòsits en els quals no serà necessària la dita
presentació.

(Este Reial Decret Legislatiu es publica tenint en compte la Correcció
d’errors publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 63, de 13 de març
del 2004.)


