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2. D’acord amb el que disposa l’article 150.1 de
la Constitució i d’acord amb el que preveu l’article 19.2
de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes, s’atribuïx a la
Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia la facultat
de dictar per a si mateixa normes legislatives, en els
casos i les condicions que preveu la Llei 21/2001, de
27 de desembre, per la qual es regulen les mesures
fiscals i administratives del nou sistema de finançament
de les Comunitats Autònomes de règim comú i Ciutats
amb Estatut d’Autonomia.
La Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia remetrà a la Comissió General de les Comunitats Autònomes
del Senat els projectes de normes elaborats com a conseqüència del que establix este apartat, abans d’aprovar-les.
3. Sense perjuí de les competències normatives de
la Comunitat Autònoma en l’Impost sobre Vendes Detallistes de Determinats Hidrocarburs, per a coaborar a
l’homogeneïtat necessària dels procediments de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació, l’Estat, d’acord amb
les Comunitats Autònomes, podrà establir amb caràcter
supletori els aspectes essencials que han de configurar
estos procediments.
Així mateix, per a facilitar l’aplicació adequada de
l’Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport
i l’Impost sobre Vendes Detallistes de Determinats Hidrocarburs, l’Administració tributària de l’Estat, després de
l’acord previ amb les Comunitats Autònomes corresponents, podrà realitzar les actuacions d’inspecció en relació amb els subjectes passius que realitzen operacions
en l’àmbit de més d’una Comunitat Autònoma.
Disposició transitòria única. Règim transitori de la cessió efectiva de l’Impost Especial sobre Determinats
Mitjans de Transport i de l’Impost sobre les Vendes
Detallistes de Determinats Hidrocarburs.
La cessió efectiva de l’Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport i de l’Impost sobre les Vendes Detallistes de Determinats Hidrocarburs té efectes
des de l’1 de gener del 2002, si bé les funcions inherents
a la gestió d’estos les continuarà exercint l’Agència Estatal d’Administració Tributària fins que no es traspassen,
a instància de la Comunitat Autònoma, els servicis adscrits a estos tributs.
Disposició derogatòria única.
Des de l’1 de gener del 2002 queda derogada la
Llei 34/1997, de 4 d’agost, de modificació del règim
de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma
de la Regió de Múrcia i de fixació de l’abast i les condicions d’esta cessió.
Disposició final única. Entrada en vigor.
Esta Llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació
en el «Boletín Oficial del Estado», si bé tindrà efectes
des de l’1 de gener del 2002.
Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats,
que complisquen esta llei i que la facen complir.
Madrid, 1 de juliol del 2002.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ
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13003 LLEI 24/2002, d’1 de juliol, del règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Valenciana i de fixació de l’abast i les condicions
d’esta cessió. («BOE» 157, de 2-7-2002.)
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els que vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei
següent i jo la sancione.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
La Constitució Espanyola disposa, en l’article 156.1,
que les Comunitats Autònomes gaudiran d’autonomia
financera per al desplegament i l’execució de les seues
competències, d’acord amb els principis de coordinació
amb la Hisenda estatal i de solidaritat entre tots els espanyols; és a dir, reconeix la necessitat que estos ens territorials compten amb recursos propis per a fer efectives
les competències respectives com a conseqüència de
la mateixa configuració de l’Estat de les autonomies.
Així, entre els recursos abans citats, es troben els imposts
cedits totalment o parcialment per l’Estat com, expressament, arreplega l’article 157.1.a) del text constitucional; amb el mandat, a més, d’una regulació, per mitjà
de llei orgànica, de l’exercici de les competències que
arreplega l’apartat 1 de l’article 157 citat.
Constituïx, per tant, la Llei Orgànica 8/1980, de 22
de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA) —modificada recentment per la Llei Orgànica 7/2001, de 27 de desembre, de modificació de
la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes—, el marc orgànic
general pel qual ha de regir-se el règim de cessió de
tributs de l’Estat a les Comunitats Autònomes. En la modificació efectuada en la LOFCA s’ha incorporat un nou
catàleg de tributs susceptibles de cessió que, si bé no
produïx variació respecte als tributs ja cedits, sí que produïx, no obstant, una innovació important ja que retira
les referències genèriques a la «imposició general sobre
les vendes en la seua fase detallista» i a «els imposts
sobre consums específics en la seua fase detallista,
excepte els recaptats per mitjà de monopolis fiscals»;
catàleg en què ja figura el nou Impost sobre les Vendes
Detallistes de Determinats Hidrocarburs. D’esta manera,
la LOFCA ha incorporat, en el seu cos legal, l’Acord del
Consell de Política Fiscal i Financera de 27 de juliol del
2001, que ha aprovat un nou sistema de finançament
autonòmic que incidix substancialment en el règim general de cessió de tributs.
Este marc orgànic general s’ha completat amb la promulgació de la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per
la qual es regulen les mesures fiscals i administratives
del nou sistema de finançament de les Comunitats Autònomes de règim comú i Ciutats amb Estatut d’Autonomia, i deroga les vigents fins ara, la Llei 30/1983, de
28 de desembre, reguladora de la cessió de tributs de
l’Estat a les Comunitats Autònomes —expressament aplicable a les Comunitats Autònomes d’Andalusia, Extremadura i Castella-la Manxa—, i la Llei 14/1996, de 30
de desembre, de cessió de tributs de l’Estat a les Comunitats Autònomes i de mesures fiscals complementàries,
però esta derogació quedarà sense efecte per a les
Comunitats Autònomes que no complisquen els requisits
del nou sistema de finançament autonòmic.
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Conseqüència de l’aprofundiment en el principi de
corresponsabilitat fiscal, el sistema de cessió de tributs
resulta afectat de tal manera que s’amplien les competències normatives de les Comunitats Autònomes en
els Imposts cedits sobre Patrimoni, sobre Transmissions
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i sobre Successions i Donacions; i pel que fa a l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques és necessari revisar l’esquema d’atribució de competències com a conseqüència
de la reforma que este tribut va tindre el 1998.
Com ja s’ha apuntat, el nou règim de cessió de tributs
també s’amplia com a conseqüència del ja mencionat
aprofundiment en el principi de corresponsabilitat fiscal,
en el sentit que es produïx la cessió d’altres imposts
de l’Estat, però directament lligats a l’assumpció de determinades competències en la gestió dels servicis sanitaris
de la Seguretat Social. Estos nous tributs cedits són:
Impost sobre el Valor Afegit; Imposts Especials de fabricació sobre la Cervesa, sobre el Vi i les Begudes Fermentades, sobre Productes Intermedis, sobre l’Alcohol
i les Begudes Derivades, sobre les Labors del Tabac i
sobre els Hidrocarburs; Impost sobre l’Electricitat i
Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport,
i el recentment creat Impost sobre les Vendes Detallistes
de Determinats Hidrocarburs. No s’assumixen les competències normatives respecte als imposts en què els
imperatius de la Unió Europea fan inviable esta assumpció; estos són, per tant, l’IVA i els Imposts Especials de
fabricació harmonitzats entre els quals no es troben ni
l’Impost sobre l’Electricitat (d’harmonització imminent)
ni, clar està, l’Impost Especial sobre Determinats Mitjans
de Transport.
II
Per tant, l’aprovació del nou sistema de finançament
autonòmic fa necessari —en previsió del que disposa
l’article 10.2 de la LOFCA— tornar a adequar el contingut
de l’apartat u de l’article 52 de l’Estatut d’Autonomia
de la Comunitat Valenciana al nou règim de cessió de
tributs; considerant que l’apartat dos d’este disposa que
el contingut de l’article citat es podrà modificar per mitjà
d’acord del Govern amb la Comunitat Autònoma, que
serà tramitat com a projecte de llei, sense que tinga
la consideració de modificació de l’Estatut.
Així, l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per la Llei Orgànica 5/1982, de l’1 de juliol,
regula en l’apartat u de l’article 52 els tributs que se
cedixen a la Comunitat Valenciana; havent sigut redactat,
este apartat, segons la Llei 36/1997, de 4 d’agost, de
modificació del règim de cessió de tributs de l’Estat a
la Comunitat Valenciana i de fixació de l’abast i les condicions d’esta cessió, de manera que arreplega el règim
de finançament autonòmic del quinquenni 1997-2001,
quant als tributs cedits. La Llei 36/1997 va derogar,
per tant, la Llei 37/1983, de 28 de desembre, reguladora
de la cessió de tributs a la Comunitat Valenciana.
La Llei que ara es promulga adequa el contingut d’este
article al nou règim general de tributs cedits que preveu
la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es
regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les Comunitats Autònomes de
règim comú i Ciutats amb Estatut d’Autonomia, i regula,
així mateix, el règim específic d’esta cessió a la Comunitat Valenciana, per mitjà de l’adopció de les mesures
següents:
En primer lloc, es modifica el contingut de l’apartat
u de l’article 52 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat
Valenciana a fi d’especificar que se cedixen a esta Comunitat Autònoma l’Impost sobre la Renda de les Persones

455

Físiques, amb caràcter parcial i amb el límit del 33 per
100; l’Impost sobre el Patrimoni; l’Impost sobre Successions i Donacions; l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats; els Tributs sobre
el Joc; l’Impost sobre el Valor Afegit, amb caràcter parcial
i amb el límit del 35 per 100; l’Impost sobre la Cervesa,
amb caràcter parcial i amb el límit del 40 per 100; l’Impost sobre el Vi i les Begudes Fermentades, amb caràcter
parcial i amb el límit del 40 per 100; l’Impost sobre
Productes Intermedis, amb caràcter parcial i amb el límit
del 40 per 100; l’Impost sobre Alcohols i Begudes Derivades, amb caràcter parcial i amb el límit del 40 per
100; l’Impost sobre Hidrocarburs, amb caràcter parcial
i amb el límit del 40 per 100; l’Impost sobre les Labors
del Tabac, amb caràcter parcial i amb el límit del 40
per 100; l’Impost sobre l’Electricitat; l’Impost Especial
sobre Determinats Mitjans de Transport, i l’Impost sobre
les Vendes Detallistes de Determinats Hidrocarburs.
En segon lloc, es determina l’abast i les condicions
de la cessió a esta Comunitat Autònoma a més de fixar
l’atribució de competències normatives.
Finalment, convé prevore un règim transitori per a
la cessió efectiva de l’Impost Especial sobre Determinats
Mitjans de Transport i de l’Impost sobre les Vendes Detallistes de Determinats Hidrocarburs.
Per a tot això, esta Llei arreplega, en l’articulat, cada
una d’estes mesures. Així, l’article 1 modifica l’apartat 1
de l’article 52 de la Llei Orgànica 5/1982, de l’1 de
juliol, i arreplega els tributs objecte de cessió; l’article 2
fixa l’abast i les condicions d’esta cessió amb una remissió establida per la Llei 21/2001, de 27 de desembre,
per la qual es regulen les mesures fiscals i administratives
del nou sistema de finançament de les Comunitats Autònomes de règim comú i Ciutats amb Estatut d’Autonomia, i regula, així mateix, l’atribució de competències
normatives en els casos que preveu la referida Llei
21/2001; i la disposició transitòria única preveu el règim
transitori de la cessió efectiva de l’Impost Especial sobre
Determinats Mitjans de Transport i de l’Impost sobre
les Vendes Detallistes de Determinats Hidrocarburs amb
efectes des de l’1 de gener del 2002, si bé l’Agència
Estatal d’Administració Tributària en continuarà la gestió
mentres no es produïsca el traspàs dels servicis adscrits
a estos tributs. Finalment, quant al règim derogatori i
l’entrada en vigor, es disposa la derogació de la Llei
36/1997, de 4 d’agost, de modificació del règim de
cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Valenciana
i de fixació de l’abast i les condicions d’esta cessió i
es disposa l’entrada en vigor de la nova Llei l’endemà
de la publicació en el «Boletín Oficial del Estado», si
bé tindrà efectes des de l’1 de gener del 2002.
Finalment, la Comissió Mixta de Transferències de
l’Administració de l’Estat-Comunitat Valenciana, en sessió plenària del 21 de febrer del 2002, ha aprovat l’Acord
de modificació dels tributs cedits, així com l’Acord de
fixació de l’abast i les condicions d’esta cessió.
Article 1. Cessió de tributs.
Es modifica l’apartat 1 de l’article 52 de la Llei Orgànica 5/1982, de l’1 de juliol, d’Estatut d’Autonomia de
la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
«1. Se cedix a la Generalitat Valenciana el rendiment dels tributs següents:
a) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, amb caràcter parcial, amb el límit del 33
per 100.
b) Impost sobre el Patrimoni.
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c) Impost sobre Successions i Donacions.
d) Impost sobre Transmissions Patrimonials i
Actes Jurídics Documentats.
e) Els Tributs sobre el Joc.
f) L’Impost sobre el Valor Afegit, amb caràcter
parcial, amb el límit del 35 per 100.
g) L’Impost Especial sobre la Cervesa, amb
caràcter parcial, amb el límit del 40 per 100.
h) L’Impost Especial sobre el Vi i les Begudes
Fermentades, amb caràcter parcial, amb el límit del
40 per 100.
i) L’Impost Especial sobre Productes Intermedis, amb caràcter parcial, amb el límit del 40 per
100.
j) L’Impost Especial sobre l’Alcohol i les Begudes Derivades, amb caràcter parcial, amb el límit
del 40 per 100.
k) L’Impost Especial sobre Hidrocarburs, amb
caràcter parcial, amb el límit del 40 per 100.
l) L’Impost Especial sobre les Labors del Tabac,
amb caràcter parcial, amb el límit del 40 per 100.
m) L’Impost Especial sobre l’Electricitat.
n) L’Impost Especial sobre Determinats Mitjans
de Transport.
ñ) L’Impost sobre les Vendes Detallistes de
Determinats Hidrocarburs.
La supressió o la modificació eventual per part
de l’Estat d’algun dels tributs abans assenyalats
implicarà l’extinció o la modificació de la cessió.»
Article 2. Abast i condicions de la cessió. Atribució de
facultats normatives.
1. L’abast i les condicions de la cessió de tributs
a la Comunitat Valenciana són els que establix la Llei
21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen
les mesures fiscals i administratives del nou sistema de
finançament de les Comunitats Autònomes de règim
comú i Ciutats amb Estatut d’Autonomia.
2. D’acord amb el que disposa l’article 150.1 de la
Constitució i d’acord amb el que preveu l’article 19.2
de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes, s’atribuïx a la
Comunitat Valenciana la facultat de dictar per a si mateixa
normes legislatives, en els casos i les condicions que
preveu la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual
es regulen les mesures fiscals i administratives del nou
sistema de finançament de les Comunitats Autònomes
de règim comú i Ciutats amb Estatut d’Autonomia.
La Comunitat Valenciana remetrà a la Comissió General de les Comunitats Autònomes del Senat els projectes
de normes elaborats com a conseqüència del que establix este apartat, abans d’aprovar-les.
3. Sense perjuí de les competències normatives de
la Comunitat Autònoma en l’Impost sobre Vendes Detallistes de Determinats Hidrocarburs, per a coaborar a
l’homogeneïtat necessària dels procediments de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació, l’Estat, d’acord amb
les Comunitats Autònomes, podrà establir amb caràcter
supletori els aspectes essencials que han de configurar
estos procediments.
Així mateix, per a facilitar l’aplicació adequada de
l’Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport
i l’Impost sobre Vendes Detallistes de Determinats Hidrocarburs, l’Administració tributària de l’Estat, després de
l’acord previ amb les Comunitats Autònomes corresponents, podrà realitzar les actuacions d’inspecció en relació amb els subjectes passius que realitzen operacions
en l’àmbit de més d’una Comunitat Autònoma.
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Disposició transitòria única. Règim transitori de la cessió efectiva de l’Impost Especial sobre Determinats
Mitjans de Transport i de l’Impost sobre les Vendes
Detallistes de Determinats Hidrocarburs.
La cessió efectiva de l’Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport i de l’Impost sobre les Vendes Detallistes de Determinats Hidrocarburs té efectes
des de l’1 de gener del 2002, si bé les funcions inherents
a la gestió d’estos les continuarà exercint l’Agència Estatal d’Administració Tributària fins que no es traspassen,
a instància de la Comunitat Autònoma, els servicis adscrits a estos Tributs.
Disposició derogatòria única.
Des de l’1 de gener del 2002 queda derogada la
Llei 36/1997, de 4 d’agost, de modificació del règim
de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Valenciana
i de fixació de l’abast i les condicions d’esta cessió.
Disposició final única. Entrada en vigor.
Esta Llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació
en el «Boletín Oficial del Estado», si bé tindrà efectes
des de l’1 de gener del 2002.
Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats,
que complisquen esta llei i que la facen complir.
Madrid, 1 de juliol del 2002.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

13004 LLEI 25/2002, d’1 de juliol, del règim de cessió
de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma
d’Aragó i de fixació de l’abast i les condicions
d’esta cessió. («BOE» 157, de 2-7-2002.)
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els que vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei
següent i jo la sancione.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
La Constitució Espanyola disposa, en l’article 156.1,
que les Comunitats Autònomes gaudiran d’autonomia
financera per al desplegament i l’execució de les seues
competències, d’acord amb els principis de coordinació
amb la Hisenda estatal i de solidaritat entre tots els espanyols; és a dir, reconeix la necessitat que estos ens territorials compten amb recursos propis per a fer efectives
les competències respectives com a conseqüència de
la mateixa configuració de l’Estat de les autonomies.
Així, entre els recursos abans citats, es troben els imposts
cedits totalment o parcialment per l’Estat com, expressament, arreplega l’article 157.1.a) del text constitucional; amb el mandat, a més, d’una regulació, per mitjà

