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tat Autònoma de Cantàbria, en data 16 de setembre de 
1987; Estat-Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa, 
en data 17 de setembre de 1987; Estat-Comunitat Autò-
noma de Catalunya, en data 15 de setembre de 1987; 
Estat-Comunitat Autònoma d’Extremadura, en data 16 
de setembre de 1987; Estat-Comunitat Autònoma de 
Galícia, en data 14 de setembre de 1987; Estat-Comunitat 
Autònoma de la Regió de Múrcia, en data 17 de setem-
bre de 1987; Estat-Comunitat Autònoma de La Rioja, en 
data 15 de setembre de 1987, i Estat-Comunitat Autò-
noma Valenciana, en data 15 de setembre de 1987, han 
acordat ampliar l’abast de la cessió de l’impost sobre 
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, 
en els termes que estableix aquesta Llei.

Article primer

S’amplien l’abast i les condicions de la cessió de l’im-
post sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats a les comunitats autònomes, en els termes 
que estableix l’article següent d’aquesta Llei.

Article segon

Es modifiquen els preceptes següents de la Llei 
30/1983, de 28 de desembre, reguladora de la cessió de 
tributs de l’Estat a les comunitats autònomes:

1. S’afegeixen els punts 4, 5 i 6 a la lletra c) de l’apar-
tat 1 de l’article 1, amb la redacció següent:

«4. Escriptures, actes i testimonis notarials, en els 
termes que estableix l’article 31 del Reial decret legislatiu 
3050/1980, de 30 de desembre.

5. Lletres de canvi i els documents que facin funció 
de gir o supleixin aquelles, així com els resguards o certi-
ficats de dipòsit transmissibles, així com els pagarés, 
bons, obligacions i altres títols anàlegs emesos en sèrie a 
què es refereix l’article 33 del Reial decret legislatiu 
3050/1980,de 30 de desembre.

6. Anotacions preventives que es practiquin en els 
registres públics, quan tinguin per objecte un dret o inte-
rès valorable i no estiguin  ordenades d’ofici per l’autori-
tat judicial.»

2. S’afegeixen els apartats 7, 8 i 9 a l’article 6, amb la 
redacció següent: 

«7. En les escriptures, actes i testimonis notarials, 
quan unes i altres s’autoritzin o atorguin en el territori 
d’aquesta Comunitat Autònoma.

8. En les lletres de canvi i documents que les suplei-
xin o facin funció de gir, així com en els pagarés, bons, 
obligacions i títols anàlegs, a què es refereix l’article 33 
del Reial decret legislatiu 3050/1980, de 30 de desembre, 
quan el seu lliurament o emissió tingui lloc en el territori 
de la Comunitat Autònoma; si el lliurament o emissió ha 
tingut lloc a l’estranger, quan el primer tenidor o titular 
tingui la residència habitual o el domicili fiscal en el terri-
tori de la Comunitat Autònoma.

9. En les anotacions preventives, quan l’òrgan regis-
tral davant el qual es produeixin tingui la seu en el territori 
de la dita Comunitat Autònoma.» 

3. Es modifica l’article 14, que queda redactat en els 
termes següents:

«Article catorze: abast de la delegació de competèn-
cies en relació amb la recaptació dels tributs cedits.

1. Correspon a les comunitats autònomes la recap-
tació:

a) En els seus dos períodes, dels impostos sobre 
successions, transmissions patrimonials i actes jurídics 

28352 LLEI 32/1987, de 22 de desembre, d’ampliació 
de l’abast i les condicions de la cessió de l’im-
post sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats a les comunitats autòno-
mes.  («BOE» 306, de 23-12-1987, i «BOE» 307, 
de 24-12-1987.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.

Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 
següent i jo la sanciono.

La Constitució de 1978 dissenya, a l’article 157.1, el sis-
tema de recursos financers de les comunitats autònomes 
i, entre altres recursos, recull el constituït pels impostos 
cedits per l’Estat, totalment o parcialment.

La Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finança-
ment de les comunitats autònomes, promulgada a l’em-
para del que disposa l’apartat tercer del dit article 157 de 
la Constitució, reitera a l’article 4 l’enumeració constituci-
onal dels recursos financers abans al·ludits, incloent-hi 
els tributs totalment o parcialment cedits per l’Estat, i 
dedica els articles 10 i 11 a regular els principis generals 
d’aquest mecanisme de finançament.

D’altra banda, la totalitat d’estatuts d’autonomia de 
règim comú recullen la cessió de tributs de l’Estat com un 
dels mecanismes de finançament de la respectiva Comu-
nitat Autònoma, concreten quins tributs es consideren 
cedits i determinen que l’abast i les condicions de la ces-
sió es fixen per acord de la corresponent Comissió Mixta 
Estat-Comunitat Autònoma, que es tramita, posterior-
ment, com a projecte de llei ordinària.

A partir del règim jurídic anterior, es va acordar fixar 
l’abast i les condicions de la cessió de tributs de l’Estat a 
la Comunitat Autònoma de Catalunya, en els termes esta-
blerts a la Llei 41/1981, de 28 d’octubre, termes que coin-
cideixen substancialment amb els acordats posteriorment 
respecte de la resta de comunitats autònomes, i que han 
estat incorporats a la Llei 30/1983, de 28 de desembre, a la 
qual es remeten, a aquest efecte, les diferents lleis especí-
fiques de cessió de tributs.

Respecte de l’impost sobre transmissions patrimoni-
als i actes jurídics documentats, els termes de la cessió 
fixats tant a la Llei 41/1981, com a la Llei 30/1983, inclouen, 
exclusivament, les «transmissions patrimonials» i les 
«operacions societàries», i queden fora del seu àmbit els 
«actes jurídics documentats».

Tanmateix, en aquests moments en què ha arribat al 
final el sistema transitori de finançament de les comuni-
tats autònomes, i, en particular, s’ha consolidat el meca-
nisme financer constituït per la cessió de tributs de l’Estat, 
es fa necessari aprofundir en els elements netament auto-
nòmics del sistema, entre els quals es troba la capacitat 
de les comunitats autònomes per gestionar els tributs 
cedits. Per això, s’ha considerat convenient ampliar l’abast 
de la cessió de l’impost sobre transmissions patrimonials 
i actes jurídics documentats, de tal manera que aquest 
últim concepte tributari, és  a dir, els «actes jurídics docu-
mentats», passi a formar part de l’àmbit material de la 
cessió del impost esmentat.

Amb aquesta finalitat, les comissions mixtes Estat-
Comunitat Autònoma d’Andalusia, en data 14 de setem-
bre de 1987; Estat-Comunitat Autònoma d’Aragó, en data 
17 de setembre de 1987; Estat-Comunitat Autònoma 
d’Astúries, en data 16 de setembre de 1987; Estat-Comu-
nitat Autònoma de les Illes Balears, amb data 17 de 
setembre de 1987; Estat-Comunitat Autònoma de les 
Canàries, en data 16 de setembre de 1987; Estat-Comuni-
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Segona.–L’ampliació de l’abast i les condicions de la 
cessió de l’impost sobre transmissions patrimonials i 
actes jurídics documentats té efectes a partir del dia 1 de 
gener de 1988, respecte a les comunitats autònomes d’An-
dalusia, Aragó, Astúries, Balears, Canàries, Cantàbria, 
Castella-la Manxa, Catalunya, Extremadura, Galícia, Múr-
cia, La Rioja i València. 

DISPOSICIó fINAL

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,

Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 
compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau de la Zarzuela, Madrid, 22 de desembre de 1987.

JUAN CARLOS R.

 El president del Govern,
fELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

(Aquesta Llei s´inclou tenint en compte la correcció d´errors publi-
cada al «BOE» 307, de 24-12-1987.)

documentats i luxe quan es meriti en destinació i les taxes 
i altres exaccions sobre el joc.

b) En període voluntari, les liquidacions de l’impost 
extraordinari sobre el patrimoni practicades per la Comu-
nitat Autònoma, i en període executiu, tots els dèbits per 
aquest impost.

2. No obstant això, la delegació anterior no s’estén a 
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats quan aquest es recapti mitjançant efectes 
timbrats, sense perjudici de l’atribució a cada Comunitat 
Autònoma del rendiment que li correspongui.

3. Pel que fa a l’ajornament i fraccionament de paga-
ment dels tributs cedits, la recaptació dels quals es delega, 
correspon a cada Comunitat Autònoma la competència 
per resoldre d’acord amb la normativa de l’Estat.» 

4. Se suprimeix el paràgraf segon de l’article 20.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.–Les modificacions introduïdes per aquesta 
Llei a la Llei 30/1983, de 28 de desembre, reguladora de la 
cessió de tributs de l’Estat a les comunitats autònomes, 
s’entenen efectuades a la Llei 41/1981, de 28 d’octubre, 
relativa a la cessió de tributs de l’Estat a la Generalitat de 
Catalunya.


