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Article segon

L’article 7è 1 i 2 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de 
setembre, de finançament de les comunitats autònomes, 
queda redactat en els termes següents:

«Article 7è  1. Les comunitats autònomes poden 
establir taxes per la prestació de serveis o la realització 
d’activitats que es refereixin als subjectes passius, 
els afectin o els beneficiïn, quan concorrin les dues 
circumstàncies següents:

a) Que siguin de sol·licitud o recepció obligatòria 
pels administrats.

b) Que no puguin ser prestats o realitzats pel sector 
privat pel fet que impliquin intervenció en l’actuació dels 
particulars o qualsevol altra manifestació de l’exercici 
d’autoritat o perquè, en relació amb els serveis esmentats, 
estigui establerta la reserva a favor del sector públic 
conforme a la normativa vigent.

2. Quan l’Estat o les corporacions locals traspassin 
a les comunitats autònomes funcions en l’execució 
o desenvolupament de les quals prestin serveis o 
realitzin activitats gravades amb taxes, aquestes s’han 
de considerar com a tributs propis de les respectives 
comunitats.»

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 orgànica i que la facin complir.

Palau de la Zarzuela, Madrid, 13 d’abril de 1989.

JuAN CArLOS r. 
El president del Govern,

FELIPE GONZÁLEZ MÁrQuEZ

8507 LLEI ORGÀNICA 1/1989, de 13 d’abril, per la 
qual es fa una nova redacció dels articles 4.1, i 
7.1 i 2, de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de 
setembre, de finançament de les comunitats 
autònomes. («BOE» 90, de 15-4-1989.)

JuAN CArLOS I

rEI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei 
orgànica.

Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat 
aquesta Llei orgànica i jo la sanciono:

Article primer

L’article 4t 1 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de 
setembre, de finançament de les comunitats autònomes, 
queda redactat en els termes següents:

«Article 4t  1. De conformitat amb l’apartat 1 de 
l’article 157 de la Constitució, i sens perjudici del que 
estableix la resta de l’articulat, els recursos de les 
comunitats autònomes estan constituïts per:

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

b) Els seus propis impostos, taxes i contribucions 
especials.

c) Els tributs cedits, de manera total o parcial, per 
l’Estat.

d) Els recàrrecs que es puguin establir sobre els 
impostos de l’Estat.

e) Les participacions en els ingressos de l’Estat.
f) El producte de les operacions de crèdit.
g) El producte de les multes i les sancions en l’àmbit 

de la seva competència.
h) Els seus propis preus públics.»


