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LLEI 2/1990, de 8 de juny, d’adaptació del Concert Econòmic amb la Comunitat Autònoma
del País Basc a la Llei reguladora de les hisendes locals i a la Llei de taxes i preus públics.
(«BOE» 140, de 12-6-1990.)
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:
El Concert Econòmic vigent entre l’Estat i el País Basc,
aprovat per la Llei 12/1981, de 13 de maig, preveu en la
seva disposició addicional segona que en cas que es
produeixi una reforma substancial en l’ordenament jurídic tributari de l’Estat que afecti tots o algun dels tributs
concertats les dues administracions, de comú acord, han
de procedir a la pertinent adaptació del Concert esmentat a les modificacions que hagin experimentat els dits
tributs.
La nova regulació del sistema financer local, i més
concretament del sistema tributari de les entitats locals,
constitueix, sens dubte, una reforma substancial de l’ordenament jurídic i tributari de l’Estat que afecta alguns
dels tributs concertats, i altres aspectes de l’activitat financera local.
Així mateix, també ha estat objecte de reforma l’actual
sistema de taxes estatals, ja que s’ha creat, en l’àmbit
d’aquest, la nova categoria financera constituïda pels
preus públics, reforma aquesta que també afecta la concertació actualment vigent en aquesta matèria.
Aquesta situació obliga, doncs, a l’adaptació del Concert Econòmic al nou sistema financer local i al nou sistema de taxes i preus públics, en la mesura que aquests
substitueixen els actualment concertats.
Amb aquesta finalitat, les dues administracions, de
comú acord i d’acord amb el mateix procediment que el
seguit per a l’aprovació del Concert Econòmic mateix, han
procedit a adaptar-lo al nou sistema financer local i al nou
sistema de taxes i preus públics, havent estat aprovat el
corresponent Acord per la Comissió Mixta de Quota el dia
28 de desembre de 1988.
Article únic
S’aprova l’adaptació del Concert Econòmic amb la
Comunitat Autònoma del País Basc, aprovat per la Llei
12/1981, de 13 de maig, al nou sistema financer local,
establert per la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i al nou sistema de taxes i
preus públics, establert per la Llei 8/1989, de 13 d’abril,
segons el que disposa la disposició addicional segona
d’aquell.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Llei entra en vigor simultàniament amb la
Llei reguladora de les hisendes locals i amb la Llei de
taxes i preus públics, en la part que afecti cadascuna
d’aquestes lleis, respectivament.
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
compleixin aquesta Llei i que la facin complir.
Madrid, 8 de juny de 1990.
Juan Carlos R.
El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
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Annex
Acord 1r Aprovar el text de l’adaptació del Concert
Econòmic entre l’Estat i el País Basc amb motiu de la
implantació del nou sistema financer local, convenint en
la nova redacció que cal donar als articles 4, norma quarta,
34, 41, 42, 43, 44, 45, 46 i incorporant la disposició transitòria novena al Concert Econòmic actual.
«Art. 4t Harmonització fiscal.
Quarta. U. Cal adoptar, respecte de l’impost sobre
béns immobles, idèntica definició del fet imposable i utilitzar els mateixos criteris per a la valoració dels béns
immobles de naturalesa rústica i urbana que els establerts
per al territori comú.
A aquests efectes, les diputacions forals han de designar representants en les comissions que, si s’escau, es
creïn al Ministeri d’Economia i Hisenda per a l’establiment
d’aquests criteris.
Dos. A efectes fiscals, cal utilitzar la mateixa classificació d’activitats econòmiques que en territori comú, sens
perjudici del desglossament més ampli d’aquestes que
puguin portar a terme les institucions competents dels
territoris històrics.
Art. 34. Competència per a la seva exacció.
U. Les taxes i els preus públics regulats a la Llei de
13 d’abril de 1989 han de ser exigits per les respectives
diputacions forals quan es meritin amb motiu de la realització de serveis la transferència dels quals hagi estat realitzada a la comunitat autònoma o es destinin a finançar
òrgans o serveis transferits a aquesta.
Dos. No obstant el que disposa l’apartat anterior, en
les exaccions reguladores de preus que afectin béns o
productes emmagatzemats al País Basc, correspon a l’Estat la competència per al seu establiment i regulació, i a la
diputació foral corresponent la gestió, inspecció, recaptació i revisió d’aquestes exaccions, llevat que es destinin a
finançar òrgans o serveis no transferits a la comunitat
autònoma.
Art. 41. Impost sobre béns immobles.
L’impost sobre béns immobles ha de ser regulat per
les normes que dictin les institucions competents dels territoris històrics i ha de gravar els béns de naturalesa rústica i urbana situats en el seu respectiu territori històric.
Art. 42. Impost sobre activitats econòmiques.
U. L’impost sobre activitats econòmiques ha de ser
regulat per les normes que dictin les institucions competents dels territoris històrics.
Dos. Correspon a les institucions competents dels
territoris històrics l’exacció de l’impost sobre activitats
econòmiques per les activitats exercides en el seu territori, d’acord amb les normes següents:
a) Si es tracta de quotes mínimes municipals o incrementades, si s’escau, quan aquestes es meritin a favor
dels municipis del territori històric.
b) Si es tracta, si s’escau, de quotes provincials quan
s’exerceixi l’activitat en el territori històric corresponent.
c) Si es tracta, si s’escau, de quotes que facultin per
exercir en més d’una província quan el subjecte passiu
tingui la residència habitual o domicili fiscal al País
Basc, segons sigui procedent. El pagament d’aquesta
quota a l’administració corresponent de territori comú
o foral faculta per a l’exercici de l’activitat en els dos
territoris.
Art. 43. Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
L’impost sobre vehicles de tracció mecànica ha de ser
regulat per les normes que dictin les institucions compe-
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tents dels territoris històrics, quan el domicili que consti
en el permís de circulació correspongui a un municipi del
seu territori.
Art. 44. Preus públics i altres tributs locals.
En virtut del procés d’actualització dels drets històrics
a què es refereix la disposició addicional primera de la
Constitució, les institucions competents dels territoris històrics poden mantenir, establir i regular, dins del seu territori, el règim tributari de la resta de tributs propis de les
entitats locals, així com el règim jurídic aplicable als preus
públics per part d’aquestes entitats seguint els criteris que
s’assenyalen a continuació:
a) Atenció a l’estructura general establerta per als
preus públics i per al sistema tributari local de règim comú
i als principis que la inspiren, respectant el que disposen
les normes primera, segona, quarta, setena, vuitena,
desena i onzena de l’article 4t d’aquest concert.
b) No-establiment de figures impositives de naturalesa indirecta diferents de les de règim comú, el rendiment de les quals pugui ser objecte de translació o repercussió fora del territori del País Basc.
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Art. 45. Facultats de tutela financera.
Les facultats de tutela financera que en cada moment
desenvolupi l’Estat en matèria d’imposició i ordenació
dels tributs i els preus públics de les entitats locals corresponen a les respectives diputacions forals, sense que això
pugui significar, de cap manera, un nivell d’autonomia de
les entitats locals basques inferior al que tinguin les de
règim comú.
Art. 46. Participacions a favor de les entitats locals del
País Basc en els ingressos per tributs no concertats.
En els supòsits d’aportació indirecta mitjançant participacions en tributs no concertats, les diputacions forals
han de distribuir les quantitats que d’acord amb les normes de repartiment de caràcter general corresponguin a
les entitats locals del seu respectiu territori històric.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA NOVENA
Als efectes previstos a l’article 34, en la Llei quinquennal de la quota es poden concretar les competències del
País Basc en relació amb totes i cadascuna de les taxes i
preus públics.»

