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Les bestretes es cance�en una vegada es produeixin
les condicions necessàries perquè es puguin aplicar als
diferents conceptes anteriors i, en tot cas, dins de l’exer-
cici pressupostari.

Disposició transitòria sisena. Tributs de l’Estat cedits
a les comunitats autònomes i aplicació, l’any 2002,
del que disposa l’article 7.3.

1. Quan la cessió de tributs que regula el títol II d’a-
questa Llei no sigui aplicable en totes les comunitats autò-
nomes i per aplicació de les lleis 30/1983, de 28 de
desembre, reguladora de la cessió de tributs de l’Estat
a les comunitats autònomes, i 14/1996, de 30 de desem-
bre, de cessió de tributs de l’Estat a les comunitats autò-
nomes i de mesures fiscals complementàries, el rendiment
d’un tribut cedit determinat o la competència per a la
seva gestió, liquidació, recaptació i inspecció correspongui
a una comunitat autònoma diferent d’aquella a la qual
li correspondria d’acord amb el títol II d’aquesta Llei, preval
el que resulti d’aplicar les lleis 30/1983, de 28 de desem-
bre, reguladora de la cessió de tributs de l’Estat a les
comunitats autònomes, i 14/1996, de 30 de desembre,
de cessió de tributs de l’Estat a les comunitats autònomes
i de mesures fiscals complementàries, en funció de la
comunitat autònoma de què es tracti.

2. Les normes que conté el títol II d’aquesta Llei
s’apliquen als fets imposables que es meritin a partir
de l’entrada en vigor de la respectiva Llei específica de
cessió de tributs de l’Estat que es remeti a les normes
esmentades. Mentrestant es continuen aplicant les nor-
mes que contenen les lleis 30/1983, de 28 de desem-
bre, reguladora de la cessió de tributs de l’Estat a les
comunitats autònomes, i 14/1996, de 30 de desembre,
de cessió de tributs de l’Estat a les comunitats autò-
nomes i de mesures fiscals complementàries, en funció
de la comunitat autònoma de què es tracti.

No obstant el que disposa l’article 7.3 d’aquesta Llei,
l’any 2002, les comunitats autònomes han de destinar
al finançament dels serveis d’assistència sanitària de la
Seguretat Social, com a mínim, l’import dels recursos
que, l’any esmentat, proporcioni el nou sistema de finan-
çament per al finançament d’aquests serveis.

A aquests efectes, es considera import dels recursos
que proporciona el nou sistema per al finançament d’a-
quests serveis la suma de les quantitats següents:

a) El rendiment de l’any 2002 corresponent a la
cessió del 35 per 100 de la recaptació líquida per l’im-
post sobre el valor afegit .

b) El rendiment de l’any 2002 corresponent a la
cessió del 40 per 100 de la recaptació líquida pels impos-
tos sobre la cervesa, el vi i begudes fermentades, pro-
ductes intermedis, alcohol i begudes derivades, sobre
hidrocarburs i sobre labors del tabac.

c) El rendiment de l’any 2002 corresponent a la
cessió del 100 per 100 de la recaptació líquida per l’im-
post sobre l’electricitat.

d) El rendiment de l’any 2002 corresponent a la
cessió del 100 per 100 de la recaptació per l’impost
especial sobre determinats mitjans de transport.

e) El rendiment de l’any 2002 corresponent a la
cessió del 100 per 100 de la recaptació per l’impost
sobre les vendes detallistes de determinats hidrocarburs.

f) La part del fons de suficiència de l’any 2002 que
correspongui al finançament dels serveis d’assistència
sanitària de la Seguretat Social.

Disposició derogatòria única.

Des de l’1 de gener de 2002 queden derogades la
Llei 30/1983, de 28 de desembre, reguladora de la ces-
sió de tributs de l’Estat a les comunitats autònomes,
i la Llei 14/1996, de 30 de desembre, de cessió de
tributs de l’Estat a les comunitats autònomes i de mesu-

res fiscals complementàries, per a les comunitats autò-
nomes que compleixin els requisits del nou sistema de
finançament.

Disposició final primera. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació
en el «Butlletí Oficial de l’Estat», si bé té efectes des
de l’1 de gener de 2002, a excepció de la disposició
addicional segona que té efectes des del dia 17 de
desembre de 2001.

Disposició final segona.

1. El que disposa aquesta Llei s’entén sense per-
judici del que disposen els règims tributaris forals de
concert i conveni econòmics vigents als territoris his-
tòrics del País Basc i la Comunitat Foral de Navarra,
respectivament.

2. El nou sistema de finançament de les comunitats
autònomes de règim comú i ciutats amb Estatut que
regula aquesta Llei i que és aplicable des de l’1 de gener
de 2002, així com el nou règim general de la cessió
de tributs de l’Estat a les comunitats autònomes, la par-
ticipació d’aquestes en l’Agència Estatal d’Administració
Tributària i les assignacions d’anivellament dels serveis
públics fonamentals, només són aplicables a les comu-
nitats autònomes que hagin rebut la transferència dels
serveis que es financen mitjançant el nou sistema i, en
comissió mixta, l’acceptin.

Les comunitats autònomes que no hagin rebut la
transferència dels serveis que es financen mitjançant
el nou sistema o que, en comissió mixta, no l’acceptin
en la seva integritat, inclosa la cessió de tots els tributs
susceptibles de ser cedits, es financen mitjançant lliu-
raments a compte que, a aquest efecte, estableixen les
lleis de pressupostos generals de l’Estat fins que, rebuda
la transferència dels serveis que s’han de finançar a tra-
vés del nou sistema, la comissió mixta respectiva accepti
en la seva integritat el nou sistema de finançament.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.
Madrid, 27 de desembre de 2001.

JUAN CARLOS R.
El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

24963 LLEI 22/2001, de 27 de desembre, regula-
dora dels fons de compensació interterritorial.
(«BOE» 313, de 31-12-2001.)

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.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 2 de la Constitució fonamenta l’Estat de les
autonomies com a forma d’organització territorial del
poder públic a Espanya i garanteix el principi de soli-
daritat com un dels eixos sobre els quals se sosté aquest
Estat de les autonomies.

Dins el títol VIII, dedicat a l’organització territorial de
l’Estat, l’article 138.1 obliga l’Estat a garantir la realització
efectiva del principi de solidaritat consagrat a l’article 2
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de la Constitució, per a la qual cosa ha de vetllar per
l’establiment d’un equilibri econòmic adequat i just entre
les diverses parts del territori espanyol, atenent en par-
ticular les circumstàncies del fet insular.

L’article 158.2 de la Constitució configura un instru-
ment essencial per donar compliment al mandat de l’ar-
ticle 138.1, quan disposa que, a fi de corregir dese-
quilibris econòmics interterritorials i fer efectiu el principi
de solidaritat, s’ha de constituir un fons de compensació
amb destinació a despeses d’inversió, els recursos del
qual els han de distribuir les Corts Generals.

En conseqüència, la Llei orgànica 8/1980, de 22 de
setembre, de finançament de les comunitats autònomes,
va crear el Fons de Compensació Interterritorial. L’ar-
ticle 16 d’aquesta Llei orgànica recull els principis gene-
rals, així com les regles bàsiques que regeixen el Fons,
i estableix que és una llei ordinària la que n’ha de contenir
la normativa específica.

Una primera etapa del Fons va començar amb la pro-
mulgació de la Llei de 31 de març de 1984, on s’establia
que totes les comunitats autònomes n’eren beneficiàries
i els seus recursos es vinculaven tant a projectes d’in-
versió, destinats a afavorir el desenvolupament dels terri-
toris més desfavorits, com a atendre les necessitats de
despesa en inversions noves dels serveis traspassats per
l’Estat.

Una segona etapa, anterior a la que comença amb
aquesta Llei, s’inicia amb la Llei 29/1990, de 26 de
desembre. Aquesta etapa es caracteritza perquè deixen
de ser beneficiàries del Fons la totalitat de comunitats
per passar a ser-ho les comunitats autònomes més des-
favorides. Les comunitats beneficiàries es designen cada
any en la Llei de pressupostos generals de l’Estat i són
seleccionades les que es consideren Regions Objectiu
I o les que, havent estat Objectiu I, estiguin en el període
de transició per deixar de ser-ho. D’aquesta manera, la
política de desenvolupament regional finançada pels
pressupostos generals de l’Estat adquireix coherència
amb la que es du a terme amb càrrec al pressupost
comunitari.

A més, la Llei 29/1990 configura el Fons, exclusi-
vament, com un instrument de desenvolupament regio-
nal, sense que serveixi de mecanisme de finançament
bàsic de les comunitats autònomes.

D’altra banda, la disposició addicional de la Llei
29/1990 preveia la realització d’inversions per l’Estat
a Ceuta i Melilla per un import igual, com a mínim,
al 0,75 per cent del total del Fons per a cadascuna,
encara que l’import d’aquestes inversions no era objec-
te de còmput al Fons de Compensació Interterritorial.

L’Acord del Consell de Política Fiscal i Financera de 27
de juliol de 2001, pel qual s’aprova el sistema de finan-
çament de les comunitats autònomes de règim comú,
introdueix modificacions al Fons de Compensació Inter-
territorial que fan necessària la creació d’un nou marc
legal. Aquestes modificacions consisteixen, d’una banda,
a reconfigurar els criteris que determinen qui pot ser
beneficiari del Fons i, d’una altra, a alterar, en part, la
destinació dels recursos del Fons.

Així com la Llei 29/1990 va suposar reformar la nor-
mativa reguladora del Fons de Compensació Interterri-
torial fins llavors vigent en molts dels seus elements
característics, la nova Llei, tanmateix, parteix de la Llei
29/1990 com a referent bàsic, davant l’evidència que
el Fons de Compensació Interterritorial ha acomplert de
manera altament satisfactòria els objectius que té assig-
nats durant els últims anys i introdueix únicament els
aspectes estrictament necessaris per donar compliment
a l’Acord del Consell.

El primer aspecte que es planteja és la creació de
dos fons de compensació interterritorial, el Fons de Com-
pensació i el Fons Complementari. El Consell de Política
Fiscal i Financera va aprovar la proposta consistent en
el fet que el Fons pugui finançar no solament despeses

d’inversió, sinó també les despeses corrents associades
a aquesta inversió. Atès que l’article 158.2 de la Cons-
titució estableix que el Fons de Compensació s’ha de
destinar a despeses d’inversió, s’ha separat l’antic Fons
de Compensació Interterritorial en dos fons: el Fons de
Compensació, que se cenyeix estrictament al mandat
constitucional, i el Fons Complementari, que pot finançar
la posada en marxa o en funcionament d’inversions, fins
a dos anys com a màxim.

Aquesta divisió de l’antic Fons de Compensació Inter-
territorial respecta l’import mínim del 30 per cent de
la inversió pública que recollia la Llei anterior i distribueix
aquest import entre els dos Fons que es creeen en els
percentatges que estableix l’Acord del Consell de Política
Fiscal i Financera de 27 de juliol de 2001. És a dir,
s’atribueix al Fons de Compensació un 75 per cent de
l’import total que correspondria a l’antic Fons de Com-
pensació Interterritorial, i al Fons Complementari, el 25
per cent restant.

Aquesta distribució s’instrumenta a través de la dota-
ció per al Fons de Compensació destinat a comunitats
autònomes de les tres quartes parts de l’import mínim
del 30 per cent de la inversió pública (22,5 per cent),
i al Fons Complementari també per a comunitats autò-
nomes, de la quarta part restant (quantitat equivalent
al 33,33 per cent del Fons de Compensació).

Al seu torn, aquesta divisió de l’antic Fons no obsta
perquè els dos fons que es creen hagin de ser con-
siderats, per la seva naturalesa, destinació i gestió, com
a parts íntimament lligades d’un únic instrument de finan-
çament de les comunitats autònomes, vinculat als pro-
jectes d’inversió que promoguin el creixement de la ren-
da i de la riquesa dels seus habitants.

La segona modificació aprovada pel Consell consis-
teix a donar entrada als fons a les ciutats amb estatut
d’autonomia propi de Ceuta i Melilla, tenint en compte
les característiques particulars de la seva situació geo-
gràfica. Amb això, desapareix la norma recollida a la
disposició addicional de la Llei 29/1990, ja que les ciu-
tats s’integren plenament en el mecanisme dels fons
de compensació interterritorial.

Seguint la recomanació que conté l’Acord del Consell,
aquesta integració no ha suposat cap minva en els recur-
sos dels fons amb destinació a les comunitats autòno-
mes, ja que aquests fons s’han incrementat en la quantia
que correspon a Ceuta i Melilla, segons el que estableix
l’Acord, i que s’ha fixat en un percentatge sobre l’import
assignat a cada fons per a les comunitats. D’aquesta
manera, la quantia destinada a Ceuta i Melilla varia en
la mateixa proporció que ho faci la que correspongui
als fons de les comunitats autònomes.

La Llei no varia el mecanisme de ponderació de la
inversió de l’Estat computable a efectes del càlcul dels
fons ni els criteris per a la distribució entre les comunitats
autònomes.

La Llei preveu els procediments administratius d’ad-
ministració i disposició de crèdits dels fons compatibi-
litzant les necessitats de gestió de tresoreria de la hisen-
da de l’Administració General de l’Estat amb la posada
dels recursos a disposició dels beneficiaris de manera
que puguin acomplir puntualment els seus compromisos
de despesa i el respecte a la seva autonomia financera.
En aquest aspecte, s’han mantingut les normes que regu-
laven les transferències de fons vinculats a projectes
d’inversió en la Llei 29/1990. Tanmateix, la possibilitat
que el Fons Complementari financi despeses corrents
de posada en marxa o en funcionament d’inversions ha
exigit la regulació específica de les normes que regeixen
les transferències de l’Estat a les comunitats autònomes
per finançar aquestes despeses.

Igual com la Llei 29/1990, aquesta Llei habilita a
utilitzar les dotacions dels fons per finançar projectes
conjunts de diferents administracions públiques, i a les
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entitats locals perquè executin projectes d’inversió que
es duguin a terme en el seu àmbit territorial, amb l’acord
de la comunitat autònoma beneficiària.

També, a semblança del que estableix la Llei 29/1990,
per a ambdós fons s’estableix un mecanisme de control
parlamentari específic atribuït al Senat i a les assemblees
legislatives de les respectives comunitats autònomes i ciu-
tats amb estatut d’autonomia, als quals el Tribunal de
Comptes de l’Estat i, si s’escau, els de les comunitats
autònomes, han de presentar un informe separat i suficient
de tots els projectes.

Article 1. Fonament.

En virtut del que disposa l’article 16 de la Llei orgànica
de finançament de les comunitats autònomes, es doten
anualment en els pressupostos generals de l’Estat dos
fons de compensació interterritorial denominats Fons de
Compensació i Fons Complementari, d’acord amb el que
estableix aquesta Llei.

Article 2. Quantia i destinació del Fons de Compensació.

1. El Fons de Compensació es dota anualment amb
les quanties següents:

a) Una quantitat que no pot ser inferior al 22,5 per
cent de la base de càlcul constituïda per la inversió públi-
ca, tal com la defineix l’article següent.

b) Addicionalment, amb l’1,5 per cent més el 0,07
per cent de la quantitat determinada en la lletra anterior;
aquest últim percentatge és la quantitat que s’addiciona
en funció de la variable «ciutat amb estatut d’autonomia».

2. El Fons de Compensació es destina a finançar
despeses d’inversió en els territoris comparativament
menys desenvolupats, que promoguin directament o
indirectament la creació de renda i riquesa al territori
beneficiari.

3. El percentatge corresponent a cada any l’aprova
la llei de pressupostos generals de l’Estat respectiva.

Article 3. Base de càlcul del Fons de Compensació.

1. La base de càlcul a què es refereix el número 1.a)
de l’article anterior la constitueix la inversió pública, ente-
sa, a aquests efectes, pel conjunt de les despeses de
l’exercici incloses en els pressupostos de l’Estat i dels
seus organismes autònoms, corresponents a inversions
reals noves de caràcter civil. Aquest import es pondera
per la població relativa del conjunt de comunitats autò-
nomes que siguin beneficiàries dels recursos del Fons,
respecte a la població total de l’Estat, i per l’índex resul-
tant del quocient entre la renda per habitant mitjana
nacional i la renda per habitant de les comunitats autò-
nomes partícips.

2. La renda a què es refereix l’apartat anterior es
defineix com el valor afegit brut al cost dels factors.
Els valors de població i el valor afegit brut utilitzats per
calcular la base del Fons són les últimes dades dispo-
nibles per l’Institut Nacional d’Estadística i, en tot cas,
les dades d’ambdues variables s’han de referir al mateix
període de temps.

Article 4. Criteris de distribució del Fons de Compen-
sació.

1. El Fons de Compensació es distribueix entre les
comunitats autònomes i les ciutats amb estatut d’au-
tonomia.

2. A cada una de les ciutats de Ceuta i Melilla s’as-
signa el 0,75 per cent de la quantia que resulti per apli-
cació de l’apartat 1.a) de l’article 2 d’aquesta Llei. A
més, s’assigna a cada una d’aquestes ciutats, en con-

cepte de la variable «ciutat amb estatut d’autonomia»,
un 0,035 per cent de la quantitat determinada a l’ar-
ticle 2.1.a).

3. La distribució del Fons de Compensació a les
comunitats autònomes que en són perceptores es du
a terme d’acord amb els percentatges següents:

a) El 87,5 per cent de forma directament propor-
cional a la població relativa.

b) L’1,6 per cent de forma directament proporcional
al saldo migratori.

c) L’1 per cent de forma directament proporcional
a l’atur, d’acord amb la definició de l’article següent.

d) El 3 per cent de forma directament proporcional
a la superfície de cada territori.

e) El 6,9 per cent de forma directament proporcional
a la dispersió de la població en el territori, en la forma
que indica l’article següent.

4. Una vegada efectuat el repartiment del Fons de
Compensació amb els criteris i les ponderacions del
número 3 anterior, el resultat obtingut es corregeix amb
els criteris següents:

a) La inversa de la renda per habitant de cada terri-
tori, tal com s’indica a l’apartat 1.e) de l’article següent.

b) La insularitat, que es considera incrementant en
un 63,1 per cent la quantitat que hagi correspost a la
Comunitat Autònoma de Canàries pel conjunt dels cri-
teris expressats als apartats 3.a), 3.b), 3.c), 3.d), 3.e)
i 4.a) precedents. L’increment que això suposi es resta
a les altres comunitats autònomes en proporció amb
les quantitats que els haurien correspost pels mateixos
apartats damunt dits.

Article 5. Definició de les variables de distribució.

1. Les variables de distribució esmentades a l’article
anterior es defineixen de la manera següent:

a) La població relativa de cada comunitat és el quo-
cient entre la seva població de dret i la del conjunt de
les comunitats autònomes partícips.

b) La variable saldo migratori a què es refereix l’ar-
ticle anterior es defineix com la mitjana del saldo migra-
tori intern de cada comunitat més la mitjana d’emigració
exterior corresponent als últims deu anys. Aquesta varia-
ble saldo migratori pren el valor zero per a les comunitats
el saldo de les quals és positiu, i es distribueix l’1,6 per
cent exclusivament entre les comunitats restants.

c) La variable atur a què es refereix l’article anterior
es defineix com el quocient entre el nombre d’aturats
i el nombre d’actius de cada comunitat, ponderat per
la relació existent entre el nombre d’actius de cada comu-
nitat i el nombre total d’actius del conjunt de les comu-
nitats beneficiàries del Fons.

d) La variable dispersió de la població al territori
és igual al nombre d’entitats singulars per quilòmetre
quadrat de cada comunitat, ponderat per la relació exis-
tent entre la superfície de cada comunitat i la superfície
total del conjunt de les comunitats beneficiàries del Fons.

e) El criteri de correcció de la inversa de la renda
per habitant s’aplica d’acord amb la fórmula següent:

Ti = rFni [1 — (
—
Ri / R)]

Sent:
Ti: redistribució del Fons de Compensació de la

comunitat i en funció de la inversa de la renda per
habitant.

r: paràmetre de ponderació igual a 3,624.
F: import global del Fons de Compensació de les

comunitats autònomes.
ni: població relativa de la comunitat i en relació amb

la població total de les comunitats beneficiàries del Fons
de Compensació.
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Ri: valor afegit brut al cost dels factors per habitant
de la comunitat i.

R: valor afegit brut al cost dels factors de les comu-
nitats beneficiàries del Fons de Compensació dividit per
la seva població.

2. Per al valor afegit brut, la població, el nombre
d’aturats i el nombre d’actius, es prenen els valors mitjans
dels últims cinc anys disponibles segons les estimacions
efectuades per l’INE. En tot cas, per a la població s’u-
tilitzen les estimacions de l’INE per al mateix període
a què es refereixin els valors del valor afegit brut. Per
a les entitats singulars s’utilitza l’última dada disponible
elaborada per l’INE.

3. Per a la superfície s’utilitzen les xifres publicades
per l’Institut Geogràfic Nacional.

4. L’Institut Nacional d’Estadística ha d’elaborar i
publicar les dades necessàries que han de servir per
determinar la participació que correspongui a cada
comunitat autònoma al Fons de Compensació.

Article 6. Quantia i destinació del Fons Complementari.

1. El Fons Complementari es dota anualment per
a cada comunitat autònoma i ciutat amb estatut d’au-
tonomia propi, amb una quantitat equivalent al 33,33
per cent del seu respectiu Fons de Compensació.

2. El Fons Complementari es destina a finançar des-
peses d’inversió que promoguin directament o indirec-
tament la creació de renda i riquesa al territori beneficiari.
Això no obstant, a so�icitud dels territoris beneficiaris,
es pot destinar a finançar despeses necessàries per posar
en marxa o en funcionament les inversions finançades
amb càrrec al Fons de Compensació o a aquest Fons,
durant un període màxim de dos anys. En aquest sentit,
el còmput dels anys s’inicia en el moment en què hagi
conclòs l’execució del projecte.

Article 7. Determinació dels projectes d’inversió finan-
çables amb els fons.

1. La destinació dels recursos dels fons als diferents
projectes d’inversió s’efectua de comú acord entre l’Ad-
ministració General d’Estat, les comunitats autònomes
i ciutats amb estatut d’autonomia, al si del Comitè d’In-
versions Públiques.

2. En els pressupostos generals de l’Estat de cada
exercici econòmic ha de constar una relació expressa
dels projectes d’inversió i, si s’escau, despeses de fun-
cionament associades, que es financin amb càrrec als
fons.

3. Quan per motius imprevistos no es pugui exe-
cutar algun projecte d’inversió dels acordats inicialment
ni, en conseqüència, la despesa de posada en marxa
o en funcionament associada, la substitució d’aquests
per un nou projecte i, si s’escau, per la despesa de posada
en marxa o en funcionament associada al nou projecte
o a un altre o uns altres projectes que es financin amb
càrrec als fons es fa a proposta de la comunitat autònoma
o ciutat amb estatut d’autonomia, tenint en compte el
procediment establert al número 1 anterior.

Article 8. Percepció de les dotacions dels fons pels
beneficiaris.

1. Els crèdits dels fons figuren en cada exercici eco-
nòmic en una secció específica dels pressupostos gene-
rals de l’Estat en la qual s’habiliten tants serveis pres-
supostaris com territoris receptors dels recursos.

2. Per harmonitzar les necessitats de tresoreria de
la hisenda de l’Administració General de l’Estat amb les
de les comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’au-

tonomia, els crèdits dels fons es transfereixen a aquestes
de la manera següent:

a) Crèdits destinats a finançar projectes d’inversió.
El 25 per cent de l’import de cada projecte quan

s’hagi produït l’adjudicació de l’obra o subministrament
objecte de la inversió o la despesa.

El 50 per cent de l’import de cada projecte quan
l’execució s’hagi efectuat en el mateix percentatge,
havent d’haver transcorregut almenys dos trimestres des
de la iniciació de l’exercici a què es refereixin els fons.

El 25 per cent restant quan s’hagi executat la totalitat
del projecte, havent d’haver transcorregut, almenys, tres
trimestres des de la iniciació de l’exercici a què es refe-
reixin els fons.

b) Crèdits destinats a finançar despeses de funcio-
nament associades als projectes d’inversió. Aquests crè-
dits es transfereixen per l’import so�icitat amb el límit
que resulta de l’aplicació de la fórmula següent:

Límit = [ FCi × n] — Pi
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Sent:
FCi: import del Fons Complementari de la comunitat

autònoma o ciutat amb estatut d’autonomia i l’any
corrent.

n: nombre enter de mesos transcorreguts des de
l’1 de gener de l’exercici fins a la data de la so�icitud
de transferència.

Pi: import de les transferències ja efectuades a la
comunitat autònoma o ciutat amb estatut d’autonomia
amb càrrec al Fons Complementari de l’any corrent.

3. No obstant el que disposa el número dos pre-
cedent, els crèdits corresponents a projectes d’inversió
que figurin als pressupostos de les comunitats autòno-
mes o ciutats amb estatut d’autonomia com a trans-
ferències de capital són percebuts per aquestes per quar-
tes parts trimestrals, una vegada els seus òrgans com-
petents hagin aprovat l’acord de concessió de la sub-
venció.

4. Per percebre els recursos dels fons, d’acord amb
el que preveuen els números dos i tres anteriors, només
és necessari que els beneficiaris procedeixin a so�ici-
tar-los a l’òrgan gestor dels crèdits al Ministeri d’Hisenda.

5. De conformitat amb el que disposa l’article
16.Nou de la Llei orgànica de finançament de les comu-
nitats autònomes, els romanents dels crèdits dels fons
en un exercici econòmic queden afectes en els següents
a l’execució i la posada en marxa o en funcionament
del projecte d’inversió respectiu o, si s’escau, del que
el substitueixi, i, en conseqüència, els romanents són
incorporats automàticament.

Article 9. Projectes conjunts amb altres administra-
cions públiques.

1. Les dotacions dels fons es poden dedicar a finan-
çar projectes conjunts de diferents administracions públi-
ques.

2. Les entitats locals poden so�icitar a la comunitat
autònoma corresponent l’execució en tot o en part dels
projectes d’inversió que es duguin a terme en el seu
àmbit territorial. Si el projecte d’inversió afecta compe-
tències de les entitats locals, la gestió i l’execució del
projecte s’han de determinar de mutu acord.

3. Quan entre els projectes d’inversió inclosos als
fons que corresponguin a una comunitat autònoma n’hi
hagi alguns l’execució dels quals s’hagi encomanat a
una entitat local, d’acord amb el que estableix el número
anterior, la comunitat autònoma li ha de transferir els
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recursos financers necessaris en la mateixa forma que
preveuen els números 2, 3 i 4 de l’article 8 per a les
relacions entre l’Administració General de l’Estat i les
comunitats autònomes.

4. La justificació per part de les comunitats autò-
nomes de les obres o adquisicions dutes a terme a través
de les entitats locals es fa al final de cada exercici
econòmic.

Article 10. Control parlamentari dels fons de compen-
sació interterritorial.

1. El control parlamentari dels projectes finançats
amb càrrec als fons de compensació interterritorial i la
valoració del seu impacte conjunt en la correcció dels
desequilibris interterritorials l’han de dur a terme les
Corts Generals a través de la Comissió General de les
Comunitats Autònomes del Senat, les assemblees legis-
latives de les comunitats autònomes respectives i les
assemblees de les ciutats amb estatut d’autonomia.

2. Això no obstant, el Tribunal de Comptes de l’Estat
i, si s’escau, els tribunals de comptes de les comunitats
autònomes han de presentar davant els òrgans esmen-
tats al número 1 anterior, respectivament, un informe
separat i suficient de tots els projectes finançats amb
càrrec als fons de compensació interterritorial.

3. Per tal de permetre el control parlamentari, les
comunitats autònomes i les ciutats amb estatut d’au-
tonomia han de comptabilitzar adequadament i per sepa-
rat l’execució de cada projecte d’inversió finançat amb
càrrec als fons de compensació interterritorial.

Disposició transitòria primera.

Els projectes d’inversió del Fons de Compensació
Interterritorial d’exercicis anteriors a l’exercici de 2002,
que estiguin pendents d’execució a l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, es regeixen per la Llei 29/1990, de 26
de desembre, del Fons de Compensació Interterritorial.

Disposició transitòria segona.

El que preveu l’article 6.2 d’aquesta Llei es pot aplicar
a les inversions de la Llei 29/1990, de 26 de desembre,
del Fons de Compensació Interterritorial.

Disposició addicional única.

Per als exercicis següents a l’exercici de 2002 són
beneficiàries dels fons les comunitats autònomes i ciu-
tats amb estatut d’autonomia que, a aquest efecte, figurin
designades en les lleis de pressupostos generals de
l’Estat.

En la llei de pressupostos generals de l’Estat de cada
exercici s’ha de determinar el percentatge que els fons
de compensació interterritorial representen respecte de
la base de càlcul d’inversió pública definida en els termes
de l’article 3.1.

Disposició derogatòria única.

Sense perjudici del que disposa la disposició tran-
sitòria primera, queda derogada la Llei 29/1990, de 26
de desembre, del Fons de Compensació Interterritorial.

Disposició final única.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació
en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i té efectes a partir de
l’1 de gener de 2002.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.
Madrid, 27 de desembre de 2001.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

24964 LLEI 23/2001, de 27 de desembre, de pres-
supostos generals de l’Estat per a l’any 2002.
(«BOE» 313, de 31-12-2001.)

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.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La introducció de l’euro com a moneda de curs legal
única, la posada en circulació de la qual té lloc l’1 de
gener de 2002, exigeix que els pressupostos generals
de l’Estat per a aquest exercici siguin elaborats en aques-
ta unitat monetària. Així doncs, l’exercici de 2002 és
el primer en què s’elaboren tenint com a unitat de compte
l’euro.

II

La part típica i essencial de la Llei de pressupostos,
la recull el títol I, «De l’aprovació dels pressupostos i
de les seves modificacions», atès que en el capítol I,
sota la rúbrica «Crèdits inicials i el seu finançament»
s’aproven la totalitat dels estats d’ingressos i despeses
del sector públic estatal i es consigna l’import dels bene-
ficis fiscals que afecten els tributs de l’Estat.

En aquest capítol I, en definir l’àmbit dels pressu-
postos generals de l’Estat es té en compte la classificació
dels organismes públics que estableix la Llei 6/1997,
d’organització i funcionament de l’Administració General
de l’Estat, classificació que es fa present en la resta de
la Llei. La distribució dels fons atén, en canvi, la finalitat
perseguida amb la realització de la despesa, i es dis-
tribueix per funcions.

L’àmbit dels pressupostos generals de l’Estat es com-
pleta amb el pressupost de despeses de funcionament
i inversions del Banc d’Espanya que, d’acord amb la seva
legislació específica (article 4.2 de la Llei 13/1994, d’1
de juny, d’autonomia del Banc d’Espanya), no es con-
solida amb els pressupostos restants del sector públic
estatal.

III

El títol II de la Llei de pressupostos relatiu a la «Gestió
pressupostària» s’estructura en tres capítols.

El capítol I regula la gestió dels pressupostos docents.
S’hi fixa el mòdul econòmic de distribució de fons públics
per al sosteniment de centres concertats i l’import de
l’autorització dels costos de personal de la Universitat
Nacional d’Educació a Distància (UNED), única de com-
petència estatal i dels serveis socials.

En el capítol II, relatiu a la «Gestió pressupostària
de la sanitat», es recullen les normes de modificació
dels crèdits del pressupost de l’INSALUD: transferències


