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En virtut d’això, amb la deliberació prèvia del Consell 
de Ministres del dia 18 de desembre de 1985, i en ús de 
l’autorització continguda a l’article 86 de la Constitució,

D I S P O S O:

Article 1r 1. El que estableix la disposició final 
segona, lletra a), de la Llei 30/1985, de 2 d’agost, no s’aplica 
en relació amb les Canàries, Ceuta i Melilla.

En conseqüència, el Decret 3314/1966, de 29 de desem-
bre, pel qual s’aprova el text refós de l’impost general 
sobre el tràfic de les empreses i les altres disposicions 
reguladores de l’esmentat impost, continuen vigents en 
aquests territoris.

2. A les Canàries, Ceuta i Melilla no estan subjectes a 
l’impost general sobre el tràfic de les empreses els actes, 
contractes i operacions especificats en els apartats a), b), 
f), h) i j) de l’article tercer del text refós regulador de l’im-
post. Tampoc no estan subjectes a aquest impost les exe-
cucions d’obra mobiliàries.

3. Estan subjectes a l’impost general sobre el tràfic 
de les empreses exclusivament les operacions realitzades 
a les Illes Canàries, Ceuta i Melilla.

4. Els tipus impositius aplicables són els vigents 
l’any 1985.

Art. 2n Continua vigent a les Canàries el text refós 
regulador de l’impost sobre el luxe aprovat pel Reial 
decret legislatiu 875/1981, de 27 de març, i les seves dis-
posicions complementàries, als efectes del que preveu 
l’article 24 de la Llei 30/1972, de 22 de juliol, sobre règim 
economicofiscal de les Canàries.

Art. 3r 1. L’impost sobre l’alcohol i begudes deriva-
des és exigible a les Canàries al tipus de 330 pessetes per 
litre d’alcohol absolut. Aquest tipus també s’aplica a l’al-
cohol i begudes derivades sortides des de fàbriques o 
dipòsits fiscals situats a la Península i a les Illes Balears 
amb destinació a les Canàries.

2. Quan s’introdueixin a la Península i a les Illes 
Balears alcohol, begudes derivades, així com les altres 
begudes i altres productes que continguin alcohol per 
addició en una proporció superior al 3 per 100 en volum, 
pels quals s’hagi meritat l’impost a les Canàries, s’ha 
de liquidar i ingressar per aquest concepte la quota 
resultant d’aplicar la diferència de tipus impositius exis-
tents entre aquests territoris en el moment de la ins-
trucció.

3. Els enviaments a les Canàries dels productes 
esmentats al número anterior, pels quals s’hagi meritat 
l’impost a la Península i les Illes Balears, originen el dret a 
la devolució de la quota resultant d’aplicar la diferència de 
tipus impositius existents entre aquests territoris en el 
moment de l’enviament.

4. En els enviaments a les Canàries de productes 
objecte d’aquest impost, les quotes satisfetes a la Penín-
sula i a les Illes Balears no formen part de la base dels 
arbitris insulars exigibles en aquest arxipèlag.

Art. 4t 1. A les Canàries els tipus impositius aplica-
bles per l’impost sobre la cervesa són els següents:

Epígraf 1: 5,20 pessetes per litre.
Epígraf 2: 7,20 pessetes per litre.
Epígraf 3: 9,70 pessetes per litre.

2. La cervesa que, havent meritat l’impost a la Penín-
sula i a les Illes Balears, s’introdueixi a les Canàries ha de 
ser objecte d’una liquidació complementària, en la seva 
introducció, per a l’ingrés de la quota resultant d’aplicar la 
diferència existent de tipus impositius entre els dos terri-
toris en el moment de la introducció.

3. La cervesa que, havent meritat l’impost a les Canà-
ries, s’introdueixi a la Península o a les Illes Balears ori-
gina el dret a la devolució de les quotes resultants d’apli-

26636 REIAL DECRET LLEI 6/1985, de 18 de desem-
bre, d’adaptació de la imposició indirecta a les 
Canàries, Ceuta i Melilla. («BOE» 306, de 23-12-
1985, i «BOE» 307, de 24-12-1985.)

La nova ordenació de la imposició indirecta esta-
tal, portada a terme per les lleis reguladores de l’im-
post sobre el valor afegit i dels impostos especials, 
no pot desconèixer la tradicional especialitat fiscal 
vigent a les Canàries des del mateix moment de la 
incorporació d’aquest territori a la Corona de Caste-
lla, especialitat que actualment recull la Llei 30/1972, 
de 22 de juliol. Per això, les lleis esmentades han 
exclòs l’arxipèlag canari de l’àmbit d’aplicació dels 
impostos que regulen, o bé n’han restringit l’aplica-
ció en aquell territori.

Tanmateix, el règim fiscal canari no pot viure d’esque-
nes a la realitat tributària vigent a la resta del territori naci-
onal, sinó que, tot el contrari, tots dos han de conviure 
adequadament harmonitzats. Per això, i atesa la magnitud 
de la reforma abordada en l’àmbit de la imposició indi-
recta estatal, sense oblidar les conseqüències d’ordre fis-
cal derivades de l’adhesió d’Espanya a la Comunitat Eco-
nòmica Europea, el Govern de la Nació, amb la col·laboració 
del Govern de les Canàries, ha emprès la difícil i delicada 
tasca de procedir a la reforma integral del règim econò-
mic i fiscal de les Illes Canàries.

Mentrestant, és imprescindible abordar amb urgèn-
cia l’adaptació provisional i transitòria de l’actual règim 
fiscal especial de les Canàries a la nova estructura de la 
imposició indirecta estatal. Amb aquesta finalitat, el pre-
sent Reial decret llei ha adoptat les mesures d’adaptació 
necessàries que afecten, fonamentalment, l’impost gene-
ral sobre el tràfic de les empreses, l ‘arbitri insular sobre 
el luxe i els impostos especials; respecte al primer dels 
impostos esmentats, es declara expressament la seva 
vigència a l’arxipèlag canari, mantenint com a matèria 
imposable el mateix nucli d’operacions empresarials 
que l’actualment sotmès a gravamen i es delimita amb 
precisió el seu àmbit d’aplicació respecte a l’àmbit propi 
i específic de l’impost sobre el valor afegit, mitjançant 
l’aplicació de les normes que regulen el lloc de realitza-
ció de les operacions gravades per aquest últim; pel que 
fa a l’arbitri insular sobre el luxe, es manté, igualment, la 
vigència de l’impost estatal sobre el luxe únicament a 
l’efecte de permetre la continuïtat en l’aplicació de l’arbi-
tri en els mateixos termes que els previstos a l’article 24 
de la Llei 30/1972.

En matèria d’impostos especials, el present Reial 
decret llei manté la situació actual, concretant el tipus de 
gravamen aplicable en la imposició sobre les begudes 
alcohòliques, sense increment de pressió, si bé implan-
tant l’estructura que per a aquests es configura a la nova 
Llei que els regula, per tal de fer possible els ajustos en els 
intercanvis amb la Península i les Balears.

Així mateix, l’especialitat fiscal de Ceuta i Melilla s’ha 
de salvar i, per tant, ha de ser adaptada pel present Reial 
decret llei, aplicant als esmentats territoris el mateix règim 
de l’impost general sobre el tràfic de les empreses que el 
previst per a les Canàries.

Finalment, s’ha de destacar l’extraordinària necessitat 
de procedir amb urgència a l’aprovació de les mesures 
d’adaptació abans exposades, ja que la seva efectivitat ha 
de coincidir en el temps amb la del nou règim estatal 
d’imposició indirecta. Per això, i davant la impossibilitat 
de completar la tramitació parlamentària d’un projecte de 
llei abans de l’1 de gener de 1986, a causa de l’escàs marge 
de temps que hi ha entre aquesta data i la de la publicació 
de la Llei d’impostos especials, es fa necessari aprovar el 
present Reial decret llei.
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DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Reial decret llei entra en vigor el dia 1 de gener 
de 1986.

Madrid, 18 de desembre de 1985.

JuAN CARLOS R.

  El President del Govern,

FELIPE GONZÁLEZ MÁRQuEZ.

(Aquest Reial decret llei s’inclou tenint en compte la Correcció 
d’errades publicada al  «BOE» 307, de 24-12-1985.)

car la diferència existent de tipus impositius entre els dos 
territoris en el moment de l’enviament.

4. En els enviaments a les Canàries de productes 
objecte d’aquest impost, les quotes satisfetes a la Penín-
sula i a les Illes Balears no formen part de la base dels 
arbitris insulars exigibles a l’arxipèlag.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Per determinar el lloc de realització de les operacions 
a què es refereix l’article 1 del present Reial decret llei, cal 
atenir-se al que disposen els articles 12.2.3r i 13 de la Llei 
30/1985, de 2 d’agost.


