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13663 REIAL DECRET LLEI 7/1993, de 21 de maig, de 
mesures urgents d’adaptació i modificació de 
l’impost sobre el valor afegit, de l’impost 
especial sobre determinats mitjans de trans-
port, de l’impost general indirecte canari, de 
l’arbitri sobre la producció i importació a les 
Illes Canàries i de la tarifa especial de l’arbitri 
insular a l’entrada de mercaderies. («BOE» 126, 
de 27-5-1993.)

L’1 de gener de 1993 han entrat en vigor les principals 
disposicions necessàries perquè el mercat interior comu-
nitari pugui operar sense barreres fiscals de cap tipus. Pel 
que fa a l’impost sobre el valor afegit, les disposicions 
esmentades estan contingudes a la Llei 37/1992, de 28 de 
desembre. Aquesta Llei, com a conseqüència de les carac-
terístiques del procediment legislatiu i dels retards expe-
rimentats en l’aprovació de les disposicions comunitàries 
d’harmonització, no va poder incloure, tanmateix, les nor-
mes de la Directiva 92/111/CEE, particularment en el que 
afecten les denominades operacions triangulars del 
comerç internacional. Atès que en el moment present la 
pràctica totalitat dels països membres de la CEE han efec-
tuat, per diversos procediments, aquesta adaptació, és 
urgent que Espanya faci el mateix per evitar distorsions i 
inconsistències en el tractament de les operacions esmen-
tades, que generen problemes als operadors comercials i 
impedeixen un funcionament correcte dels sistemes d’in-
tercanvi d’informació entre els diferents països.

Pel que fa a l’impost especial sobre determinats mit-
jans de transport, que regula la Llei 38/1992, de 28 de 
desembre, dels impostos especials, són necessàries dues 
modificacions urgents. En primer lloc, l’exigida per l’es-
tructura especial de l’impost general indirecte canari que, 
com que no s’aplica formalment en la fase detallista, 
determina la seva inclusió en la base imposable de l’im-
post especial i produeix una imposició més elevada dels 
vehicles a les Canàries que a la Península i a les Illes Bale-
ars. En segon lloc, la derivada de la necessitat de precisar 
el requisit de l’obligació de matricular a Espanya els mit-
jans de transport, nous o usats, procedents de l’estranger 
i evitar, d’aquesta manera, interpretacions abusives per 
emparar supòsits de frau en casos de trasllat de residèn-
cia a Espanya.

L’1 de gener de 1993 ha entrat en vigor, igualment, 
l’impost general indirecte canari, creat per la Llei 20/1991, 
de 7 de juny, amb la qual cosa es completa la posada en 
pràctica dels aspectes fiscals del règim econòmic fiscal de 
les Canàries, modificat per la dita Llei. Prèviament, havia 
entrat en vigor l’arbitri sobre la producció i importació a 
les Illes Canàries.

El temps transcorregut des de l’aprovació de la Llei 
20/1991, de 7 de juny, l’experiència resultant de l’aplicació 
de l’arbitri sobre la producció i importació i les modifica-
cions que ha sofert l’impost sobre el valor afegit, particu-
larment la seva nova estructura de tipus, han determinat 
que alguns elements de l’estructura de l’impost general 
indirecte canari hagin entrat en contradicció amb la lògica 
interna que ha de presidir el funcionament harmònic d’un 
sistema tributari, com l’indirecte, o que requereixin ajus-
tos per acomodar-los als principis essencials del règim 
econòmic fiscal de les Canàries.

Igual que s’ha exposat en relació amb l’impost sobre 
el valor afegit, la necessitat d’aquestes modificacions és 
extraordinària i urgent atesa la vigència des de l’1 de 
gener de 1993 de la nova normativa de l’impost sobre el 
valor afegit i les dificultats experimentades en la gestió 
del nou impost, des d’aquesta data, per la configuració 
diferent de les bases imposables dels tributs aplicables al 
fet imposable importació i la forma com està articulada 
actualment l’exempció del comerç detallista.

En aquest sentit, el Govern de les Canàries s’ha adre-
çat al Govern de la Nació, i ha instat l’adopció de manera 
immediata d’una sèrie de mesures de reforma dels tipus, 
bases imposables i exempcions dels tributs que integren 
el règim econòmic fiscal de les Canàries i, també, de l’im-
post especial sobre determinats mitjans de transport.

Finalment, és igualment urgent i necessari establir el 
marc d’adaptació de la matrícula turística a les conse-
qüències de l’harmonització fiscal del mercat interior, per 
aclarir el tractament tributari d’un conjunt d’operacions 
relacionades amb el desenvolupament del nostre sector 
turístic.

En virtut d’això, en ús de l’autorització que conté l’arti-
cle 86 de la Constitució espanyola, amb l’informe previ 
del Parlament canari i amb la deliberació prèvia del Con-
sell de Ministres en la reunió del dia 21 de maig de 1993,

DISPOSO:

Article primer: impost sobre el valor afegit.

U. Els preceptes de la Llei 37/1992, de 28 de desem-
bre, de l’impost sobre el valor afegit, que s’especifiquen a 
continuació, queden redactats de la manera següent:

1. L’últim paràgraf de l’article 9, número 3r, se substi-
tueix pel text següent:

«Les exclusions a què es refereixen les lletres a) 
a g) anteriors no tenen efecte des del moment en 
què es deixin de complir qualssevol dels requisits 
que les condicionen.»

2. A l’article 26, l’apartat tres passa a ser apartat qua-
tre i s’hi incorpora un nou apartat tres amb el text 
següent:

«Tres. Les adquisicions intracomunitàries de 
béns en què concorrin els requisits següents:

1r Que les dugui a terme un empresari o pro-
fessional que:

a) No estigui establert ni identificat a efectes de 
l’impost sobre el valor afegit en el territori d’aplica-
ció de l’impost, i

b) Que estigui identificat a efectes de l’impost 
sobre el valor afegit en un altre Estat membre de la 
Comunitat.

2n Que s’efectuïn per a l’execució d’un lliura-
ment subsegüent dels béns adquirits, realitzat a l’in-
terior del territori d’aplicació de l’impost pel mateix 
adquirent.

3r Que els béns adquirits s’expedeixin o es 
transportin directament a partir d’un Estat membre 
diferent d’aquell en què l’adquirent estigui identifi-
cat a efectes de l’impost sobre el valor afegit i amb 
destinació a la persona per a la qual s’efectuï el lliu-
rament subsegüent.

4t Que el destinatari del lliurament posterior 
sigui un empresari o professional o una persona 
jurídica que no actuï com a tal, als quals no afecti la 
no-subjecció que estableix l’article 14 d’aquesta Llei 
i que tinguin atribuït un número d’identificació a 
efectes de l’impost sobre el valor afegit subministrat 
per l’Administració espanyola.»

3. S’afegeix un segon paràgraf a l’apartat dos de l’ar-
ticle 75 redactat en els termes següents:

«El que disposa el paràgraf anterior no és aplica-
ble als lliuraments de béns compresos a l’article 25 
d’aquesta Llei.»
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4. El segon paràgraf de l’article 76 queda redactat de 
la manera següent:

«No obstant el que disposa el paràgraf anterior, 
en les adquisicions intracomunitàries de béns no és 
aplicable l’apartat dos de l’article 75, relatiu a la 
meritació de les operacions que originin pagaments 
anticipats anteriors a la realització de les adquisici-
ons esmentades.»

5. S’afegeix un número 3r a l’apartat u de l’article 84, 
amb el text que s’indica a continuació:

«3r Les persones jurídiques que no actuïn com 
a empresaris o professionals quan siguin destinatà-
ries dels lliuraments subsegüents a les adquisicions 
intracomunitàries a què es refereix l’article 26, apar-
tat tres, d’aquesta Llei.»

6. Es modifica l’apartat tres de l’article 107 de la 
manera següent:

«Tres. Si es tracta de terrenys o edificacions, les 
quotes deduïbles per la seva adquisició s’han de 
regularitzar durant els nou anys naturals següents a 
l’adquisició corresponent.

Tanmateix, si la seva utilització efectiva o l’en-
trada en funcionament s’inicien després de la seva 
adquisició la regularització s’efectua l’any en què es 
produeixin les circumstàncies esmentades i els nou 
anys naturals següents.»

7. Es modifica el número 2n de l’apartat dos de l’arti-
cle 119 en la forma que s’indica a continuació:

«2n Que durant el període a què es refereix la 
sol·licitud els interessats no hagin fet en el territori 
d’aplicació de l’impost operacions subjectes a aquest 
diferents de les que s’especifiquen a continuació:

a) Els lliuraments de béns i prestacions de ser-
veis en què els subjectes passius de l’impost en 
siguin els destinataris, segons el que disposa l’arti-
cle 84, apartat u, números 2n i 3r, d’aquesta Llei.

b) Els serveis de transport i els serveis accesso-
ris als transports, exempts de l’impost en virtut del 
que disposen els articles 21, 23, 24 i 64, d’aquesta 
Llei.»

Dos. Les obligacions formals dels empresaris o pro-
fessionals que facin determinades operacions intracomu-
nitàries es modifiquen en la forma que s’estableix a conti-
nuació:

1. Els empresaris o professionals que, utilitzant un 
número d’identificació a efectes de l’impost sobre el valor 
afegit subministrat per l’Administració espanyola, realit-
zin en un altre Estat membre adquisicions intracomunità-
ries de béns i lliuraments subsegüents, en les condicions 
que preveu l’article 26, apartat tres, de la Llei de l’impost 
sobre el valor afegit, estan obligats a consignar separada-
ment els lliuraments esmentats en la declaració recapitu-
lativa compresa a l’article 78 del Reglament de l’impost 
esmentat, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de 
desembre, i hi han de fer constar, en relació amb aquests, 
les dades següents:

1r El número d’identificació a efectes de l’impost 
sobre el valor que utilitza l’empresari o professional per a 
la realització de les operacions esmentades.

2n El número d’identificació a efectes de l’impost 
sobre el valor afegit atribuït per l’Estat membre d’arribada 
de l’expedició o transport i subministrat per l’adquirent 
del lliurament subsegüent.

3r L’import total dels lliuraments subsegüents cor-
responents a cada destinatari d’aquests.

2. En la declaració recapitulativa indicada al número 
anterior, en relació amb les execucions d’obra a què es 
refereixen els articles 9, número 2n, i 16, número 1r, de la 
Llei de l’impost sobre el valor afegit, a més de les dades 
indicades als articles 79 i 80 del Reglament de l’impost, 
també s’hi ha de consignar l’enviament o recepció de 
materials per a la realització de les execucions d’obra 
esmentades i l’enviament o recepció dels incorporats a 
les execucions.

3. Els empresaris o professionals, que realitzin les 
adquisicions intracomunitàries que descriu el número 1 
anterior, han d’indicar expressament en les factures cor-
responents als lliuraments subsegüents que es tracta 
d’una operació triangular de les que estableix l’article 26, 
apartat tres, de la Llei i consignar-hi el número d’identifi-
cació a efectes de l’impost sobre el valor afegit amb el 
qual realitzen les adquisicions intracomunitàries i lliura-
ments subsegüents, així com el número d’identificació a 
efectes del dit impost subministrat pel destinatari del lliu-
rament subsegüent.

4. Els empresaris o professionals que efectuïn les 
adquisicions intracomunitàries i els lliuraments subse-
güents a què es refereix l’article 26, apartat tres, de la Llei, 
no estan obligats a identificar-se a efectes de l’impost 
sobre el valor afegit per la realització de les operacions 
esmentades.

5. S’han d’identificar a efectes de l’impost sobre el 
valor afegit els empresaris o professionals que efectuïn 
adquisicions intracomunitàries de béns que utilitzin en la 
realització d’activitats empresarials o professionals a l’es-
tranger.

Article segon: impost especial sobre determinats mit-
jans de transport.

Es modifiquen els preceptes següents de la Llei 
38/1992, de 28 de desembre, d’impostos especials:

1. L’apartat a) de l’article 69 queda redactat de la 
manera següent:

«a) En els mitjans de transport nous, per l’im-
port que en ocasió de l’adquisició del mitjà de trans-
port s’hagi determinat com a base imposable a efec-
tes de l’impost sobre el valor afegit, d’un impost 
equivalent o, a falta de tots dos, per l’import total de 
la contraprestació satisfeta per l’adquirent, determi-
nada de conformitat amb l’article 78 de la Llei de 
l’impost sobre el valor afegit. No obstant això, en 
aquest últim cas, no formen part de la base imposa-
ble les quotes de l’impost general indirecte canari 
satisfetes o suportades directament pel venedor del 
mitjà de transport.»

2. El paràgraf primer de la disposició addicional pri-
mera queda redactat de la manera següent:

«Han de ser objecte de matriculació definitiva a 
Espanya els mitjans de transport nous o usats, a què 
es refereix aquesta Llei, quan es destinin a ser utilit-
zats en el territori espanyol per persones o entitats 
que siguin residents a Espanya o que siguin titulars 
d’establiments situats a Espanya.»

Article tercer: impost general indirecte canari.

Els preceptes de la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modi-
ficació dels aspectes fiscals del règim econòmic fiscal de 
les Canàries, que s’especifiquen a continuació, queden 
redactats de la manera següent:

1. L’apartat 27 del número 1 de l’article 10 queda 
redactat de la manera que s’indica a continuació:

«27) Els lliuraments de béns que efectuïn els 
comerciants detallistes.
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L’exempció no s’estén als lliuraments de béns i 
prestacions de serveis que realitzin al marge de l’ac-
tivitat comercial esmentada.

Sense perjudici de l’exempció que estableix el 
paràgraf primer d’aquest apartat, les importacions 
de béns que realitzin els comerciants detallistes per 
a la seva activitat comercial estan sotmeses a un 
recàrrec, l’exacció del qual s’ha de fer d’acord amb 
el règim especial que regula l’article 58 bis d’aquesta 
Llei i tot això sense perjudici del que estableix l’apar-
tat següent.

Així mateix, n’estan exempts els lliuraments de 
béns mobles o semovents que efectuïn altres sub-
jectes passius de l’impost, sempre que aquests rea-
litzin una activitat comercial, quan els destinataris 
d’aquests lliuraments no tinguin la condició d’em-
presaris o professionals o els béns que aquests 
hagin adquirits no estiguin relacionats amb l’exer-
cici d’aquestes activitats empresarials o professio-
nals. Aquesta exempció es limita a la part de la base 
imposable d’aquests lliuraments que correspongui 
al marge detallista que s’inclogui en la contrapresta-
ció. A aquests efectes, la part de la base imposable 
dels lliuraments esmentats a la qual no s’apliqui 
l’exempció es valora aplicant el preu mitjà de venda 
que resulti dels lliuraments de béns mobles o semo-
vents de la mateixa naturalesa que els mateixos 
subjectes passius realitzin a comerciants detallis-
tes.»

2. A l’apartat 28 del número 1 de l’article 10 s’afegei-
xen dos paràgrafs amb el text següent:

«No obstant això, els empresaris persones físi-
ques, que siguin titulars d’explotacions agrícoles en 
els termes que defineix l’article 55, poden renunciar 
a l’exempció que preveu el paràgraf anterior sempre 
que compleixin els requisits que s’estableixin per 
reglament i duguin a terme les activitats a les quals 
sigui aplicable el règim especial de l’agricultura i 
ramaderia i no hi renunciïn.

La renúncia a l’exempció s’efectua respecte a la 
totalitat de les seves activitats empresarials o pro-
fessionals.»

3. A l’article 12 es modifiquen els números 1, 3, 4 i 12 
i s’hi afegeixen els números 13 i 14, amb la redacció 
següent:

«1. Els lliuraments, construccions, transforma-
cions, reparacions, manteniment, noliejament total 
o arrendament dels vaixells de guerra, dels afectes 
essencialment a la navegació marítima internacio-
nal i dels destinats exclusivament al salvament, 
assistència marítima o pesca costanera, així com els 
lliuraments, arrendaments, reparació i conservació 
dels objectes, fins i tot els equips de pesca, incorpo-
rats en els vaixells esmentats després de la seva ins-
cripció en el Registre de matrícula de vaixells corres-
ponent o que s’utilitzin per a la seva explotació 
situats a bord d’aquests.

S’exceptuen de l’exempció les operacions indi-
cades al paràgraf anterior relatives als vaixells espor-
tius o d’esbarjo i als objectes que s’hi hagin incorpo-
rat.»

«3. Els lliuraments, construccions, transforma-
cions, reparacions, manteniment, noliejament total 
o arrendament de les aeronaus utilitzades per enti-
tats públiques en el compliment de les seves funci-
ons públiques i les utilitzades exclusivament per les 
companyies que es dediquin essencialment a la 
navegació aèria internacional, així com els lliura-
ments, reparacions, manteniment i arrendament 
dels béns incorporats en les aeronaus esmentades 

després de la seva inscripció en el Registre d’aero-
naus o que s’utilitzin per a la seva explotació situats 
a bord d’aquestes.

4 Els lliuraments de productes destinats a l’avi-
tuallament de les aeronaus a què es refereixen les 
exempcions que estableix el número anterior, quan 
els adquireixin les entitats públiques titulars de l’ex-
plotació o les companyies a què pertanyin les aero-
naus i s’introdueixin en els dipòsits de les compa-
nyies esmentades controlats per les autoritats 
competents.»

«12. Els serveis que prestin empreses de ser-
veis públics de telecomunicació a altres de la mateixa 
activitat establertes a l’estranger per a la realització 
dels serveis públics esmentats quan hagin estat ini-
ciats fora del territori espanyol.

L’exempció comprèn els serveis de telecomuni-
cació iniciats en vaixells o aeronaus que naveguin 
fora del territori d’aplicació de l’impost i els serveis 
de la mateixa naturalesa iniciats en vaixells essenci-
alment afectes a la navegació marítima internacio-
nal o en aeronaus utilitzades exclusivament per 
companyies que es dediquin essencialment a la 
navegació aèria internacional, fins i tot durant la 
seva navegació pel territori d’aplicació de l’impost.

13. Els lliuraments de béns i prestacions de ser-
veis efectuats per a les forces dels altres estats part 
del Tractat de l’Atlàntic Nord, en els termes que esta-
bleix el Conveni entre els estats part del dit Tractat 
relatiu a l’estatut de les seves forces.

14. Els lliuraments de béns i prestacions de ser-
veis efectuats amb destinació a un altre Estat mem-
bre i per a les forces de qualsevol Estat part del Trac-
tat de l’Atlàntic Nord, diferent de l’Estat membre de 
destinació, en els termes que estableix el Conveni 
entre els Estats part del dit Tractat relatiu a l’estatut 
de les seves forces.»

4. S’introdueixen les modificacions següents a l’arti-
cle 14:

1r El número 1 del precepte esmentat queda redac-
tat de la manera següent:

«1. Les importacions definitives dels béns 
següents:

1r La sang i altres fluids, teixits i altres elements 
del cos humà per a finalitats mèdiques o de recerca 
o per al seu processament per a finalitats idènti-
ques.

2n Els vaixells de guerra, els afectes essencial-
ment a la navegació marítima internacional i els 
dedicats exclusivament al salvament, a l’assistència 
marítima o a la pesca costanera, així com els objec-
tes incorporats als vaixells esmentats o que es des-
tinin a ser utilitzats per a la seva explotació a bord 
d’aquests, inclòs l’armament de pesca.

L’exempció no s’estén a les embarcacions espor-
tives o d’esbarjo.

3r Les aeronaus destinades a ser utilitzades per 
entitats públiques en el compliment de les seves 
funcions públiques i les utilitzades exclusivament 
per les companyies, que es dediquin essencialment 
a la navegació aèria internacional i els objectes 
incorporats a les aeronaus esmentades o que s’uti-
litzin per a la seva explotació, situats a bord d’aques-
tes.

4t Els productes d’avituallament que, des de 
l’entrada a les Illes Canàries fins a l’arribada al port 
o als ports situats en el territori esmentat i durant la 
permanència en aquests pel termini necessari per al 
compliment dels seus fins, s’hagin consumit o es 
trobin a bord dels vaixells als quals corresponguin 
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les exempcions dels lliuraments de productes d’avi-
tuallament que estableix l’article 12, número 2, amb 
les limitacions que preveu el precepte esmentat.

5è Els productes d’avituallament que, des de 
l’entrada a les Illes Canàries fins a l’arribada a l’aero-
port o aeroports situats en el territori esmentat i 
durant la permanència en aquests pel termini neces-
sari per al compliment dels seus fins, s’hagin consu-
mit o es trobin a bord de les aeronaus a les quals 
corresponen les exempcions dels lliuraments de 
productes d’avituallament que estableix l’article 12, 
número 4, i en les condicions que s’hi preveuen, que 
realitzin navegació aèria internacional.

6è Els productes d’avituallament que importin 
les empreses titulars de l’explotació dels vaixells i 
aeronaus a què afecten les exempcions que esta-
bleix l’article 12, números 2 i 4, d’aquesta Llei, amb 
les limitacions que estableixen els preceptes esmen-
tats i per ser destinades exclusivament als vaixells i 
aeronaus esmentats.

7è Els bitllets de banc en curs legal.
8è Els títols valor.
9è Les pintures i els dibuixos realitzats a mà i 

les escultures, gravats, estampes i litografies, sem-
pre que, en tots els casos, es tracti d’obres originals 
i les importacions les efectuïn directament els seus 
autors.»

2n S’hi afegeix un número 13 amb el text següent:
«13. Les importacions d’armament, munició i 

material d’ús específicament militar que es reque-
reixi per a la realització del programa d’inversions i 
sosteniment de les Forces Armades.»

5. Es modifiquen les lletres c) i d) del número 2 de 
l’article 22 en els termes següents:

«c) Les subvencions vinculades directament al 
preu de les operacions subjectes a l’impost.

En cap cas s’hi inclouen les subvencions dirigi-
des a permetre el proveïment de productes comuni-
taris o disponibles en el mercat de la CEE, que pre-
veu el Programa d’opcions específiques per la 
llunyania i insularitat de les Illes Canàries.

d) Els tributs i gravàmens de qualsevol classe 
que recaiguin sobre les mateixes operacions grava-
des, excepte el mateix impost general indirecte 
canari, l’arbitri sobre la producció i importació a les 
Illes Canàries i els impostos especials.»

6. L’article 25 queda redactat de la manera següent:
«Article 25 Base imposable en les importaci-

ons: regla general.
En les importacions la base imposable resulta 

d’afegir al “valor en duana” els conceptes següents 
quan no hi estiguin compresos:

1r Qualsevol gravamen o tribut meritat en oca-
sió de la importació, a excepció del mateix impost 
general indirecte canari, l’arbitri sobre la producció i 
importació, els drets de la tarifa especial de l’arbitri 
insular a l’entrada de mercaderies i els impostos 
especials.

2n Les despeses accessòries i complementà-
ries, com ara comissions, embalatges, ports, trans-
ports i assegurances que es produeixin des de l’en-
trada a les Illes Canàries fins al primer lloc de 
destinació a l’interior dels territoris esmentats.

A aquests efectes, es considera com a primer 
lloc de destinació el que figuri en el document de 
transport a l’empara del qual els béns són introduïts 
a les Illes Canàries. Si no hi ha aquesta indicació, es 
considera que el primer lloc de destinació és aquell 
en què es produeix la primera desagregació o sepa-

ració del carregament a l’interior dels territoris 
esmentats. No obstant això, quan el primer lloc de 
destinació està emplaçat en qualsevol illa i l’entrada 
s’efectua per una illa diferent de la de destinació, no 
s’afegeixen al “valor en duana” les despeses deta-
llades al paràgraf anterior, quan tinguin com a 
objecte permetre el trasllat dels béns a l’illa de des-
tinació.»

7. L’article 27 queda redactat en els termes següents:
«Article 27.  Tipus impositius.
1. En l’impost general indirecte canari són apli-

cables els tipus impositius següents:
1r Un tipus zero a les operacions següents:
a) Captació, producció i distribució d’aigua, 

excepte l’aigua mineral i gasosa.
b) Els lliuraments dels productes següents, 

sempre que s’utilitzin per a finalitats mèdiques o 
veterinàries: les especialitats farmacèutiques, les 
fórmules magistrals, els preparats o fórmules ofici-
nals i els medicaments prefabricats. Així mateix, les 
substàncies medicinals utilitzades en l’obtenció dels 
productes anteriors.

No s’inclouen en aquest apartat els cosmètics ni 
les substàncies i productes d’ús merament higiènic.

c) Els lliuraments de llibres, diaris i revistes que 
no continguin únicament o fonamentalment publici-
tat, així com els elements complementaris que es 
lliurin conjuntament amb aquests béns mitjançant 
un preu únic.

A aquests efectes tenen la consideració d’ele-
ments complementaris les cintes magnetofòniques, 
discos, videocassets i altres suports sonors o video-
magnètics similars, el cost d’adquisició dels quals 
no superi el 50 per 100 del preu unitari de venda al 
públic.

S’entén que els llibres, diaris i revistes contenen 
fonamentalment publicitat quan més del 75 per 100 
dels ingressos que proporcionin al seu editor s’ob-
tinguin per aquest concepte.

d) Els lliuraments dels productes gravats per 
mitjans magnètics o òptics d’utilització educativa o 
cultural que es determinin per reglament, sempre 
que els lliurin o importin:

– Establiments o organismes declarats d’utilitat 
pública, de caràcter educatiu o cultural.

– Altres establiments o organismes de caràcter 
educatiu o cultural, quan les importacions siguin 
autoritzades amb aquesta finalitat per l’Administra-
ció tributària canària.

e) Els lliuraments i arrendaments d’habitatges, 
qualificats administrativament de protecció oficial 
de règim especial i els lliuraments d’obres d’equipa-
ment comunitari, quan els lliuraments esmentats els 
efectuïn els seus promotors.

No s’inclouen en aquest apartat els garatges i 
annexos als habitatges esmentats que es transmetin 
independentment d’aquests ni tampoc els locals de 
negoci.

f) Les execucions d’obres, amb aportació de 
materials o sense, conseqüència de contractes direc-
tament formalitzats entre el promotor i el contrac-
tista, que tinguin per objecte la construcció i rehabi-
litació dels habitatges qualificats administrativament 
de protecció oficial de règim especial o d’obres 
d’equipament comunitari. Als efectes d’aquesta Llei, 
es consideren de rehabilitació les actuacions desti-
nades a la reconstrucció mitjançant la consolidació i 
el tractament d’estructures, façanes o cobertes i 
altres d’anàlogues, sempre que el cost global 
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d’aquestes operacions excedeixi el 25 per 100 del 
preu d’adquisició si s’ha efectuat durant els dos anys 
immediatament anteriors o, altrament, el valor ver-
tader que tenia l’edificació o part d’aquesta abans de 
la seva rehabilitació.

Als efectes d’aquesta lletra i de l’anterior, s’entén 
per equipament comunitari el que consisteixi en:

– La construcció d’edificis destinats al servei 
públic de l’Estat, de la Comunitat Autònoma de les 
Canàries, de les corporacions locals, de les entitats 
gestores de la Seguretat Social i dels organismes 
autònoms que en depenen.

– Construcció de centres docents de tots els 
nivells i graus del sistema educatiu, de les escoles 
d’idiomes i de la formació i reciclatge professional.

– Construcció de parcs i jardins públics i superfí-
cies viàries en zones urbanes.

– Primera construcció d’infraestructura (aigua, 
telecomunicació, energia elèctrica i clavegueram) en 
zones urbanes.

En cap cas no s’hi inclouen les obres de conser-
vació, manteniment, reformes, rehabilitació, amplia-
ció o millora de les infraestructures esmentades.

– Obres de construcció de potabilitzadores, des-
salinitzadores i depuradores de titularitat pública.

g) Els lliuraments d’habitatges de protecció ofi-
cial promoguts directament per les administracions 
públiques, sempre que els financin exclusivament 
aquestes amb càrrec als seus propis recursos.

h) Les execucions d’obra amb aportació de 
materials o sense, conseqüència de contractes direc-
tament formalitzats entre les administracions públi-
ques i el contractista, que tinguin per objecte la 
construcció o rehabilitació dels habitatges a què es 
refereix la lletra anterior.

Als efectes del que disposen aquesta lletra i l’an-
terior, s’assimilen a les administracions públiques 
les empreses públiques l’objecte de les quals sigui 
la construcció i rehabilitació d’habitatges socials.

i) Els lliuraments de pa comú.
j) Els lliuraments de farines panificables i d’ali-

mentació i de cereals per a la seva elaboració.
k) Els lliuraments d’ous.
l) Els lliuraments de fruites, verdures, hortalis-

ses, llegums i tubercles naturals que no hagin estat 
objecte de cap procés de transformació, elaboració 
o manufactura de caràcter industrial, de conformitat 
amb el que estableix l’article 55, número 4, apartat 
primer.

m) Els lliuraments de carns i peixos que no 
hagin estat objecte de cap procés de transformació, 
elaboració o manufactura de caràcter industrial, de 
conformitat amb el que estableix l’article 55, número 
4, apartat primer.

n) Els lliuraments de productes derivats d’ex-
plotacions ramaderes intensives i piscicultura.

ñ) Els lliuraments de llet, fins i tot la higienit-
zada, esterilitzada, concentrada, desnatada, evapo-
rada i en pols, així com els preparats lactis assimilats 
a aquests productes, als quals s’ha reemplaçat el 
greix animal originari per greixos d’origen vegetal.

o) Els lliuraments de formatges.
p) Transport de viatgers i mercaderies per via 

marítima o aèria entre les illes de l’arxipèlag canari.

2n Un tipus reduït, aplicable a les operacions 
que s’esmenten a l’annex I, l’import de les quals està 
comprès entre l’1 i el 3 per 100, tots dos inclosos.

3r Un tipus incrementat que s’aplica a les ope-
racions que s’enumeren a l’annex II, comprès entre 
el 8 per 100 i el 14 per 100, tots dos inclosos.

4t Un tipus general aplicable als béns i serveis 
que no estiguin sotmesos ni al tipus zero, ni al reduït, 
ni a l’incrementat i l’import dels quals està comprès 
entre el 3 i el 6 per 100, tots dos inclosos.

2. Les importacions de béns es graven als tipus 
impositius que preveu el número 1 d’aquest article 
per als lliuraments de béns de la mateixa naturalesa 
dels que siguin objecte d’aquelles.

3. El tipus impositiu aplicable a cada operació 
és el vigent en el moment de la meritació.»

8. Es modifica el número 3 de l’article 29 en la forma 
que s’indica a continuació:

«3. Així mateix, els subjectes passius que hagin 
efectuat adquisicions a comerciants detallistes, que 
n’estiguin exemptes en virtut de l’apartat 27 del 
número 1 de l’article 10 d’aquesta Llei, poden deduir 
l’impost general indirecte canari que es trobi implícit 
en la contraprestació d’aquestes operacions, sem-
pre que els comerciants detallistes hagin fet constar 
en la seva factura la condició de tals. S’ha de regular 
per reglament un procediment simplificat que per-
meti determinar amb facilitat la càrrega impositiva 
implícita ressenyada.»

9 S’afegeix un capítol VI al títol III del llibre I, redactat 
de la manera següent:

«CAPÍTOL VI
Règim especial de comerciants detallistes
Article 58 bis. Recàrrec sobre les importacions 

efectuades per comerciants detallistes.
1. Les importacions de béns subjectes i no 

exemptes que realitzin els comerciants detallistes 
per a la seva activitat comercial estan sotmeses a un 
recàrrec pel marge majorista que s’incorpori en la 
venda posterior d’aquests béns, l’exacció del qual 
s’ha de fer d’acord amb el que disposen els apartats 
següents.

S’exceptuen del que disposa el paràgraf anterior 
les importacions de béns de qualsevol naturalesa 
que no siguin objecte de comerç per part del deta-
llista esmentat.

2. La base imposable del recàrrec és igual a la 
suma de la base imposable de l’impost general indi-
recte canari, que gravi la importació de béns, i de les 
quotes de l’arbitri sobre la producció i importació a 
les Canàries i de l’arbitri d’entrada - tarifa especial 
que, així mateix, es meritin amb motiu d’aquesta 
importació.

3. Els tipus del recàrrec són els següents:
1r Per a les importacions de béns sotmeses al 

tipus del 2 per 100 en l’impost general indirecte 
canari, el 0,20 per 100.

2n Per a les importacions de béns sotmeses al 
tipus del 4 per 100 en l’impost general indirecte 
canari, el 0,40 per 100.

3r Per a les importacions de béns sotmeses al 
tipus del 12 per 100 en l’impost general indirecte 
canari, l’1,20 per 100.

4. La liquidació i l’ingrés del recàrrec s’han 
d’efectuar conjuntament amb l’impost general indi-
recte canari que gravi les importacions de béns efec-
tuades pels comerciants detallistes i s’han d’ajustar 
a les normes establertes per a l’exacció del dit 
impost.

5. En les vendes posteriors, efectuades pels 
comerciants detallistes, dels béns la importació dels 
quals hagi estat gravada amb el recàrrec, s’ha d’es-
pecificar, en la factura o un document substitutiu, la 
seva condició de comerciant detallista.
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1r Els productes derivats de les indústries i 
activitats següents:

– Extraccions, preparació i aglomeració de com-
bustibles sòlids i coqueries.

– Petroli i la seva refinació.
– Extracció i transformació de minerals radioac-

tius.
– Producció, transport i distribució d’energia 

elèctrica, gas, vapor i aigua calenta.
– Extracció i preparació de minerals metàl·lics.
– Producció i primera transformació de metalls.
– Extracció de minerals no metàl·lics ni energè-

tics. Torberes.
– Indústries de productes minerals no metàl·lics.
– Indústria química.
– Fabricació d’olis i greixos, vegetals i animals.
– Sacrifici de bestiar, preparació i conserves de 

carn.
– Indústria tèxtil.
– Indústria del cuir.
– Indústria del calçat i vestit i altres confeccions 

tèxtils.
– Indústries de la fusta, suro i mobles de fusta.
– Fabricació de pasta paperera.
– Fabricació de paper i cartró.
– Transformació del paper i el cartró.
– Indústries de transformació del cautxú i matè-

ries plàstiques.

2n Els aparells i complements, incloses les ulle-
res graduades i les lentilles, que objectivament con-
siderats només es puguin destinar a suplir les defici-
ències físiques de l’home o els animals.

Els productes sanitaris, material, equips i instru-
mental que, objectivament considerats, només es 
puguin utilitzar per prevenir, diagnosticar, tractar, 
alleujar o curar les malalties o molèsties de l’home o 
els animals.

3r Els àlbums, partitures, mapes, quaderns de 
dibuix i els objectes que per les seves característi-
ques només es puguin utilitzar com a material esco-
lar, excepte els articles i aparells electrònics.

4t Els cotxes de minusvàlids a què es refereix 
el número 20 de l’annex del Reial decret legislatiu 
339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text arti-
culat de la Llei sobre el trànsit, circulació de vehicles 
de motor i seguretat viària i les cadires de rodes per 
a ús exclusiu de persones amb minusvalidesa.

5è Els vehicles destinats a ser utilitzats com a 
autotaxis o autoturismes especials per al transport 
de persones amb minusvalidesa en cadira de rodes, 
o bé directament o amb la seva adaptació prèvia.

L’aplicació del tipus impositiu reduït als vehicles 
compresos al paràgraf anterior requereix el reconei-
xement previ del dret de l’adquirent, que ha de justi-
ficar la destinació del vehicle.

6è Els serveis de reparació dels cotxes i de les 
cadires de rodes compresos al número 4t anterior i 
els serveis d’adaptació dels autotaxis i autoturismes 
per a persones amb minusvalidesa a què es refereix 
el número 5è precedent.

7è Els béns següents susceptibles de ser utilit-
zats habitualment i idòniament en les activitats agrí-
coles, forestals o ramaderes: llavors, materials per a 
la protecció i reproducció de vegetals o animals, fer-
tilitzants i esmenes, productes fitosanitaris, herbici-
des i residus orgànics.

No s’inclouen en aquest número la maquinària, 
estris o eines utilitzats en les activitats esmentades.

8è Les substàncies i productes sigui quin sigui 
el seu origen que, per les seves característiques, 
aplicacions, components, preparació i estat de con-

6. Els subjectes passius de l’impost general 
indirecte canari que adquireixin els béns esmentats 
poden deduir, sempre que es compleixin els requi-
sits que estableix la normativa aplicable, una quan-
titat en concepte de quota de l’impost general indi-
recte canari. Aquesta quantitat es determina aplicant 
un coeficient sobre la quantia de la contraprestació 
de l’adquisició realitzada. El valor del coeficient 
esmentat s’obté multiplicant 0,7 pel tipus de grava-
men, expressat en tant per u, que s’aplicaria als lliu-
raments de béns de la mateixa naturalesa en el 
supòsit que el venedor no hagués estat un comerci-
ant detallista.

És a dir, la fórmula aplicable seria la següent:

K = 0,7 x T

100

en què K és el coeficient a aplicar i T el tipus 
impositiu que correspongui.

7. Els comerciants detallistes estan obligats a 
acreditar, davant l’oficina gestora corresponent i 
segons el procediment que s’estableixi per regla-
ment, el fet d’estar sotmesos a aquest règim espe-
cial en relació amb les importacions de béns que 
realitzin.

8. En els supòsits d’iniciació o cessament en 
aquest règim especial són aplicables les regles 
següents:

1a En els casos d’iniciació els subjectes pas-
sius, excepte els comerciants detallistes acollits al 
règim simplificat, han d’efectuar la liquidació i l’in-
grés de la quantitat resultant d’aplicar al valor d’ad-
quisició de les existències inventariades, impost 
general indirecte canari exclòs, en la part que corres-
pongui a les importacions de béns realitzades des 
del dia 1 de gener de 1993, els tipus de l’impost 
esmentat i del recàrrec vigents en la data d’inicia-
ció.

2a En els casos de cessament a causa de la 
falta de concurrència dels requisits que preveu l’arti-
cle 10, número 3, d’aquesta Llei, els subjectes pas-
sius poden efectuar la deducció de la quota resultant 
d’aplicar al valor d’adquisició de les seves existèn-
cies inventariades en la data de cessament, impost 
general indirecte canari i recàrrec exclosos, en la 
part que correspongui a les importacions de béns 
realitzades des del dia 1 de gener de 1993, els tipus 
de l’impost i recàrrec esmentats que siguin vigents 
la mateixa data del cessament.

3a Als efectes del que disposen les dues regles 
anteriors, els subjectes passius han de confeccionar, 
en la forma que es determini per reglament, inventa-
ris de les seves existències amb referència als dies 
d’iniciació i cessament en l’aplicació d’aquest 
règim.»

Article quart: Tipus de l’impost general indirecte canari.

Els annexos a què es refereix l’article 27.1, 2n i 3r de la 
Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes 
fiscals del règim econòmic fiscal de les Canàries, queden 
redactats de la manera següent:

«ANNEX I 
El tipus impositiu reduït del 2 per 100 de l’impost 

general indirecte canari s’aplica a les operacions 
següents:

1. Lliuraments o importacions dels béns que 
s’indiquen a continuació:
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c) Els furgons i furgonetes d’ús múltiple, l’al-
tura total sobre el terra dels quals sigui superior a 
1.800 mil·límetres i no siguin vehicles tipus “jeep” o 
tot terreny.

d) Els vehicles automòbils considerats com a 
taxis, autotaxis o autoturismes per la legislació 
vigent.

e) Els que, objectivament considerats, siguin 
d’exclusiva aplicació industrial, comercial, agrària, 
clínica o científica, sempre que els seus models de 
sèrie o els vehicles individualment hagin estat degu-
dament homologats per l’Administració tributària 
canària. A aquests efectes, es considera que tenen 
exclusivament alguna d’aquestes aplicacions els 
furgons i furgonetes d’ús múltiple de qualsevol 
altura sempre que disposin únicament de dos seients 
per al conductor i l’ajudant, en cap cas no tinguin 
seients addicionals i l’espai destinat a la càrrega no 
gaudeixi de visibilitat lateral i sigui superior al 50 per 
100 del volum interior.

f) Els vehicles tipus “jeep” els models de sèrie 
dels quals, pel fet d’estar considerats d’aplicació 
industrial, comercial o agrícola, hagin estat deguda-
ment homologats per l’Administració tributària 
canària, quan el seu preu final de venda al públic, 
exclosos l’impost general indirecte canari i l’impost 
especial sobre determinats mitjans de transport, no 
excedeixi els 2.500.000 pessetes.

L’homologació s’ha de fer atenent les caracterís-
tiques del vehicle quant al seu comportament en 
tracció, seguretat de bolcada i preu de venda al 
públic. El preu final de venda al públic és el d’aquests 
vehicles en el punt de lliurament, en ordre de marxa, 
amb totes les opcions incorporades de sèrie i el cer-
tificat pel fabricant nacional o el representant legal 
degudament autoritzat pel fabricant estranger.

g) Els vehicles adquirits per minusvàlids, que 
no prevegi l’annex I, per al seu ús exclusiu sempre 
que hi concorrin els requisits següents:

– Que hagin transcorregut almenys quatre anys 
des de l’adquisició d’un altre vehicle en condicions 
anàlogues.

No obstant això, aquest requisit no s’exigeix en 
supòsits de sinistre total dels vehicles, certificat per 
la companyia asseguradora.

– Que no siguin objecte d’una transmissió poste-
rior per actes inter vivos durant el termini de quatre 
anys següents a la data de l’adquisició.

L’incompliment d’aquest requisit determina 
l’obligació, a càrrec del beneficiari, d’ingressar a la 
Hisenda pública la diferència entre la quota que hau-
ria hagut de suportar per aplicació del tipus incre-
mentat i l’efectivament suportada en efectuar l’ad-
quisició del vehicle.

L’aplicació del tipus impositiu general requereix 
el reconeixement previ del dret de l’adquirent en la 
forma que es determini per reglament, amb la certi-
ficació prèvia de la invalidesa per part de l’Institut 
Nacional de Serveis Socials.

h) Els serveis de lloguer d’automòbils de 
turisme prestats per empreses dedicades habitual-
ment i exclusivament a la realització de les activitats 
esmentades en les condicions i amb els requisits 
següents:

– Que no hi hagi vinculació entre les parts que 
intervinguin en les operacions esmentades, en els 
termes que preveu el número 3 de l’article 23 
d’aquesta Llei.

– Que no excedeixi els tres mesos el temps de 
lloguer d’un mateix vehicle a una persona o entitat 
durant cada període de dotze mesos consecutius.

servació, siguin susceptibles de ser habitualment i 
idòniament utilitzats per a la nutrició humana o ani-
mal, d’acord amb el que estableixen el Codi alimen-
tari i les disposicions dictades per al seu desplega-
ment, excepte les begudes alcohòliques.

S’entén per beguda alcohòlica tot líquid apte per 
al consum humà per ingestió que contingui alcohol 
etílic.

Als efectes d’aquest apartat, no tenen la conside-
ració d’aliment el tabac ni les substàncies no aptes 
per al consum humà o animal en el mateix estat en 
què es van lliurar o importar.

9è Els animals, vegetals i els altres productes 
susceptibles de ser utilitzats habitualment i idònia-
ment per a l’obtenció dels productes a què es refe-
reix l’apartat anterior, directament o barrejats amb 
altres d’un origen diferent.

10è Els lliuraments d’habitatges qualificats 
administrativament  de protecció oficial de règim 
general, quan els lliuraments els efectuïn els promo-
tors.

No s’entenen compresos en el concepte dels 
habitatges del paràgraf anterior els locals de negoci, 
ni tampoc els garatges ni els annexos que es trans-
metin independentment d’aquests.

11è Les execucions d’obres, amb aportació de 
materials o sense, conseqüència de contractes direc-
tament formalitzats entre el promotor i el contrac-
tista, que tinguin per objecte la construcció o rehabi-
litació dels habitatges qualificats administrativament 
de protecció oficial de règim general.

12è Les execucions d’obra, amb aportació de 
materials o sense, conseqüència de contractes direc-
tament formalitzats entre el promotor constructor i 
el contractista, que tinguin per objecte l’autocons-
trucció d’habitatges qualificats administrativament 
de protegits de conformitat amb la legislació especí-
fica aplicable.

2. La prestació de serveis de transports terres-
tres.

ANNEX II
El tipus impositiu incrementat del 12 per 100 de 

l’impost general indirecte canari s’aplica a les opera-
cions que tinguin per objecte lliuraments, arrenda-
ments o importacions dels béns següents:

1r Cigars amb un preu superior a 100 pessetes 
unitat i labors del tabac ros.

2n Els aiguardents compostos, els licors, els 
aperitius sense vi base i les altres begudes deriva-
des d’alcohols naturals, de conformitat amb les defi-
nicions de l’Estatut de la vinya, del vi i dels alcohols 
i les reglamentacions complementàries i, així mateix, 
els extractes i concentrats alcohòlics aptes per a 
l’elaboració de begudes derivades. En els dos casos 
s’aplica sempre que superin el preu de 200 pessetes 
litre.

3r Els vehicles accionats amb motor amb una 
potència superior a 10 CV fiscals, excepte:

a) Els camions, motocarros, furgonetes i altres 
vehicles que, per la seva configuració objectiva, no 
es puguin destinar a cap altra finalitat que el trans-
port de mercaderies.

b) Els autobusos, microbusos i altres vehicles 
aptes per al transport col·lectiu de viatgers que:

– Tinguin una capacitat que excedeixi les 9 pla-
ces, inclosa la del conductor, o

– Sigui quina sigui la seva capacitat, tinguin una 
altura sobre el terra superior a 1.800 mil·límetres, lle-
vat que es tracti de vehicles tipus “jeep” o tot ter-
reny.
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tics per a la seva transformació o comerciants majo-
ristes dels metalls esmentats per a la seva venda 
exclusiva a fabricants, artesans o protètics.

c) Les parts de productes o articles manufactu-
rats incomplets que es transfereixin entre fabricants 
per a la seva transformació o elaboració posterior.

Als efectes d’aquest impost es consideren pedres 
precioses, exclusivament, el diamant, el robí, el safir, 
la maragda, l’aiguamarina, l’òpal i la turquesa.

10è Rellotges de butxaca, polsera, sobretaula, 
peu, paret, etc., la contraprestació per unitat dels 
quals sigui igual o superior a 20.000 pessetes.

11è Tota classe d’articles de vidre, cristall, pisa, 
ceràmica i porcellana que tinguin finalitat artística o 
d’adorn la contraprestació per unitat dels quals sigui 
igual o superior a 10.000 pessetes.

12è Catifes de nus a mà en llana i les de pell.
13è Peces de vestir o d’adorn personal confeccio-

nades amb pells. No s’inclouen en aquest apartat les 
bosses, carteres i objectes similars ni les peces confec-
cionades exclusivament amb retalls o deixalles.

14è Perfums i extractes.
15è Producció, distribució i cessió de drets de 

les pel·lícules cinematogràfiques per ser exhibides a 
les sales “X”, així com la seva exhibició.»

Article cinquè: Arbitri sobre la producció i importació a 
les Illes Canàries.

Els preceptes de la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modi-
ficació dels aspectes fiscals del règim econòmic fiscal de 
les Canàries, relatius a l’arbitri sobre la producció i impor-
tació a les Illes Canàries, que s’especifiquen a continua-
ció, queden redactats de la manera següent:

1. Les lletres b) i c) de l’apartat 2 de l’article 82 es 
modifiquen en els termes següents:

«b) Les subvencions vinculades directament al 
preu.

En cap cas no s’hi inclouen les subvencions diri-
gides a permetre el proveïment de productes comu-
nitaris o disponibles en el mercat de la CEE, que pre-
veu el Programa d’opcions específiques per la 
llunyania i insularitat de les Illes Canàries.

c) Els tributs i gravàmens de qualsevol classe 
que recaiguin sobre les operacions gravades, llevat 
del mateix arbitri sobre la producció i importació a 
les Illes Canàries, l’impost general indirecte canari i 
els impostos especials.»

2n L’article 83 queda redactat de la manera 
següent:

«Article 83.
1. En les importacions, la base imposable és la 

que resulti d’afegir al “valor en duana” els concep-
tes següents quan no hi estiguin compresos:

1r Qualssevol gravàmens o tributs que es puguin 
meritar en ocasió de la importació, a excepció del 
mateix arbitri sobre la producció i importació a les 
Illes Canàries, de l’impost general indirecte canari, 
dels impostos especials i dels drets de la tarifa espe-
cial de l’arbitri insular a l’entrada de mercaderies.

2n Les despeses accessòries i complementà-
ries, com ara comissions, embalatges, ports, trans-
ports i assegurances, que es produeixin fins al pri-
mer lloc de destinació o de ruptura de la càrrega.

2. En cap cas no s’hi inclouen les subvencions 
dirigides a permetre el proveïment de productes 
comunitaris o disponibles en el mercat de la CEE, 
que preveu el Programa d’opcions específiques per 
la llunyania i insularitat de les Illes Canàries.»

– Que es tracti de lloguer de vehicles de turisme 
sense conductor i els serveis es prestin d’acord amb 
les normes reguladores de l’activitat esmentada i 
per persones o entitats que tinguin l’autorització 
administrativa preceptiva.

– Que els vehicles afectes a l’activitat de lloguer 
no s’utilitzin en la realització d’altres activitats 
empresarials, que, si s’escau, pugui portar a terme 
el subjecte passiu.

Als efectes del que disposa aquest número no 
tenen la consideració de contractes de lloguer d’au-
tomòbils de turisme els d’arrendament venda i assi-
milats, ni els d’arrendament amb opció de compra.

4t Remolcs per a vehicles de turisme.
5è Embarcacions i vaixells d’esbarjo o esports 

nàutics que tinguin més de nou metres d’eslora a la 
coberta, excepte:

a) Les embarcacions olímpiques que per la 
seva configuració només puguin ser accionades a 
rem.

b) L’arrendament dels vaixells d’esbarjo o d’es-
ports nàutics l’eslora dels quals a la coberta no exce-
deixi els 15 metres, prestats per empreses dedicades 
habitualment i exclusivament a la realització de les 
activitats esmentades.

L’excepció d’aquesta lletra b) queda condicio-
nada a les limitacions i al compliment dels requisits 
establerts per al lloguer de vehicles de turisme.

6è Avions, avionetes i altres aeronaus, proveï-
des de motor mecànic, excepte:

a) Les aeronaus que, per les seves característi-
ques tècniques, només es puguin destinar a treballs 
agrícoles o forestals o al trasllat de malalts o ferits.

b) Les aeronaus el pes màxim de les quals a 
l’enlairament no excedeixi els 1.550 quilograms, 
segons un certificat expedit per la Direcció General 
d’Aviació Civil.

c) Les adquirides per escoles reconegudes ofi-
cialment per la Direcció General d’Aviació Civil i des-
tinades exclusivament a l’educació i formació aero-
nàutica de pilots o el seu reciclatge professional.

d) Les adquirides per l’Estat, comunitats autò-
nomes, corporacions locals o per empreses o orga-
nismes públics.

e) Les adquirides per empreses de navegació 
aèria, fins i tot en virtut de contractes d’arrendament 
financer.

f) Les adquirides per empreses per ser cedides 
en arrendament financer exclusivament a empreses 
de navegació aèria.

7è Escopetes, fins i tot les d’aire comprimit, i 
les altres armes llargues de foc, la contraprestació 
per unitat de les quals sigui igual o superior a 45.000 
pessetes.

8è Cartutxos per a escopetes de caça i, en gene-
ral, per a les altres armes enumerades a l’apartat 
anterior, quan la seva contraprestació per unitat 
sigui superior a 17 pessetes.

9è Joies, joiells, pedres precioses i semiprecio-
ses, perles naturals, cultivades i d’imitació, objectes 
elaborats totalment o parcialment amb or, plata o 
platí, les monedes commemoratives de curs legal, 
els damasquinats i la bijuteria.

No s’inclouen en el paràgraf anterior:
a) Els objectes d’exclusiva aplicació industrial, 

clínica o científica.
b) Els lingots no preparats per a la seva venda 

al públic, xapes, làmines, varetes, ferralla, bandes, 
pólvores i tubs que continguin or o platí, sempre 
que tots els adquireixin fabricants, artesans o protè-
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«Dotzena. 1. Als efectes del que disposa aquesta 
Llei es considera:

Primer. Navegació marítima internacional: la 
que realitzin vaixells a través d’aigües marítimes en 
els supòsits següents:

a) La que s’iniciï en un port situat en l’àmbit 
espacial d’aplicació de l’impost i acabi o faci escala en 
un altre port situat fora de l’àmbit espacial esmentat.

b) La que s’iniciï en un port situat fora de l’àm-
bit espacial d’aplicació de l’impost i acabi o faci 
escala en un altre port situat dins o fora de l’àmbit 
espacial esmentat

c) La que s’iniciï i finalitzi en qualsevol port, 
sense fer escales, quan la permanència en aigües 
situades fora del mar territorial de l’àmbit espacial 
d’aplicació de l’impost excedeixi les quaranta-vuit 
hores.

El que disposa aquesta lletra c) no s’aplica als 
vaixells que realitzin activitats comercials de trans-
port remunerat de persones o mercaderies.

En aquest concepte de navegació marítima inter-
nacional no s’inclouen les escales tècniques realitza-
des per proveir, reparar o serveis anàlegs.

Segon. Que un vaixell està afecte a la navegació 
marítima internacional, quan els seus recorreguts 
en singladures de la navegació esmentada repre-
sentin més del 50 per 100 del total recorregut efec-
tuat durant els períodes de temps que s’indiquen a 
continuació:

a) L’any natural anterior a la data en què s’efec-
tuïn les corresponents operacions de reparació, 
manteniment, noliejament total o arrendament, lle-
vat del que disposa la lletra següent.

b) En els supòsits de lliurament, construcció, 
transformació o importació del vaixell o en els de 
desafectació dels fins de salvament, assistència 
marítima i pesca costanera, l’any natural en què 
s’efectuïn les operacions esmentades, llevat que tin-
guin lloc després del primer semestre de l’any 
esmentat, cas en què el període a considerar com-
prèn aquest any natural i el següent.

Aquest criteri també s’aplica en relació amb les 
operacions esmentades a la lletra anterior quan es rea-
litzin després de les esmentades en aquesta lletra.

Als efectes del que disposa aquesta lletra, es 
considera que la construcció d’un vaixell ha finalit-
zat en el moment de la seva matriculació definitiva 
en el Registre marítim corresponent.

Si transcorreguts els períodes a què es refereix 
aquesta lletra b), el vaixell no compleix els requisits 
que determinen l’afectació a la navegació marítima 
internacional, la seva situació tributària es regula-
ritza en relació amb les operacions d’aquest apartat 
d’acord amb el que disposa l’article 8, apartat 2, 
d’aquesta Llei.

Tercer. Navegació aèria internacional, la que es 
realitzi en els supòsits següents:

a) La que s’iniciï en un aeroport situat en l’àm-
bit espacial d’aplicació de l’impost i acabi o faci 
escala en un altre aeroport situat fora de l’àmbit 
espacial esmentat.

b) La que s’iniciï en un aeroport situat fora de 
l’àmbit espacial de l’impost i acabi o faci escala en 
un altre aeroport situat dins o fora de l’àmbit espa-
cial esmentat.

En aquest concepte de navegació aèria internaci-
onal no s’inclouen les escales tècniques realitzades 
per proveir, reparar o serveis anàlegs.

Quart. Que una companyia estigui dedicada 
essencialment a la navegació aèria internacional 

Article sisè: Tarifes de l’arbitri sobre la producció i impor-
tació a les Illes Canàries.

El tipus de gravamen corresponent als productes enu-
merats a continuació és el que s’indica en cada cas:

Codi Descripció
Tipus

–
(Percentatge)

2403.10.00.1.00.E Picadura de tabac i tabac 
per a pipa, fins i tot amb 
succedanis de tabac en 
qualsevol proporció, per a 
la indústria tabaquera ....... 0,1

1507.90.90.9.00.I Oli de soja, en envasos  
≤ 5 litres ......................... 5

1508.90.90.9.00.H Oli de cacauet, en envasos 
≤ 5 litres .............................. 5

1512.19.91.9.00.I Oli de gira-sol, en envasos 
≤ 5 litres .............................. 5

1514.90.90.9.00.J Oli de colza, en envasos 
≤ 5 litres .......................... 5

1515.29.90.9.00.E Oli de blat de moro, en 
envasos ≤ 5 litres ............... 5

Article setè: Arbitri insular a l’entrada de mercaderies 
tarifa especial.

La base imposable de l’arbitri insular a l’entrada de 
mercaderies - tarifa especial es determina de conformitat 
amb les regles aplicables per a la determinació de la base 
imposable de les importacions, a efectes de l’arbitri sobre 
la producció i importació a les Illes Canàries.

Article vuitè: Disposicions generals.

1. La disposició addicional vuitena de la Llei 20/1991, 
de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del règim 
econòmic fiscal de les Canàries, queda redactada de la 
manera següent:

«U. A partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial 
decret llei, els tipus de l’impost general indirecte canari 
queden fixats de la manera següent:

1. El tipus zero s’aplica als lliuraments de béns 
i prestacions de serveis esmentats a l’article 27.1.1r.

2. El tipus reduït és del 2 per 100.
3. El tipus general és del 4 per 100.
4. El tipus incrementat és del 12 per 100.

Dos. Les lleis de pressupostos generals de l’Es-
tat poden modificar els tipus de gravamen de l’im-
post general indirecte canari que regula l’apartat 
anterior dins els límits que preveu l’article 27 
d’aquesta Llei, els tipus del recàrrec del règim espe-
cial de comerciants, així com els de l’arbitri sobre la 
producció i importació a les Illes Canàries dins els 
límits que preveu l’article 85 d’aquesta mateixa Llei, 
sense perjudici del que preveu l’apartat 5 d’aquest 
mateix article.

Aquestes modificacions s’efectuen, si s’escau, a 
iniciativa de la Comunitat Autònoma de les Canà-
ries, que prèviament ha d’escoltar els cabildos insu-
lars.»

2. El número 1 de la disposició addicional dotzena de 
la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes 
fiscals del règim econòmic fiscal de les Canàries, queda 
redactat de la manera següent:
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la matrícula turística, no subjecta a l’impost especial sobre 
determinats mitjans de transport pel seu caràcter provisi-
onal, de conformitat amb el règim de beneficis fiscals 
següent:

a) Exempció dels drets aranzelaris i altres tributs que 
recaiguin sobre les importacions.

b) Exempció de l’impost sobre el valor afegit.
c) Exempció de l’impost general indirecte canari.

Disposició addicional tercera. Pròrroga de la tarifa espe-
cial de l’arbitri insular a l’entrada de mercaderies.

A partir de l’entrada en vigor de la pròrroga de la tarifa 
especial de l’arbitri insular a l’entrada de mercaderies, 
que preveu l’article 6.4 del Reglament (CEE) número 
1.911/91 del Consell, de 26 de juny, la tarifa especial esmen-
tada s’exigeix als mateixos tipus impositius que els 
vigents el 31 de desembre de 1992; tot això en els termes 
que estableix el Reglament (CEE) número 564/93 del Con-
sell, de 8 de març.

Disposició transitòria única. Exempcions relatives a vai-
xells i aeronaus.

Als efectes de l’aplicació de les exempcions que pre-
veuen els articles 12 i 14 de la Llei 20/1991, de 7 de juny, de 
modificació dels aspectes fiscals del règim econòmic fis-
cal de les Canàries, els vaixells i aeronaus que el dia 31 de 
desembre de 1992 hagin efectuat durant els períodes que 
preveu la disposició addicional dotzena de la dita Llei els 
recorreguts que s’hi especifiquen es consideren afectes a 
la navegació marítima i aèria internacional respectiva-
ment.

Els vaixells i aeronaus que, en la data esmentada no 
hagin efectuat, en els períodes indicats, els recorreguts 
especificats en la disposició addicional esmentada, es 
consideren afectes a la navegació marítima i aèria inter-
nacional en el moment en què es compleixin les condici-
ons esmentades.

Disposició derogatòria única. Disposicions que es dero-
guen.

A partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei 
queda derogada la disposició addicional tercera de la Llei 
38/1992, de 28 de desembre, d’impostos especials.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret llei entra en vigor el dia de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

No obstant això, el que preveu l’article tercer, apartat 
9è, pel qual es crea el règim especial de comerciants deta-
llistes en l’impost general indirecte canari, s’aplica a partir 
del dia en què s’iniciï el primer període trimestral de decla-
ració liquidació posterior a l’entrada en vigor d’aquest 
Reial decret llei.

Madrid, 21 de maig de 1993.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

quan correspongui a la navegació esmentada més 
del 50 per 100 de la distància total recorreguda en 
els vols efectuats per totes les aeronaus utilitzades 
per la companyia esmentada durant els períodes de 
temps que s’indiquen a continuació:

a) L’any natural anterior a la realització de les 
operacions de reparació, manteniment, noliejament 
total o arrendament, llevat del que disposa la lletra 
següent.

b) En els supòsits de lliurament, construcció, 
transformació o importació de les aeronaus, l’any 
natural en què s’efectuïn les operacions esmenta-
des, llevat que tinguin lloc després del primer semes-
tre de l’any esmentat, cas en què el període a consi-
derar comprèn aquest any natural i el següent.

Aquest criteri també s’aplica en relació amb les 
operacions esmentades a la lletra anterior quan es rea-
litzin després de les esmentades en aquesta lletra.

Si en transcórrer els períodes a què es refereix 
aquesta lletra b) la companyia no compleix els requi-
sits que determinen la seva dedicació a la navegació 
aèria internacional, es regularitza la seva situació tri-
butària en relació amb les operacions d’aquest apar-
tat d’acord amb el que disposa l’article 8, número 2, 
d’aquesta Llei.

Cinquè. Productes d’avituallament: les provisi-
ons de bord, els combustibles, carburants, lubricants 
i altres olis d’ús tècnic i els productes accessoris de 
bord.

S’entén per:
a) Provisions de bord: els productes destinats 

exclusivament al consum de la tripulació i dels pas-
satgers.

b) Combustibles, carburants, lubricants i altres 
olis d’usos tècnics: els productes destinats a l’ali-
mentació dels òrgans de propulsió o al funciona-
ment de les altres màquines i aparells de bord.

c) Productes accessoris de bord: els de consum 
per a ús domèstic, els destinats a l’alimentació dels 
animals transportats i els consumibles utilitzats per 
a la conservació, tractament i preparació a bord de 
les mercaderies transportades.

Sisè. Dipòsits normals de combustibles i car-
burants: els comunicats directament amb els òrgans 
de propulsió, màquines i aparells de bord.

Setè. Península: el territori peninsular espa-
nyol.»

Disposició addicional primera. Contingut de les declara-
cions recapitulatives.

El ministre d’Economia i Hisenda ha d’adoptar les dis-
posicions necessàries per adaptar el contingut de la decla-
ració recapitulativa que han de presentar les persones 
que realitzin operacions intracomunitàries a les previsi-
ons que conté l’article primer d’aquest Reial decret llei.

Disposició addicional segona. Reglamentació de la 
matrícula turística.

El Govern ha d’adaptar a les conseqüències de l’har-
monització fiscal del mercat interior la reglamentació de 


