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15794 LLEI 19/1994, de 6 de juliol, de modificació 
del règim econòmic i fiscal de Canàries. 
(«BOE» 161, de 7-7-1994.)

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
Les bases econòmiques del règim econòmic fiscal de 

Canàries que s’articulen en aquesta Llei aspiren a regular 
la vida econòmica canària durant el tram final del segle 
XX i primeres dècades del segle XXI. Per a això aquest 
text legal conté mecanismes de flexibilitat suficients amb 
què fer front a variants que succeeixin tant a l’entorn eco-
nòmic internacional i comunitari, com als escenaris 
interns.

Ha quedat enrere l’experiència positiva d’una història 
de singularitats fiscals i comercials que endinsa les arrels 
al segle XVI i d’aquell sistema de ports francs sorgit a mit-
jan  segle XIX, que es prolongaria fins a la guerra civil 
espanyola de 1936. Una regulació d’acord amb un tipus 
d’economia i relacions internacionals en què cabien plan-
tejaments lliurecanvistes dins d’un espai tan particular 
com el canari de llavors. Posteriorment aquest sistema 
aniria incorporant elements intervencionistes i fins i tot 
proteccionistes, que ratificaria el règim econòmic fiscal de 
1972, quan la tasca econòmica i els intercanvis comercials 
entre països havien modificat el mapamundi i les estruc-
tures dels mercats nacionals.

Des de la crisi dels 70 i sobretot a la dècada dels 80, la 
realitat econòmica mundial s’ha modificat substancial-
ment tant en les seves formes d’actuació, esquemes orga-
nitzatius, finançament internacional, com en les inversi-
ons dels diferents sectors i països. Canvis que han alterat 
radicalment la gestió de l’empresa, el món del treball, la 
competència entre zones, els procediments i les polítiques 
d’intervenció pública i fins i tot els sistemes d’incentius o 
promoció econòmica i localització inversora.

S’imposa per tant atendre aquest repte tan important 
i urgent d’adaptar i ajustar el règim econòmic fiscal, dis-
positiu fonamental del marc canari, a les circumstàncies 
imperants. En aquesta tessitura li convé molt al desitjable 
creixement i benestar material de la societat canària. És 
més, les raons de la recerca d’un acoblament positiu no 
només es limiten a aquesta qüestió, ja per si mateixa ine-
vitable, sinó que també és el producte d’altres esdeveni-
ments. Serveixen a títol d’exemple els que deriven de la 
nova realitat democràtica que feliçment presideix la con-
vivència espanyola, la presència d’un poder regional 
autònom, sense oblidar el decisiu condicionant que 
suposa la integració espanyola i canària a la Comunitat 
Econòmica Europea, o les experiències d’una dinàmica 
subjecta a cicles oscil·lants de crisis i expansions.

La dimensió conjunta d’aquests canvis ha deixat virtu-
alment inservible el parcialment vigent règim econòmic 
fiscal de 1972, ja revisat en els aspectes fiscals amb la Llei 
20/1991, de 7 de juny. Consideracions de tipus legal obli-
guen a fer aquesta revisió, que coincideix, d’altra banda, 
amb aquesta necessitat real de disposar d’un text que 
eviti simples maquillatges o formalismes tímids, i també 
que sigui capaç de superar la parcialització d’interessos. 
Del que es tracta és de contribuir de manera significativa 
a fer que el model de desenvolupament canari trobi una 
plataforma d’empenta notable, ja que aquestes noves cir-

cumstàncies exigeixen tenir una posició competitiva en 
l’ordre econòmic, de qualitat de vida i cohesió en el social, 
i d’autonomia cooperant en el sistema polític existent.

Canàries, històricament, ha disposat d’un règim de lli-
bertat comercial que implicava l’existència de franquícies 
al consum, menys pressió fiscal indirecta i exempció de la 
pràctica de determinats monopolis estatals. Aquestes 
condicions van afavorir a Canàries un model economico-
fiscal específic i diferencial respecte al dominant a la resta 
del territori nacional.

La Constitució de 1978, el posterior Estatut d’autono-
mia de 1982 i els protocols que Canàries ha tingut en les 
relacions del Regne d’Espanya amb la Comunitat Econò-
mica Europea, han respectat una part d’aquestes especifi-
citats en el que constitueix pròpiament un patrimoni reco-
negut i compatibilitzat en el projecte comunitari.

Tanmateix, aquesta singularitat ha hagut d’integrar i 
assumir determinats pressupòsits legals i funcionals cor-
responents a l’ordenament vigent a la Comunitat Econò-
mica Europea. Aquests fets han acabat per reduir al mínim 
l’operativitat de la Llei 30/1972, que ja en els seus plante-
jaments estratègics i en bona part del seu articulat reflec-
tia contradictòries i ambigües formes de regulació, ja que 
contenia les restes d’un adulterat lliurecanvisme amb 
mesures clarament proteccionistes.

Amb aquesta Llei es pretén harmonitzar i adequar 
coherentment els marges d’autonomia derivats de la tra-
dició economicofiscal canària, amb els aspectes compati-
bles resultants dels àmbits nacional i comunitari. Propòsit 
que comprèn i abraça, com ja s’ha assenyalat anterior-
ment, fonaments que requereix Canàries per inserir-se 
amb garanties en la nova dinàmica econòmica i global 
que tant difereix de la que regia els anys 70 i dècades 
anteriors.

Els mecanismes de provisió de subministraments i 
«inputs», de subvencions i restitucions, o l’ambivalència 
que es tenia amb els monopolis i els suports institucio-
nals, aconsellen no prolongar-lo en l’oportunitat històrica 
que ofereixen el model econòmic reflectit en aquest nou 
règim econòmic fiscal.

Aquest règim econòmic especial de Canàries tan 
necessari concilia els principis de la seva diferencialitat, 
reconeguts en els ordenaments espanyol i comunitari, 
amb el disseny operatiu d’un sistema impulsor a l’activi-
tat econòmica, la creació de llocs de treball, la potenciació 
dels seus diferents espais insulars, l’oferta i regulació d’un 
focus d’atracció a la iniciativa empresarial i a la presència 
d’inversor exterior.

Els principis estratègics que informen aquest esquema 
suposen:

- Mantenir una significativa inferior pressió fiscal que 
la mitjana de la resta d’Espanya i de la Comunitat Econò-
mica Europea. Es tracta amb això que Canàries disposi 
d’una «atractivitat» territorial capaç de compensar aspec-
tes negatius i efectes desfavorables de la insularitat eco-
nòmica.

Configurar una estructura impositiva amb tributs equi-
valents o similars als existents a la resta d’Espanya i de la 
Comunitat Econòmica Europea. El motiu d’aquest format 
és facilitar les operacions de perfeccionament actiu, així 
com publicar els avantatges d’una disminució de la pres-
sió fiscal.

- Incorporar un bloc coherent d’incentius fiscals i eco-
nòmics, de manera que veritablement generi decisions 
inversores, dinamitzi la localització d’activitats en zones 
d’escassa autorealització i respongui socialment als bene-
ficis que comporta per a tothom la modernització de l’apa-
rell productiu i comercial.

- Crear una Zona Especial Canària en la qual, respec-
tant el principi d’estanquitat, es puguin ubicar capitals i 
empreses provinents de l’exterior, els quals, atrets pels 
avantatges inherents a aquest tipus de zones especials, 
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coadjuvin a potenciar el desenvolupament econòmic i 
social de l’arxipèlag.

- Estructurar unes regles de comportaments i un dis-
positiu de mesures i accions que facilitin les intervencions 
públiques orientades a minimitzar els costos de compli-
ment i coordinació entre contribuents i administracions, 
de manera que es redueixin o desapareguin les rèmores 
fiscals i altres seqüeles costoses de les pràctiques fiscals i 
financeres. D’altra banda, el sistema dissenyat té la flexi-
bilitat suficient per encaixar sense més contratemps, 
retocs i adaptacions a circumstàncies excepcionals o de 
fases recessives.

- Potenciar simultàniament la nova inserció en els 
entorns exteriors de l’economia espanyola, amb una 
sòlida vertebració del mercat regional i, per tant, de les 
diferents illes que componen l’arxipèlag canari. Amb 
aquesta finalitat, s’han tingut molt presents les ajudes 
possibles i factibles per a l’aprofitament de recursos endò-
gens, els intercanvis interinsulars i la promoció especial 
d’activitats. Com a tal es preveuen incentius discriminato-
ris positius en illes menors i zones d’especial problemà-
tica a les illes capitalines.

- Ponderar que en els nous pressupostos de funciona-
ment de l’economia i de l’actual complex institucional, els 
programes de desenvolupament i les accions conjuntes 
dels agents, instàncies i organismes públics trobin al-
licients motivadors.

En funció del que s’exposa, aquesta Llei justifica el 
seu qualificatiu d’especial en elements com els següents:

1. Disposar d’un bloc d’incentius destinats a com-
pensar problemes de discontinuïtat territorial i a pro-
moure activitats generadores d’ocupació o que augmen-
tin la competitivitat interior i exterior de les empreses 
canàries.

2. Reparar en àrees sensibles d’atenció per les con-
seqüències estructurals que provoquen les problemàti-
ques de capítols com els del transport, aigua, energia, 
produccions i comercialització de productes agrícoles 
d’exportació i consum intern, pesca, telecomunicacions i, 
finalment, projectes d’R+D que utilitzen recursos endò-
gens i qualificacions especials.

3. Configurar un sistema flexible en els objectius de 
foment i atenció especial, però sense danyar la consistèn-
cia d’una Hisenda local canària recentment modernitzada 
arran de les modificacions fiscals de la Llei 20/1991 i l’es-
quema operatiu del POSEICAN.

4. Propiciar una funció eficaç i creixent de l’econo-
mia canària a l’Atlàntic, millorar-ne la renda de posició 
estratègica i incorporar-hi el caràcter de frontera sud de la 
Unió Europea.

II
Així, aquesta Llei, dividida en set títols, consta de 79 

articles, deu disposicions addicionals, sis disposicions 
transitòries, una disposició derogatòria i una disposició 
final.

El títol preliminar aborda la regulació de la finalitat de 
la Llei, així com dels principis que la informen, i recull en 
aquesta regulació l’essència tradicional del règim econò-
mic fiscal de Canàries, caracteritzat fonamentalment per 
la llibertat comercial i l’absència de monopolis sobre béns 
i serveis, alhora que garanteix una situació en la qual el 
cost mitjà de l’activitat econòmica canària permeti que 
l’economia insular competeixi amb la de la resta del terri-
tori nacional, i estableix el principi en virtut del qual el 
volum de situacions favorables que s’insereixen a la Llei a 
fi de la consecució de l’objectiu anterior no pot suposar 
cap minva en el volum de les inversions públiques a l’ar-
xipèlag.

En el títol primer, la Llei aborda una matèria absoluta-
ment fonamental en el context de l’economia canària, que 

és la relativa als transports i les telecomunicacions, esta-
bleix el principi de llibertat de prestació dels dos serveis i 
d’inaplicació de monopolis sobre aquests, i salvaguarda 
en tot cas les prescripcions constitucionals i comunitàries 
que, si s’escau, hi poden haver.

Així mateix, s’introdueixen mecanismes importants 
tendents a garantir la prestació dels serveis de transport i 
telecomunicacions en un règim de possibilitat quantita-
tiva d’accés a aquests que permeti tant als particulars 
residents a l’arxipèlag, com a les empreses canàries gau-
dir-ne en termes de competitivitat respecte a la resta del 
territori nacional.

El títol segon introdueix mesures importants en el 
context de la compensació de la llunyania i del fet insular, 
les quals es concreten: d’una banda, en la inserció de 
mecanismes que han de permetre, sens dubte, disposar a 
Canàries d’energia i aigua a preus assequibles en el con-
text de les possibilitats que genera l’economia canària; i, 
de l’altra, garanteix un programa específic d’inversions 
públiques en infraestructures, i en fixa, fins i tot, l’import 
mínim en el 50 per 100 de la recaptació normativa líquida 
atribuïda a l’Estat com a compensació per la supressió de 
l’impost general sobre el tràfic de les empreses que esta-
bleix la Llei 20/1991, de 7 de juny.

En el títol tercer es consolida un règim específic de 
cooperació i coordinació entre les administracions públi-
ques la manifestació general del qual es concreta en la 
creació d’una comissió mixta i en l’establiment de meca-
nismes de coordinació de caràcter sectorial entre les dues 
administracions que siguin necessaris per a la posada en 
marxa, el desplegament i el seguiment del nou règim eco-
nòmic fiscal de les illes Canàries.

Com a manifestació específica d’aquest règim de coo-
peració i coordinació entre les administracions públiques, 
es regula un mecanisme de col·laboració en l’àmbit de la 
inspecció del comerç exterior, a fi que els problemes que 
se suscitin en aquest ordre puguin ser detectats per una 
Administració o l’altra, i col·laborin totes dues en la seva 
solució, si bé es preserva la competència exclusiva que en 
aquesta matèria atribueix la Constitució a l’Estat, així com 
la condició d’aquest com a únic responsable de la presen-
tació dels problemes detectats davant els organismes cor-
responents de la Unió Europea.

És evident que el compliment dels objectius que es 
persegueixen en modificar els aspectes del règim econò-
mic fiscal de Canàries, requereix l’adopció de mesures 
concretes i puntuals, tant en l’àmbit estrictament econò-
mic com en el fiscal, matèria a què es refereix el títol quart 
de la Llei.

Així i pel que fa al primer dels àmbits, s’adopten mesu-
res contundents en relació amb el desenvolupament ener-
gètic mediambiental, la promoció del comerç canari, la 
incentivació de les inversions privades a l’arxipèlag, la 
promoció turística com a pilar fonamental de l’economia 
canària que és aquest sector, l’adequada aplicació a Canà-
ries, partint de les seves peculiaritats intrínseques, del 
règim d’incentius econòmics regionals i, finalment, actu-
ant en l’àmbit del necessari foment de la creació de llocs 
de treball, a través d’una activitat tan essencial amb 
aquesta finalitat com és la formació professional.

Pel que fa a l’àmbit específicament fiscal, el model 
econòmic que hi ha darrere dels plantejaments globals 
expressament reflectits en el text de la Llei demana l’adop-
ció de certes mesures d’aquesta naturalesa fiscal, com 
són les tendents a fomentar les inversions privades a 
Canàries, les d’acompanyament del règim de liberalitza-
ció de les telecomunicacions, les que requereixen una 
efectiva política de foment de les exportacions canàries i, 
finalment, les que demanen la possibilitat que els empre-
saris canaris puguin accedir a cotes importants d’estalvi 
fiscal com a contrapartida a l’esforç inversor amb càrrec 
als seus propis recursos, la qual cosa s’aconsegueix mit-
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jançant la regulació del règim especial de la reserva per a 
inversions.

Com a qüestió fonamental, el títol cinquè de la Llei 
aborda amb coratge, realisme i modernitat la creació i 
regulació d’una Zona Especial Canària amb la finalitat de 
propiciar els escenaris adequats a la implantació a l’arxi-
pèlag de capitals i empreses provinents de l’exterior els 
quals, atrets pels avantatges inherents a aquest tipus de 
zones especials, coadjuvin decididament a la generació 
de pols de potenciació del progrés econòmic i social de 
Canàries.

Al seu torn, aquesta Zona Especial Canària, els àmbits 
geogràfic, subjectiu i objectiu de la qual es dissenyen en 
nom de la plena efectivitat del principi d’estanquitat, s’or-
ganitza formalment sota la tutela i el control d’un consorci 
configurat com a organisme públic que depèn del Minis-
teri d’Economia i Hisenda, configuració que dota l’esmen-
tada Zona Especial de totes les cauteles necessàries a fi 
d’adequar-ne la inserció en el context conformat tant per 
l’ordenament jurídic intern i comunitari, com per l’es-
quema d’organització de les administracions públiques.

En aquest context, la Zona Especial Canària apareix 
regulada de manera que, atès l’elevat nivell de flexibilitat 
que s’introdueix en els aspectes formals i materials relaci-
onats, tant amb la mateixa Zona Especial i el seu Con-
sorci, com amb les entitats que poden acollir-se a aquest 
règim, és fàcil aventurar l’efectivitat de les possibilitats 
que s’ofereixen per a l’establiment de capitals i empreses 
exteriors, els quals han de col·laborar, sens dubte, junta-
ment amb els capitals i empreses autòctons, al desitjat 
desenvolupament econòmic de l’arxipèlag.

En aquest marc general és particularment destacable 
l’especial afany de la Llei per complir els objectius propis 
de la Zona Especial a través de la instal·lació en aquesta 
Zona d’entitats financeres i d’empreses de fabricació, 
transformació, manipulació i comercialització de béns 
corporals, per a la qual cosa es dota aquests sectors de 
règims especials en el context més ampli conformat pel 
règim general de la Zona Especial Canària.

Aquesta Llei tampoc no oblida el tractament necessari 
i específic que s’ha de donar a les zones franques a Canà-
ries tenint en compte la importància passada, present i 
futura que aquestes han tingut, tenen i tindran a l’arxipè-
lag, per a la qual cosa, s’adopten les mesures necessàries 
en el títol sisè.

A més, la Llei procura una adaptació adequada del 
Registre especial de vaixells i empreses navilieres, regulat 
a la Llei 27/1992, de 24 de novembre, de ports de l’Estat i 
de la marina mercant, als plantejaments globals contin-
guts en aquesta, adaptació que porta a terme el títol setè.

Finalment, la Llei conté una pluralitat de disposicions 
addicionals i transitòries necessàries a fi de garantir l’ade-
quada efectivitat de les mesures que aquesta estableix en el 
seu articulat, deroga, a més, totes les disposicions preexis-
tents que s’hi oposin i disposa el seu règim de vigència.

TÍTOL PRELIMINAR

Finalitat de la Llei i principis generals

Article 1. Finalitat de la Llei.

Aquesta Llei té com a finalitat:
a) Actualitzar els aspectes econòmics del tradicional 

règim econòmic fiscal de Canàries.
b) Garantir que la llunyania i insularitat de Canàries, 

que la converteixen en regió ultraperifèrica de la Unió 
Europea, són compensades a través de polítiques especí-
fiques i suficients.

c) Establir un conjunt estable de mesures econòmi-
ques i fiscals encaminades a promoure el desenvolupa-
ment econòmic i social de Canàries.

Article 2. Principi de llibertat comercial.

1. Es ratifica el principi de llibertat comercial d’im-
portació i exportació, en virtut del qual totes les mercade-
ries poden ser importades i exportades sense restriccions 
quantitatives i sense altres limitacions que les següents:

a) Les que obeeixin a raons sanitàries, mediambien-
tals, d’ordre públic o altres internacionalment admeses.

b) Les derivades de les disposicions generals i espe-
cífiques per a Canàries del dret comunitari.

2. En desplegament del principi que estableix l’apar-
tat anterior, no és aplicable a Canàries cap monopoli sobre 
béns i serveis, tant de caràcter fiscal com de qualsevol 
altre tipus, excepte en les matèries que, d’acord, amb el 
que disposa l’article 128.2 de la Constitució, tenen la con-
sideració de serveis essencials reservats per llei al sector 
públic.

Article 3. Altres principis.

1. El cost de l’activitat econòmica a Canàries no ha 
de situar l’arxipèlag en una situació de desavantatge res-
pecte a la mitjana de les altres regions del territori nacio-
nal.

2. L’existència d’un règim econòmic i fiscal específic 
a l’arxipèlag no ha de donar lloc, en cap cas, a la disminu-
ció del volum de la despesa pública estatal corrent i d’in-
versió, destinable a les illes en absència d’aquest.

TÍTOL I

Transport i telecomunicacions

CAPÍTOL I

Transport

Article 4. Principi de llibertat de transport.

1. Els serveis de transport aeri i marítim, de persones 
i mercaderies, es regeixen pel principi de llibertat de trans-
port, en els termes que preveu aquesta Llei, les normes 
que la despleguen i les disposicions comunitàries sobre el 
tema.

2. El principi de llibertat de transport marítim i aeri 
que estableix l’apartat anterior, afecta tot tipus de serveis, 
regulars o no, de caràcter interinsular, nacional i interna-
cional.

3. Aquest principi també afecta tots els serveis auxi-
liars del transport marítim i aeri, els quals poden prestar 
directament les mateixes companyies, o contractats per 
aquestes a terceres empreses no necessàriament de 
transport.

4. A Canàries s’han d’establir tarifes portuàries i 
aeroportuàries diferents i reduïdes respecte a les vigents 
en l’àmbit nacional, per aconseguir la competitivitat amb 
els ports i aeroports d’ús alternatiu. A aquests efectes, 
s’ha de posar especial atenció a les de manipulació de 
mercaderies en contenidors.

Article 5. Liberalització de serveis.

1. No s’ha d’aplicar a Canàries cap monopoli sobre 
els serveis de transport marítim exterior o interior, ni de 
transport aeri nacional o internacional, i s’han de modifi-
car i revisar les condicions en què les companyies nacio-
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nals tinguin atorgada o autoritzada la prestació dels ser-
veis en règim d’exclusivitat o monopoli.

2. Respecte al transport aeri per companyies estran-
geres des de l’arxipèlag, cap a l’arxipèlag i en trànsit per 
l’arxipèlag s’apliquen els principis de màxima flexibilitat 
compatibles amb la política aèria estatal i comunitària per 
permetre la connexió directa de les illes Canàries amb 
altres països, especialment d’Àfrica i Amèrica, i potenciar 
el seu paper com a centre de distribució de trànsits aeris 
entre els tres continents.

3. Per al transport de qualsevol tipus de mercaderies, 
es permet el lliure aprofitament de la capacitat de càrrega 
en els vols tant regulars com no regulars, incloent-hi els 
«xàrters», que s’efectuen des de l’arxipèlag canari, cap a 
l’arxipèlag canari i en trànsit per l’arxipèlag canari.

4. No s’ha d’aplicar cap monopoli en els serveis d’as-
sistència a terra a aeronaus, a passatgers i a mercaderies. 
Les companyies aèries poden realitzar aquests serveis 
lliurement, per si mateixes, o bé contractar-ne la realitza-
ció amb empreses no necessàriament aèries, que han 
d’ajustar la prestació dels serveis a l’estructura i capacitat 
de cada aeroport i satisfer els requisits tècnics i adminis-
tratius que hi siguin aplicables.

5. Les línies regulars de cabotatge marítim interinsu-
lar i de cabotatge entre la península i Canàries estan sot-
meses a un règim d’autorització administrativa. L’Admi-
nistració competent pot imposar obligacions de servei 
públic per garantir el servei entre les illes i entre aquestes 
i la península.

6. Així mateix, amb la finalitat de garantir les comu-
nicacions aèries interinsulars i entre les illes Canàries i la 
resta del territori nacional, el Govern de la Nació pot esta-
blir obligacions de servei públic.

7. El que disposen els apartats anteriors s’entén 
sense perjudici del que estableixen els convenis internaci-
onals.

Article 6. Trànsit regulars de persones.

1. Als ciutadans espanyols i dels altres estats mem-
bres de la Unió Europea, residents a les illes Canàries, 
se’ls aplica una reducció en les tarifes dels serveis regu-
lars del transport de viatgers de la quantia següent:

a) El 33 per 100 per als trajectes directes entre l’arxi-
pèlag canari i la resta del territori nacional.

b) El 10 per 100 per als trajectes interinsulars a l’arxi-
pèlag canari.

2. S’autoritza el Govern de la Nació, escoltat el 
Govern de Canàries, perquè modifiqui la quantia de les 
subvencions establertes a l’apartat anterior, o reemplaci 
aquest règim per un altre sistema de compensació en fun-
ció de l’evolució del mercat de serveis de transport aeri de 
manera que en cap cas suposi una disminució de l’ajuda 
prestada o un deteriorament en la qualitat del servei.

3. Dins del respecte a la normativa comunitària i al 
principi de llibertat tarifària, l’Administració ha de vetllar 
perquè les companyies prestatàries de serveis de passat-
gers atenguin, en la fixació de les seves tarifes, els costos 
derivats de la doble insularitat als efectes de la necessària 
connexió amb les línies de la resta del territori nacional.

Article 7. Transport marítim i aeri de mercaderies.

1. Com a mesura complementària a l’aplicació de les 
disposicions del dret comunitari a les illes Canàries relati-
ves a la llunyania i a la insularitat, s’estableix una consig-
nació anual en els pressupostos generals de l’Estat, refe-
rida a l’any natural, per finançar un sistema de 
compensacions que permeti abaratir el cost efectiu del 
transport marítim i aeri de mercaderies interinsular i entre 
les illes Canàries i la península.

Així mateix i respectant els articles 92 i 93 del Tractat 
CE, s’estableixen compensacions al transport per a les 
exportacions dirigides a la Unió Europea, sense perjudici 
de les modulacions i derogacions singulars que estableix 
el Reglament (CEE) número 1911/91, del Consell, de 26 de 
juny de 1991, i de la Decisió del Consell 91/314/CEE, de la 
mateixa data, per a les illes Canàries.

2. S’ha de determinar per reglament el sistema de 
concessió de les compensacions en les diverses modali-
tats, així com els beneficiaris.

El sistema que s’estableixi ha de garantir la seva inci-
dència directa sobre el cost del transport.

3. En tot cas, el sistema de compensació a què es 
refereix aquest article ha de tenir en compte el principi de 
continuïtat territorial amb la península.

4. S’ha de crear una comissió mixta entre l’Adminis-
tració General de l’Estat i l’Administració autonòmica, que 
s’encarregui d’efectuar el seguiment i avaluació de l’apli-
cació del sistema de compensació que preveuen els dos 
apartats anteriors.

Article 8. Transport públic terrestre.

Es reconeix al transport públic regular de viatgers el 
caràcter de servei públic essencial.

El transport públic regular de viatgers es configura 
com un transport integrat de caràcter insular i ha d’acce-
dir al finançament que preveuen els pressupostos gene-
rals de l’Estat per al transport col·lectiu urbà de superfí-
cie.

CAPÍTOL II

Telecomunicacions

Article 9. Telecomunicacions internacionals.

1. Els serveis finals de telecomunicació es poden 
prestar a Canàries en règim de competència.

2. L’Estat ha de definir i aprovar les especificacions 
tècniques que permetin garantir el funcionament eficient 
dels serveis i xarxes de comunicació, així com de l’espec-
tre radioelèctric.

Article 10. Telecomunicacions: preus.

1. Els serveis interinsulars de telecomunicacions que 
es prestin en règim de tarifes públiques han de tenir per a 
l’usuari un preu, per a cada servei, no superior a l’esta-
blert per a les distàncies equivalents a la península.

2. Els serveis de telecomunicació entre les illes i la 
resta del territori nacional que es prestin en règim de tari-
fes públiques han de tenir per a l’usuari un preu, per a 
cada servei, no superior a l’establert per a la distància 
màxima intrapeninsular.

TÍTOL II

Compensació de la llunyania i del fet insular

Article 11. Preus de l’energia i de l’aigua.

1. S’ha d’establir per reglament un sistema de com-
pensació que garanteixi a les illes Canàries la moderació 
dels preus de l’energia, i que mantingui preus equivalents 
als de la resta del territori espanyol.

2. Així mateix, s’ha d’establir per reglament un sis-
tema de compensació que garanteixi a les illes Canàries la 
moderació dels preus de l’aigua dessalinitzada o reutilit-
zada.
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Article 12. Finançament.

Els pressupostos generals de l’Estat han de recollir 
cada any les partides pressupostàries que siguin necessà-
ries per dotar les transferències corresponents a les inver-
sions de l’Estat en infraestructures a Canàries, que han de 
ser com a mínim del 50 per 100 de la recaptació normativa 
líquida atribuïda a l’Estat com a compensació per la 
supressió de l’impost general sobre el tràfic de les empre-
ses que estableix la Llei 20/1991, de 7 de juny.

Article 13. Convenis.

En les matèries en les quals la Comunitat Autònoma 
de Canàries no tingui legalment atribuïdes competències, 
quan raons d’eficiència i racionalitat en la gestió ho acon-
sellin, es pot delegar mitjançant conveni la gestió dels 
crèdits pressupostaris a què es refereix l’article anterior.

TÍTOL III

Cooperació i coordinació entre les administracions 
públiques

Article 14. Principi general.

Per garantir una coordinació adequada entre l’Admi-
nistració General de l’Estat i la Comunitat Autònoma de 
Canàries, s’ha de crear una comissió mixta i s’han d’esta-
blir mecanismes de coordinació de caràcter sectorial entre 
les dues administracions que siguin necessaris per a la 
posada en marxa, el desenvolupament i el seguiment del 
nou règim econòmic fiscal de les illes Canàries.

Article 15. Inspecció del comerç exterior.

1. La Inspecció del comerç exterior, atesa la integra-
ció de les illes a la Unió Europea i la competència exclu-
siva de l’Estat en la seva execució i regulació, és a càrrec 
de l’Administració General de l’Estat, sota el principi gene-
ral d’adequació a la normativa comunitària en la matèria.

2. La Comunitat Autònoma de Canàries i l’Adminis-
tració General de l’Estat han de col·laborar per a la identi-
ficació dels problemes específics i en la recerca de soluci-
ons que en matèria d’inspecció de comerç exterior es 
plantegin a l’arxipèlag canari, per tal que l’Administració 
General de l’Estat pugui presentar-los i negociar-los davant 
la Unió Europea per a la seva resolució cas per cas.

TÍTOL IV

Mesures complementàries de promoció del 
desenvolupament econòmic i social de Canàries

CAPÍTOL I

Mesures econòmiques

Article 16. Desenvolupament energètic mediambiental.

Per la seva flexibilitat per atendre la demanda i pel seu 
l’impacte ambiental inferior, s’ha de fomentar l’establi-
ment de centrals energètiques de cicle combinat, prefe-
rentment de gas natural, així com la implantació de cen-
trals duals de producció d’energia elèctrica i dessalinització 
d’aigua, i potenciar estratègicament les energies alterna-
tives.

Article 17. Pla d’estalvi energètic.

El Govern de la Nació i el Govern de Canàries han 
d’elaborar i posar en marxa un pla d’optimització i estalvi 
de consums energètics i d’aigua, en la indústria, sector 
terciari, agricultura i consums humans.

Article 18. Promoció comercial.

1. L’Administració General de l’Estat i la Comunitat 
Autònoma de Canàries han de potenciar la seva col-
laboració als efectes de definir i assolir objectius comuns 
dins la promoció comercial espanyola. S’ha de tenir una 
consideració especial en el desenvolupament de progra-
mes de formació comercial d’espanyols, africans i iberoa-
mericans, el foment de societats i consorcis d’exportació, 
el suport d’assistència a fires a l’exterior, viatges de pro-
moció comercial, creació de marques i denominacions 
d’origen dels productes canaris, i en la prestació de ser-
veis a països tercers des de territori canari.

2. Es crea, amb seu a Canàries, el Consell Assessor 
per a la Promoció del Comerç amb Àfrica Occidental, amb 
l’objectiu de fomentar les relacions comercials amb els 
països africans d’aquesta Zona.

Aquest Consell està presidit pel secretari d’Estat de 
Comerç, s’hi han d’integrar representants de l’Administra-
ció General de l’Estat, de l’Administració autonòmica i 
dels agents socials i econòmics vinculats al sector expor-
tador, i ha de tenir una secretaria permanent a l’arxipèlag 
que correspon a l’Administració perifèrica de l’Estat.

La composició i funcions d’aquest òrgan s’han de des-
plegar mitjançant norma reglamentària.

Article 19. Promoció turística.

1. Atenent el caràcter estratègic del turisme en l’eco-
nomia canària i la seva repercussió en l’ocupació, s’ha 
d’atendre especialment el seu foment i desenvolupament. 
A aquests efectes, i sense perjudici del que preveu la dis-
posició transitòria tercera, els incentius a la inversió en el 
sector s’han d’orientar preferentment a la seva reestruc-
turació, modernització de la planta d’allotjament, a la cre-
ació d’activitats d’oci complementàries de les d’allotja-
ment i la potenciació de formes de turisme especialitzat.

2. S’ha d’atendre especialment a la formació tecni-
coprofessional en el sector, i impulsar l’ensenyament 
d’idiomes.

3. En les campanyes de promoció turística exterior 
que realitzi l’Estat, i sempre que ho sol·liciti el Govern de 
Canàries, s’ha d’incloure l’oferta de les illes de forma cla-
rament diferenciada.

Article 20. Incentius econòmics regionals.

1. L’Administració General de l’Estat ha de dotar de la 
màxima flexibilitat el funcionament dels incentius regio-
nals i la localització de les inversions a les illes sense altres 
limitacions sectorials i financeres que les establertes per 
la normativa comunitària, tenint en compte els objectius 
de desenvolupament que proposa el POSEICAN.

S’ha d’incentivar la inversió a les illes perifèriques 
mitjançant l’exigència d’un volum mínim d’inversió infe-
rior a l’establert per a la resta del territori nacional.

2. S’ha d’atendre especialment el suport a la petita i 
mitjana empresa per la seva capacitat de generació d’ocu-
pació, i promoure centres o institucions d’assessorament 
i informació.

3. En la valoració dels projectes s’ha d’incentivar la 
creació de llocs de treball, el seu impacte ambiental nul i 
l’ús de tecnologies toves.

4. S’han de valorar preferentment els sectors pro-
ductius relacionats amb les energies renovables -tant per 
a usos energètics com per a la dessalinització i reutilitza-
ció d’aigües-, el reciclatge i reutilització de productes, 
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termes que preveu l’article 29 de la Llei 20/1991, de 7 de 
juny.

Article 26. Règim especial de les empreses que exportin 
a països tercers o enviïn a la Unió Europea.

1. Els subjectes passius de l’impost sobre societats 
gaudeixen d’una bonificació del 50 per 100 de la quota 
corresponent als rendiments derivats de l’exportació a 
països tercers o de l’enviament a la resta de la Unió Euro-
pea des de Canàries de béns corporals produïts per 
aquests a l’arxipèlag, inclosa la pesca d’altura que es 
desembarqui en els ports canaris, es manipuli o es trans-
formi i s’exporti des de Canàries. Es poden beneficiar 
d’aquesta bonificació les persones o entitats domiciliades 
a Canàries o domiciliades en altres territoris que es dedi-
quin a la producció o transformació d’aquests béns a l’ar-
xipèlag mitjançant una sucursal o un establiment perma-
nent. La bonificació s’efectua sobre la quota resultant 
després de practicar, si s’escau, les deduccions a què es 
refereix l’article 24 de la Llei 61/1978, de 27 de desembre, 
de l’impost sobre societats. La bonificació també s’aplica 
als rendiments derivats de les operacions que tenen per 
objecte la introducció d’aquests béns en zones franques, 
dipòsits francs, dipòsits duaners o altres dipòsits autorit-
zats, de conformitat amb la normativa duanera estatal i 
comunitària, sempre que no s’utilitzin ni es destinin al seu 
consum final en aquestes àrees.

2. Aquesta bonificació també és aplicable als subjec-
tes passius de l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques que exerceixin aquestes activitats i amb els matei-
xos requisits exigits als subjectes passius de l’impost 
sobre societats, sempre que determinin els seus rendi-
ments en règim d’estimació directa.

La bonificació s’aplica sobre la part de la quota íntegra 
que proporcionalment correspongui als rendiments deri-
vats de les activitats d’exportació assenyalades.

Article 27. Reserva per a inversions a Canàries.

1. Les societats i altres entitats jurídiques subjectes a 
l’impost sobre societats tenen dret a la reducció a la base 
imposable d’aquest impost de les quantitats que, en rela-
ció amb els seus establiments situats a Canàries, destinin 
dels seus beneficis a la reserva per a inversions d’acord 
amb el que disposa aquest article.

2. La reducció a què es refereix l’apartat anterior 
s’aplica a les dotacions que en cada període impositiu es 
fan a la reserva per a inversions fins al límit del 90 per 100 
de la part de benefici obtingut en el mateix període que no 
sigui objecte de distribució, quan procedeixi d’establi-
ments situats a Canàries.

En cap cas l’aplicació de la reducció pot determinar 
que la base imposable sigui negativa.

A aquests efectes, es consideren beneficis no distribu-
ïts els destinats a nodrir les reserves, exclosa la de caràc-
ter legal. Tampoc té la consideració de benefici no distri-
buït el que correspongui als increments de patrimoni 
afectes a l’exempció per reinversió a què es refereix l’arti-
cle 15.8 de la Llei 61/1978, de 27 de desembre, de l’impost 
sobre societats.

Les assignacions a reserves es consideren disminuï-
des en l’import que eventualment s’hagi restat del con-
junt d’aquestes, tant en l’exercici a què es refereix la 
reducció de la base imposable, com en aquell en què 
s’adopti l’acord de fer les assignacions.

3. La reserva per a inversions ha de figurar en els 
balanços amb absoluta separació i títol apropiat i és indis-
ponible mentre els béns en què es va materialitzar hagin 
de romandre a l’empresa.

4. Les quantitats destinades a la reserva per a inver-
sions a Canàries s’han de materialitzar en el termini 
màxim de tres anys comptats des de la data de la merita-

l’agricultura biològica i d’exportació de productes de qua-
litat i les noves tecnologies.

Article 21. Creació de llocs de treball.

El Govern de l’Estat, i el Govern de Canàries, amb l’ob-
jectiu de promocionar al màxim l’ocupació, han de coor-
dinar els seus esforços i recursos, i fixar les actuacions 
corresponents en el marc del Pla econòmic regional de 
Canàries (1994-1999).

Article 22. Incentius a la inversió.

1. Mentre el producte interior brut per càpita de 
Canàries se situï per sota de la mitjana nacional, l’Institut 
de Crèdit Oficial ha de tenir oberta una línia de préstecs de 
mediació amb tipus d’interès preferents per finançar 
inversions en actius fixos per part de les petites i mitjanes 
empreses domiciliades a Canàries que siguin de nova cre-
ació o que, ja constituïdes, ampliïn, modernitzin o traslla-
din les seves instal·lacions.

2. L’import de la línia de préstecs, el tipus aplicable a 
la cessió de fons per l’Institut de Crèdit Oficial a les enti-
tats de crèdit, el percentatge de les inversions que es pot 
finançar amb càrrec a aquesta línia, les condicions d’amor-
tització dels préstecs, així com altres característiques 
d’aquests i les competències que sobre això té el Consell 
General de l’Institut de Crèdit Oficial, els ha de determinar 
el Govern de la Nació en funció de la situació econòmica i 
financera en cada moment.

Article 23. Formació professional.

Als efectes de potenciar la creació de llocs de treball, 
l’Administració General de l’Estat ha de col·laborar amb la 
Comunitat Autònoma de Canàries en l’elaboració d’un 
programa especial de formació professional ocupacional 
en sectors de serveis avançats. Així mateix, s’ha d’establir 
un programa específic de beques de desplaçament per als 
joves canaris que hagin finalitzat la seva formació profes-
sional i que realitzin pràctiques en empreses peninsulars 
i en qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea.

CAPÍTOL II

Mesures fiscals

Article 24. Imposició dels serveis de telecomunicació.

Els serveis de telecomunicació que es presten a Canà-
ries estan exempts de l’impost general indirecte canari, 
amb dret a la deducció de les quotes suportades, en els 
termes que preveu l’article 29 de la Llei 20/1991, de 7 de 
juny, de modificació dels aspectes fiscals del règim eco-
nòmic fiscal de Canàries.

Article 25. Incentius a la inversió.

Les empreses domiciliades a Canàries que siguin de 
nova creació o que, ja constituïdes, ampliïn, modernitzin 
o traslladin les seves instal·lacions gaudeixen d’exempció 
en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurí-
dics documentats, en la seva constitució i en les adquisi-
cions patrimonials realitzades durant un període de tres 
anys a partir de l’atorgament de l’escriptura pública de 
constitució d’aquestes, de béns o drets sigui quina sigui la 
seva naturalesa, que estiguin situats, es puguin exercitar 
o s’hagin de complir en el territori canari.

També estan exempts de l’impost general indirecte 
canari els lliuraments realitzats a favor de les empreses i 
relatius a béns qualificats d’inversió per a l’adquirent, 
amb dret a la deducció de les quotes suportades en els 
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8. La disposició de la reserva per a inversions amb 
anterioritat al termini de manteniment de la inversió o per 
a inversions diferents a les previstes, així com l’incompli-
ment de qualsevol altre dels requisits que estableix aquest 
article dóna lloc a la integració a la base imposable de 
l’exercici en què esdevinguin aquestes circumstàncies de 
les quantitats que al seu moment van donar lloc a la seva 
reducció.

Sobre la part de quota derivada del que preveu el 
paràgraf anterior s’ha de girar l’interès de demora corres-
ponent calculat des de l’últim dia del termini d’ingrés 
voluntari de la liquidació en la qual es va fer la reducció 
corresponent de la base imposable.

9. Els subjectes passius de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques que determinin els seus rendi-
ments nets mitjançant el mètode d’estimació directa, 
tenen dret a una deducció en la quota íntegra pels rendi-
ments nets d’explotació que es destinin a la reserva per a 
inversions, sempre que aquests provinguin d’activitats 
empresarials realitzades mitjançant establiments situats a 
Canàries.

La deducció es calcula aplicant el tipus mitjà de grava-
men a les dotacions anuals a la reserva i té com a límit el 
80 per 100 de la part de la quota íntegra que proporcional-
ment correspongui a la quantia dels rendiments nets d’ex-
plotació que provinguin d’establiments situats a Canà-
ries.

Aquest benefici fiscal s’aplica d’acord amb el que 
disposen els apartats 3 a 8 d’aquest article, en els matei-
xos termes que els exigits a les societats i altres entitats 
jurídiques.

TÍTOL V

La Zona Especial Canària

CAPÍTOL I

Creació i àmbit de la Zona Especial Canària

Article 28. Creació de la Zona Especial Canària.

Es crea una zona especial a les illes Canàries (ZEC), 
amb la finalitat de promoure el desenvolupament econò-
mic i social de l’arxipèlag, presidida pel principi d’estan-
quitat, que es regeix pel que disposen aquesta Llei i les 
normes de desplegament, sense perjudici de l’aplicació 
de la normativa general en el que no es preveu expressa-
ment.

Per garantir l’estanquitat de la Zona Especial Canària 
respecte al territori de règim comú, el seu àmbit està res-
tringit, dins els límits geogràfics, als subjectes i les activi-
tats autoritzades acollir-se al seu règim especial.

Article 29. Àmbit geogràfic d’aplicació.

L’àmbit geogràfic de la Zona Especial Canària s’estén 
a tot el territori de les illes Canàries, llevat del cas d’em-
preses que es dediquin a la producció, transformació, 
manipulació i comercialització de mercaderies el lliura-
ment o la producció de les quals es realitzi a la Zona Espe-
cial Canària, que queden localitzades en les àrees que, 
dins d’aquest territori, determini el Govern de la Nació, a 
proposta del Govern de Canàries.

Article 30. Àmbit subjectiu d’aplicació.

1. La Zona Especial Canària queda restringida, dins 
els seus límits geogràfics, a les entitats la inscripció de les 
quals en el Registre oficial d’entitats de la Zona Especial 
Canària sigui autoritzada.

ció de l’impost corresponent a l’exercici en què s’hagi 
dotat aquesta, en la realització d’alguna de les inversions 
corresponents:

a) L’adquisició d’actius fixos situats o rebuts a l’arxi-
pèlag canari, utilitzats en aquest i necessaris per a l’exer-
cici d’activitats empresarials del subjecte passiu o que 
contribueixin a la millora i protecció del medi ambient en 
el territori canari. A aquest efecte, s’entenen situats i utilit-
zats a l’arxipèlag les aeronaus que tenen la base a Canà-
ries i els vaixells amb pavelló espanyol i matriculats a 
Canàries, inclosos els inscrits en el Registre especial de 
vaixells i empreses navilieres.

Si es tracta d’actius fixos usats, aquests no es poden 
haver beneficiat anteriorment del règim que preveu 
aquest article, i han de suposar una millora tecnològica 
per a l’empresa.

b) La subscripció de títols valors o anotacions en 
compte de deute públic de la Comunitat Autònoma de 
Canàries, de les corporacions locals canàries o de les 
seves empreses públiques o organismes autònoms, sem-
pre que es destini a finançar inversions en infraestructura 
o de millora i protecció del medi ambient en el territori 
canari, amb el límit del 50 per 100 de les dotacions.

A aquests efectes, el Govern de la Nació ha d’aprovar 
la quantia i la destinació de les emissions, a partir de les 
propostes que en aquest sentit formuli la Comunitat Autò-
noma de Canàries, amb l’informe previ del Comitè d’In-
versions Públiques.

Si no hi ha oferta suficient de deute qualificat de les 
institucions canàries, per cobrir la demanda per a la mate-
rialització de la reserva, excepcionalment es pot substituir 
per deute públic de l’Estat.

c) La subscripció d’accions o participacions en el 
capital de societats domiciliades a Canàries, que exercei-
xin a l’arxipèlag la seva activitat principal, sempre que 
aquestes realitzin les inversions que preveu l’apartat a) 
d’aquest article, en les condicions que regula aquesta Llei. 
Les inversions no donen dret al gaudi de cap altre benefici 
fiscal per aquest concepte.

5. Els elements en què es materialitzi la reserva per a 
inversions, quan es tracti d’elements dels que preveu 
l’apartat a) de l’article anterior, han d’estar en funciona-
ment en l’empresa del mateix subjecte passiu durant cinc 
anys com a mínim o durant la seva vida útil si és inferior, 
sense ser objecte de transmissió, arrendament o cessió a 
tercers per al seu ús.

Quan es tracti dels valors a què es refereixen els apar-
tats b) i c) de l’article esmentat, han de romandre en el 
patrimoni del subjecte passiu durant cinc anys ininter-
romputs.

Els subjectes passius que es dediquin, a través d’una 
explotació econòmica, a l’arrendament o cessió a tercers 
per al seu ús d’actius fixos poden gaudir del règim de la 
reserva per a inversions, sempre que no hi hagi vincula-
ció, directa o indirecta, amb els arrendataris o cessionaris 
dels béns esmentats, ni es tracti d’operacions d’arrenda-
ment financer.

6. Les disminucions de patrimoni relatives als ele-
ments afectes a la reserva per a inversions que hi hagi 
amb posterioritat al període de permanència a què es 
refereix l’apartat 5, no s’han d’integrar a la base imposa-
ble llevat que es materialitzi l’equivalent del seu import 
com una nova dotació a la reserva per a inversions que ha 
de complir tots els requisits que preveu aquesta norma.

La dotació corresponent a l’import de la disminució no 
dóna dret a la reducció de la base imposable que preveu 
l’apartat 1.

7. El gaudi del benefici de la reserva per a inversions 
és incompatible, per als mateixos béns amb la deducció 
per inversions i amb l’exempció per reinversió a què es 
refereix l’article 15, vuit, de la Llei 61/1978, de 27 de desem-
bre, de l’impost sobre societats.
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2. Els actes i resolucions que dicta el Consorci de la 
Zona Especial Canària en l’exercici de les seves funcions 
públiques exhaureixen la via administrativa, excepte en 
matèria tributària i poden ser objecte de recurs en la via 
economicoadministrativa, sense perjudici en tots dos 
casos del posterior accés a la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

3. Els acords i resolucions del Consell Rector i del 
president del Consorci de la Zona Especial Canària en 
l’exercici de les seves funcions públiques es consideren, 
en tot cas, actes del Consorci als efectes del que disposa 
l’apartat anterior.

4. El personal que presta servei al Consorci de la 
Zona Especial Canària hi està vinculat per una relació sub-
jecta a les normes del dret laboral. La seva selecció, amb 
excepció del de caràcter directiu, s’ha de fer mitjançant 
convocatòria pública i d’acord amb sistemes basats en els 
principis de mèrit i capacitat, i està sotmès al règim d’in-
compatibilitats establert amb caràcter general per al per-
sonal al servei de les administracions públiques.

5. No obstant el que disposa l’apartat anterior, l’exer-
cici de les funcions de vigilància i supervisió que es dele-
guin al Consorci, les han de portar a terme funcionaris 
que hi estiguin adscrits.

6. El control econòmic i financer del Consorci de la 
Zona Especial Canària s’ha de portar a terme exclusiva-
ment mitjançant comprovacions periòdiques o procedi-
ments d’auditoria, a càrrec de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, sense perjudici de les funcions 
que corresponguin al Tribunal de Comptes.

Article 34. Organització.

1. Els òrgans de govern i administració del Consorci 
de la Zona Especial Canària són el Consell Rector i el pre-
sident.

2. El Consell Rector està compost per:
a) El president del Consorci, que ho és del Consell, i 

un vicepresident, nomenats tots dos pel Govern de la 
Nació, a proposta conjunta del ministre d’Economia i 
Hisenda i del Govern de la Comunitat Autònoma de Canà-
ries, entre persones de reconeguda competència en matè-
ries econòmiques i financeres.

b) Cinc consellers, tres d’aquests nomenats pel 
ministre d’Economia i Hisenda i els altres dos pel Govern 
autònom de Canàries.

Com a secretari del Consell, amb veu però sense vot, 
ha d’actuar la persona que el Consell designi entre les que 
presten serveis al Consorci de la Zona Especial Canària.

3. El president té la representació legal del Consorci 
de la Zona Especial Canària i exerceix les facultats que li 
atribueix aquesta Llei i les que li delega el Consell Rector. 
El vicepresident substitueix el president en els casos de 
vacant, absència o malaltia i exerceix, així mateix, les 
facultats que li delega el Consell.

4. El mandat del president, del vicepresident i dels 
consellers té una durada de quatre anys, al final dels quals 
pot ser renovat per dos períodes més de quatre anys, i 
cessen en els càrrecs per expiració del termini dels seus 
mandats respectius, per renúncia acceptada per l’òrgan 
que els designi, per incompliment greu de les seves obli-
gacions, incapacitat permanent per a l’exercici de la seva 
funció, incompatibilitat sobrevinguda o condemna per 
delicte dolós, prèvia instrucció de l’expedient correspo-
nent.

5. Els membres del Consell Rector del Consorci de la 
Zona Especial Canària estan sotmesos al règim d’incom-
patibilitats dels alts càrrecs de la Administració i, durant 
els dos anys posteriors al seu cessament, no poden exer-
cir cap activitat professional relacionada amb la Zona.

2. Només s’autoritza la inscripció de les entitats que 
reuneixen els requisits següents:

a) Han de tenir personalitat jurídica pròpia.
b) Han de tenir la seu social, l’efectiva direcció dels 

negocis i l’establiment principal dins l’àmbit geogràfic de 
la Zona Especial Canària. En cap cas poden tenir establi-
ments, ni tan sols de caràcter accessori, a la resta del ter-
ritori nacional.

c) El seu objecte social ha de constituir la realització 
de les activitats comercials, industrials i de serveis que 
preveu aquest títol.

d) Els propietaris dels capitals de les entitats ZEC 
han de ser en tot cas persones o entitats no residents a 
Espanya, llevat dels supòsits en què s’autoritzi expressa-
ment una altra cosa.

Article 31. Àmbit objectiu d’aplicació.

1. Les entitats a què es refereix l’article anterior 
només poden realitzar operacions amb no-residents sense 
establiment permanent a Espanya o amb una altra entitat 
ZEC.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, poden 
realitzar operacions amb residents en el territori espanyol 
en relació amb les activitats de producció de béns corpo-
rals, en la forma que es determini per reglament. En qual-
sevol cas aquestes entitats, per a la seva instal·lació, 
poden adquirir béns d’actiu fix procedents del territori 
comú.

2. La condició de no-resident a Espanya s’acredita tal 
com estableix la legislació fiscal vigent.

3. Es poden determinar per reglament les operaci-
ons entre entitats ZEC, i entre aquestes i no-residents a 
Espanya, que poden ser prohibides, limitades o condicio-
nades, així com els requisits que han de complir els no-
residents per evitar que el règim de la Zona Especial 
Canària s’apliqui, directament o indirectament, a activi-
tats diferents de les esmentades en el paràgraf 1 d’aquest 
article.

4. Es pot autoritzar per reglament la realització d’ope-
racions de caràcter instrumental o accessori relacionades 
amb les despeses de funcionament, respecte a les activi-
tats a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article, entre 
entitats ZEC i residents a Espanya.

CAPÍTOL II

El Consorci i el Registre de la Zona Especial Canària

Secció 1a el conSorci de la Zona eSpecial canària

Article 32. Naturalesa.

Es crea adscrit al Ministeri d’Economia i Hisenda, i 
amb la denominació de Consorci de la Zona Especial 
Canària, un ens de dret públic amb personalitat jurídica i 
patrimoni propis i plena capacitat pública i privada, que 
es regeix pel que disposen aquesta Llei i les disposicions 
que la despleguen, que s’entén comprès al número 5 de 
l’article 6 del text refós de la Llei general pressupostària, 
segons la redacció que en fa el Reial decret 1091/1988, de 
23 de setembre.

Article 33. Règim jurídic.

1. El Consorci de la Zona Especial Canària es regeix 
per l’ordenament jurídic privat pel que fa a les seves rela-
cions patrimonials i contractació, i en l’exercici de les 
seves funcions públiques s’ha d’ajustar al que disposen la 
Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú i altres lleis que li siguin 
aplicables.
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f) Subministrar la informació que li requereixin les 
administracions o organismes competents, d’acord amb 
el que estableixen aquesta Llei i les normes de desplega-
ment.

g) Dictar les instruccions sobre el funcionament de la 
Zona Especial Canària en els aspectes en què tingui atri-
buïda la competència.

h) Elaborar anualment un avantprojecte de pressu-
post, amb l’estructura que assenyali el Ministeri d’Econo-
mia i Hisenda.

i) Emetre tots els informes li sol·licitin en relació amb 
les matèries de la seva competència.

j) Qualsevol altra funció o competència que li sigui 
atribuïda directament en aquesta Llei o en les seves nor-
mes de desplegament.

Article 38. Patrimoni, recursos econòmics i règim tribu-
tari del Consorci.

1. El patrimoni inicial del Consorci de la Zona Espe-
cial Canària està format per una dotació fundacional que 
ha de ser aportada en el 75 per 100 amb càrrec als pressu-
postos generals de l’Estat i en el 25 per 100 restant amb 
càrrec als pressupostos de la Comunitat Autònoma de 
Canàries.

2. Els recursos econòmics del Consorci de la Zona 
Especial Canària estan integrats per:

a) Els béns i valors que constitueixen el seu patri-
moni i els productes i rendes d’aquest patrimoni.

b) Les taxes a què es refereix l’article 50 d’aquesta 
Llei.

c) El producte o rendiment econòmic que obté en 
contraprestació als serveis que presta o les activitats que 
exerceix.

d) L’import de les multes que imposi el Consell Rec-
tor en l’exercici de les seves competències.

e) Les transferències corrents i de capital que es con-
signin a favor seu en els pressupostos generals de l’Estat 
i en els pressupostos generals de la Comunitat Autònoma 
de Canàries.

f) Qualsevol altre recurs que li pugui ser atribuït.

3. Per al cobrament dels recursos de dret públic que 
preveu l’apartat anterior, el Consorci té les mateixes prer-
rogatives que les legalment establertes a favor de l’Admi-
nistració General de l’Estat, i ha d’actuar, si s’escau, de 
conformitat amb els procediments administratius corres-
ponents.

4. Llevat que el Consell Rector acordi una altra utilit-
zació, el romanent anual del Consorci s’ha de distribuir 
entre les administracions públiques que l’integren en la 
proporció que estableix l’apartat 1 d’aquest article.

5. El Consorci de la Zona Especial Canària està sotmès 
al mateix règim tributari que el corresponent a l’Estat.

Secció 2a el regiStre oficial d’entitatS de la Zona eSpecial 
canària

Article 39. El Registre oficial d’entitats de la Zona Espe-
cial Canària. Creació.

1. Es crea el Registre oficial d’entitats de la Zona 
Especial Canària que depèn del Consorci, amb el caràcter 
de registre públic administratiu.

2. Només les entitats autoritzades, en els termes pre-
vistos a l’article 30, que estiguin inscrites en el Registre 
oficial poden operar a la Zona Especial Canària i acollir-se 
al règim especial que en deriva.

3. Mitjançant reial decret s’ha de regular l’organitza-
ció i les normes de funcionament, el procediment d’ins-
cripció, i les dades i documents que les entitats inscrites 

Article 35. Comissió Consultiva del Consorci.

1. Com a òrgan d’assessorament del Consell Rector, 
es crea la Comissió Consultiva del Consorci de la Zona 
Especial Canària, que està presidida pel vicepresident del 
Consorci amb veu però sense vot i està integrada, de la 
forma que es determini per reglament, per un màxim de 
dotze persones en representació de les entitats ZEC, de 
les cambres oficials de Comerç, Indústria i Navegació i 
d’altres entitats financeres i de serveis domiciliades a les 
illes Canàries.

2. La Comissió Consultiva del Consorci de la Zona 
Especial Canària ha d’informar sobre totes les qüestions 
que li siguin plantejades pel Consell Rector, i pot elevar a 
la consideració del Consell Rector totes les propostes que 
consideri oportunes.

Article 36. Funcions.

1. Al Consorci de la Zona Especial Canària li corres-
ponen, amb caràcter general i sense perjudici de les atri-
buïdes en aquesta Llei a altres òrgans o organismes 
públics, les funcions de vigilància i supervisió de les acti-
vitats de les entitats ZEC i les altres que li atribueix aquesta 
Llei.

2. S’han d’establir per reglament els procediments 
d’informació i col·laboració del Consorci de la Zona Espe-
cial Canària amb el Banc d’Espanya i amb els òrgans de 
l’Administració General de l’Estat i de la Comunitat Autò-
noma de Canàries, en l’àmbit de les seves respectives 
competències relacionades amb la Zona Especial Canària 
i, si s’escau, amb els seus delegats en aquesta. De la 
mateixa manera, es pot delegar l’exercici parcial o ple de 
competències, d’aquests organismes, al Consorci relacio-
nades amb les activitats a què es refereix l’apartat ante-
rior.

3. Així mateix el Consorci de la Zona Especial Canà-
ria ha de promoure i facilitar els serveis necessaris per al 
funcionament adequat d’aquesta Zona i la consecució de 
la seva finalitat.

4. El Consorci de la Zona Especial Canària ha d’as-
sessorar el Govern de la Nació, el ministre d’Economia i 
Hisenda i el Govern de la Comunitat Autònoma de Canà-
ries, en les matèries relacionades amb la Zona Especial 
Canària, a petició d’aquests o per iniciativa pròpia, i pot 
elevar les propostes sobre mesures o disposicions relaci-
onades amb la Zona que consideri necessàries. Anual-
ment ha d’elaborar i donar publicitat a un informe en el 
qual es reflecteixi la seva actuació i la situació de la Zona 
Especial Canària, sense perjudici de l’elaboració i publica-
ció d’estadístiques respecte a aquesta amb la periodicitat 
que consideri pertinent.

Article 37. Competències del Consell Rector del Con-
sorci.

Correspon al Consell Rector del Consorci de la Zona 
Especial Canària:

a) Tramitar i resoldre les sol·licituds d’autorització de 
les entitats que es vulguin acollir al règim especial de la 
Zona Especial Canària.

b) Gestionar el Registre oficial administratiu d’enti-
tats ZEC.

c) Gestionar les taxes d’inscripció i permanència en 
el Registre oficial de les entitats ZEC.

d) Vigilar el compliment per part de les entitats ZEC 
del que disposa aquesta Llei, i per a això pot requerir tota 
la informació que sigui necessària, sense perjudici del 
que estableix aquesta Llei respecte a les competències 
atribuïdes a altres òrgans o organismes públics.

e) Iniciar, instruir i resoldre els expedients sanciona-
dors que es tramitin segons el que disposen les normes 
que conté el capítol VI d’aquest títol.
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La liberalització s’estén, així mateix, als cobraments i 
pagaments exteriors i a les transferències de l’exterior o a 
l’exterior derivats dels actes, negocis, transaccions i ope-
racions a què es refereix el paràgraf anterior del present 
apartat.

3. Llevat dels supòsits expressament autoritzats, no 
es poden efectuar transaccions, sigui quina sigui la seva 
naturalesa, ni els cobraments corresponents, pagaments i 
transferències, entre entitats ZEC i les persones o entitats 
que, d’acord amb la legislació de control de canvis, tin-
guin la condició de residents a Espanya, així com amb 
entitats que, estant domiciliades a l’estranger, estiguin 
participades en més del 50 per 100 del seu capital per resi-
dents a Espanya. A aquests efectes, s’ha d’establir per 
reglament un règim especial per a les inversions efectua-
des per residents a Espanya en entitats ZEC, així com per 
a les inversions a Espanya que realitzin aquestes últimes 
entitats.

L’incompliment d’aquesta prohibició dóna lloc a res-
ponsabilitat en els termes que preveu aquesta llei.

4. L’acreditació de la no-residència a Espanya s’ha 
d’efectuar de conformitat amb el que disposa l’article 2 
del Reial decret 1816/1991, de 20 de desembre, sobre 
transaccions econòmiques amb l’exterior.

Secció 3a règim fiScal

Article 43. Principi general.

Les entitats ZEC estan subjectes per obligació perso-
nal a l’impost sobre societats al tipus de l’u per cent per 
les operacions que realitzin a la Zona Especial Canària, en 
la forma que preveu aquesta Llei.

Les entitats ZEC estan exemptes del pagament de 
qualsevol imposició indirecta meritada a Espanya, tant de 
caràcter estatal, com autonòmic o local, per les activitats 
que exerceixin a la Zona Especial Canària, en la forma 
prevista en aquesta Llei.

Article 44. Exempcions en l’impost sobre societats i en 
l’impost sobre la renda de les persones físiques.

1. Els residents en estats que no siguin membres de 
la Unió Europea, gaudeixen del règim d’exempció de 
l’obligació real de contribuir previst per a residents en 
altres estats membres de la CEE a l’article 70 de la Llei 
31/1991, de 30 de desembre, l’article 17 de la Llei 18/1991, 
de 6 de juny, i el títol II de la Llei 29/1991, de 16 de desem-
bre, quan percebin rendiments, increments de patrimoni i 
distribucions de beneficis en l’àmbit de la Zona Especial 
Canària.

2. L’única retenció en la font a què estan obligades 
les entitats ZEC és la corresponent als rendiments del tre-
ball personal de les persones físiques que treballin per 
aquestes dins de l’esmentada Zona Especial Canària, i 
sense que la retenció es pugui estendre a les operacions 
realitzades amb no-residents en el territori espanyol.

Article 45. Exempcions de l’impost sobre transmissions 
patrimonials i actes jurídics documentats.

Les entitats ZEC gaudeixen d’exempció en l’impost 
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics docu-
mentats, respecte als actes, contractes i operacions 
següents:

a) Per les adquisicions de béns i drets que destini el 
subjecte passiu a l’exercici de la seva activitat, sempre 
que aquests estiguin situats, es puguin exercir o s’hagin 
de complir en el territori canari.

b) Per les operacions societàries realitzades per 
aquestes entitats, amb excepció de la seva dissolució.

c) Pels actes jurídics documentats formalitzats en el 
territori canari, llevat de les lletres de canvi, els documents 

han d’aportar al Registre oficial d’entitats de la Zona Espe-
cial Canària.

CAPÍTOL III

Règim general de les entitats ZEC 

Secció 1a diSpoSicionS generalS

Article 40. Entitats acollides al règim de la Zona Especial 
Canària.

Les entitats ZEC estan subjectes en la seva constitució 
als requisits i condicions que, segons la naturalesa jurí-
dica que tinguin o forma mercantil que adoptin, són exigi-
bles per la respectiva legislació vigent a l’Estat espanyol 
que els és aplicable, sense perjudici de les singularitats 
derivades d’aquesta Llei. En particular, s’estableixen amb 
caràcter general les excepcions següents:

a) El nombre de socis fundadors i d’administradors 
pot quedar reduït a un.

b) Almenys un dels administradors ha de residir a l’ar-
xipèlag canari.

c) Els títols representatius del capital social, si s’escau, 
poden ser emesos al portador.

d) Amb les excepcions que estableixen els articles 53.1 
i 59.2 d’aquesta Llei, el capital de les societats mercantils 
acollides a la Zona Especial Canària ha de ser, com a 
mínim, d’un milió de pessetes i estar totalment desem-
borsat en el moment de la constitució de la societat.

Article 41. Procediment de constitució i inscripció de les 
entitats ZEC.

1. Per a la constitució d’una entitat ZEC, els promo-
tors han de sol·licitar l’autorització prèvia al Consorci de 
la Zona Especial Canària. A la sol·licitud s’hi ha d’adjuntar 
una memòria descriptiva de les activitats que ha de dur a 
terme l’entitat a la Zona Especial Canària. Juntament amb 
aquesta sol·licitud s’ha d’aportar un dipòsit o aval per 
l’import de la taxa d’establiment. A la vista de la docu-
mentació aportada pels promotors, el Consell Rector ha 
de procedir a l’autorització prèvia que vincula l’actuació 
posterior de l’òrgan i ha de ser motivada en cas de dene-
gació.

2. Una vegada obtinguda l’autorització a què es refe-
reix l’apartat anterior, els promotors han de procedir a 
constituir davant un fedatari públic l’entitat que vulguin, a 
la qual obligatòriament hi han d’afegir les sigles «ZEC».

Els administradors han d’aportar el document consti-
tuït al Registre oficial d’entitats de la ZEC, on ha de ser 
inscrita en el termini de deu dies llevat que l’escriptura no 
s’ajusti a la documentació aprovada.

3. Les societats anònimes i limitades, amb indepen-
dència de quin sigui el seu actiu, volum de negoci i nom-
bre d’empleats, poden presentar al Registre oficial d’enti-
tats ZEC el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la 
memòria abreujats.

Secció 2a control de canviS

Article 42. Control de canvis.

1. Les entitats ZEC tenen la consideració de no-resi-
dents als efectes de la legislació vigent en matèria de con-
trol de canvis i d’inversions estrangeres.

2. Són lliures els actes, negocis, transaccions i ope-
racions de qualsevol índole, que suposin o del compli-
ment dels quals derivin o puguin derivar cobraments, 
pagaments i transferències entre entitats ZEC i residents a 
l’estranger, sense altres limitacions que les establertes en 
aquesta Llei i les seves normes de desplegament.
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a) En el cas de les taxes d’inscripció, quan es practiqui 
el corresponent assentament en el Registre oficial d’enti-
tats ZEC.

b) En el cas de la taxa anual de permanència, el dia 31 
de desembre de cada any, a partir del següent al d’inscrip-
ció en el Registre oficial d’entitats ZEC.

En cas de dissolució de l’entitat ZEC o revocació de 
l’autorització corresponent, aquesta taxa s’ha de meritar 
en el moment de la cancel·lació de la inscripció, pel perí-
ode transcorregut des de l’anterior meritació i en tot cas 
des del 31 de desembre de l’exercici anterior.

4. Són subjectes passius de les taxes establertes 
d’aquest article, a títol de contribuents, les entitats ZEC 
inscrites en el Registre oficial, d’acord amb el que preveu 
aquesta Llei.

5. La quantia de les taxes es determina mitjançant 
reial decret, atenent els criteris establerts a l’article 19 de 
la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics.

6. Les taxes poden ser objecte d’autoliquidació pel sub-
jecte passiu en la forma que es determini per reglament.

Article 51. Contraprestacions pels serveis del Consorci 
de la Zona Especial Canària.

El Consorci està autoritzat per exigir les corresponents 
contraprestacions pels serveis que presti, en funció del 
cost real d’aquests serveis i de conformitat amb els crite-
ris de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus 
públics.

Article 52. Pèrdua de beneficis fiscals.

Els beneficis fiscals que estableix aquesta Llei per a 
les entitats ZEC estan supeditats al compliment del que 
preveuen els articles 28 a 31.

CAPÍTOL IV

Règim especial de les entitats financeres

Secció 1a règim eSpecial de leS entitatS de crèdit

Article 53. Constitució i requisits.

1. Es pot autoritzar la constitució, com a entitats ZEC, 
d’entitats de crèdit; s’entenen com a tals les que defineix 
l’article 1 del Reial decret 1298/1986, de 24 de juny, amb la 
redacció que en fa l’article 39.3 de la Llei 26/1988, de 29 de 
juliol, sobre disciplina i intervenció de les entitats de crè-
dit, que han de complir els requisits de capital mínim i 
condicions de solvència i de concentració de riscos que 
exigeix la legislació espanyola, però queden exemptes de 
qualsevol obligació exigible a la resta del territori nacional 
respecte a coeficients de caixa, inversió o altres de simi-
lars.

2. Per poder exercir les seves activitats a la ZEC, les 
entitats de crèdit han de complir els requisits generals 
que estableixen aquesta Llei i les seves normes de desple-
gament. L’autorització per operar a la Zona Especial Canà-
ria és atorgada pel Consorci, amb l’informe favorable 
previ de la representació del Banc d’Espanya, tenint en 
compte, en la forma que es determini per reglament, el 
prestigi internacional i la idoneïtat de l’entitat matriu sol-
licitant per al tipus d’operacions que, d’acord amb la seva 
memòria d’activitats, pretenguin portar-se a terme.

3. La inspecció, supervisió i control financer de les 
entitats a què es refereix aquest article està encomanada 
al Banc d’Espanya.

4. Sense perjudici del deure de col·laboració que 
estableix l’article 17 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, 
del poder judicial, de les condicions de solvència que exi-

que les substitueixin o realitzin la funció de gir, i les escrip-
tures, actes o testimonis notarials gravats per l’article 31, 
apartat 1, del text refós de la Llei de l’impost sobre trans-
missions patrimonials i actes jurídics documentats.

Article 46. Exempcions a l’impost general indirecte 
canari.

Els lliuraments de béns i prestacions de serveis realit-
zats per les entitats ZEC amb altres entitats ZEC o amb 
no-residents a Espanya estan exempts de tributació per 
l’impost general indirecte canari; no obstant això, donen 
dret a la deducció i devolució de les quotes suportades 
per repercussió directa en les seves adquisicions de béns 
o en els serveis prestats a aquestes entitats, o de la càr-
rega impositiva implícita en aquests, així com de les quo-
tes satisfetes a la Hisenda pública, en la mesura que els 
corresponents béns i serveis els utilitzi el subjecte passiu 
en la realització de les operacions esmentades.

Article 47. Exempcions de la tarifa especial de l’arbitri 
insular a l’entrada de mercaderies i de l’arbitri sobre la 
producció i importació a les illes Canàries.

Les operacions realitzades per les entitats ZEC estan 
exemptes de la tarifa especial de l’arbitri insular a l’en-
trada de mercaderies i de l’arbitri sobre la producció i 
importació a les illes Canàries quan gravin les operacions 
entre entitats ZEC o entre aquestes i no-residents.

Article 48. Tributs locals: concerts fiscals.

El Consorci de la Zona Especial Canària pot subscriure 
concerts fiscals amb les entitats locals, en què es deter-
mini una xifra global de tributació per part de l’entitat, que 
pot ser inferior a la suma de tots els tributs de pagament 
únic o periòdic, les taxes municipals i, si s’escau, les con-
tribucions especials meritades  al llarg de cada exercici 
econòmic per les entitats ZEC establertes dins d’àrees 
geogràfiques restringides. Es poden subscriure concerts 
similars, referits exclusivament a l’àmbit impositiu, entre 
el Consorci i les entitats locals en relació amb les entitats 
ZEC establertes fora d’aquestes àrees.

Article 49. Tributs locals: ordenances fiscals.

1. Les entitats locals afectades per la creació de la 
Zona Especial Canària han d’incorporar a les seves orde-
nances fiscals les previsions necessàries als efectes d’apli-
cació dels concerts fiscals que se subscriguin a l’empara 
del que estableix l’article anterior.

2. L’incompliment per les entitats locals del que dis-
posa l’apartat anterior no impedeix l’aplicació total dels 
concerts fiscals a què es refereix aquest apartat.

3. No és aplicable el que estableix l’article 9.2 de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisen-
des locals.

Article 50. Taxes aplicables a les entitats ZEC.

1. Es creen les taxes següents:
a) Taxa d’inscripció en el Registre oficial d’entitats 

ZEC.
b) Taxa anual de permanència en el Registre oficial 

d’entitats ZEC.

2. Constitueix el fet imposable de les taxes a què es 
refereix l’apartat anterior, respectivament, la inscripció i la 
permanència de cada entitat inscrita en el Registre oficial 
d’entitats ZEC.

3. La meritació de les taxes es produeix:
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cació no sistemàtica d’aquesta documentació, per tal de 
controlar si s’adequa a la normativa vigent.

5. La cessió de cartera d’una entitat ZEC a una altra 
entitat ZEC, o que actuï en règim de prestació de serveis, 
a Espanya, fora de l’àmbit de la Zona Especial Canària, 
s’ha d’ajustar al que disposa l’article 27 de la Llei sobre 
ordenació de l’assegurança privada.

6. Les entitats ZEC a què es refereix aquest article no 
necessiten inscriure’s en el Registre especial del Ministeri 
d’Economia i Hisenda.

7. La inspecció, supervisió i control de les entitats 
ZEC i persones físiques a què es refereix aquest article 
queden encomanades als òrgans competents del Minis-
teri d’Economia i Hisenda.

8. Són aplicables a les entitats ZEC que realitzin ope-
racions d’assegurances, les mesures d’intervenció i subs-
titució previstes en els apartats h) i j) del número 2, així 
com el número 3 de l’article 42 de la Llei 33/1984, de 2 
d’agost, sobre ordenació de l’assegurança privada, segons 
la redacció que en fa la disposició addicional primera, 
apartat primer de la Llei 26/1988, de 29 de juliol, de disci-
plina i intervenció de les entitats de crèdit.

Secció 3a BorSa de valorS

Article 56. Borsa de valors. Creació.

1. El Consorci de la Zona Especial Canària pot propo-
sar al Govern de la Nació la creació, organització i funcio-
nament d’una borsa de valors que operi exclusivament en 
aquesta Zona.

2. L’estructura i funcionament d’aquest mercat estan 
subjectes a la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de 
valors, en tot el que no preveu en aquesta Llei.

Article 57. Societat rectora.

1. La borsa de valors, que, si s’escau, es constitueixi 
a la Zona Especial Canària, ha de ser dirigida i adminis-
trada per una societat rectora, amb forma de societat anò-
nima, i amb els requisits i condicions que es fixin per 
reglament.

2. En són socis les societats i agències de borsa de 
valors acollides al règim de la Zona Especial Canària que 
en vulguin ser membres i reuneixin els requisits exigits 
per reglament.

Article 58. Admissió de valors.

S’han d’establir per reglament els requisits per a l’ad-
missió de valors, inspirats en els exigits per a l’admissió 
en les altres borses de valors espanyoles, tenint en compte 
la singularitat de la Zona Especial Canària.

Article 59. Societats i agències de borsa i valors.

1. Es poden constituir societats i agències de borsa 
de valors a la Zona Especial Canària que han d’adoptar la 
forma de societat anònima i tenen el domicili situat dins 
l’àmbit geogràfic de la Zona esmentada.

2. Els seus requisits són els que estableix la Llei del 
mercat de valors, llevat del capital social mínim exigit, 
que ha de ser inferior a l’establert amb caràcter general i 
que es fixa per reglament.

Article 60. Autorització i inscripció de les societats i 
agències de borsa i valors.

1. De conformitat amb el que estableix l’article 37.a), 
les sol·licituds d’autorització de societats i agències de 
borsa i valors per acollir-se al règim de la Zona Especial 
Canària ha de ser resoltes pel Consorci de la Zona, previ 
informe favorable del Ministeri d’Economia i Hisenda.

geix la normativa comunitària inspirada en la recomana-
ció de Basilea, així com de les facultats de la Inspecció 
dels tributs en relació amb la comprovació del compli-
ment del que preveuen els articles 28 a 31, el règim del 
secret bancari a l’empara del qual s’han de realitzar les 
activitats i operacions dels establiments de crèdit radicats 
a la Zona Especial Canària, obliga els establiments a no 
revelar informació relacionada amb les operacions que 
efectuïn o amb la identitat dels clients, excepte si la infor-
mació es facilita atenent un requeriment derivat d’actua-
cions judicials tendents a investigar fets que puguin ser 
constitutius de l’obertura o de la instrucció de procedi-
ments penals ordinaris i quan es refereixin a fets relacio-
nats amb el blanqueig de diner provinent d’activitats il-
legals, cas en què s’ha d’aplicar el que disposi la normativa 
general sobre això i el que resulti dels compromisos inter-
nacionals assumits per Espanya.

5. Les dades i els documents que estiguin en poder 
de les autoritats competents en virtut de les funcions que 
els encomana aquesta Llei tenen caràcter reservat. Les 
autoritats no poden comunicar, publicar ni exhibir les 
dades o documents reservats, llevat que els interessats 
afectats ho hagin consentit de manera expressa.

6. El que estableix l’apartat anterior és aplicable 
sense perjudici del deure de col·laboració de les autoritats 
competents amb les que tinguin encomanades funcions 
semblants en països estrangers.

7. Les entitats de crèdit que estableix la Zona Espe-
cial Canària poden operar en divises i prendre posicions 
de risc de canvi, de conformitat amb les normes regulado-
res dictades a aquest efecte així com de les emissions de 
valors per aquestes entitats, amb l’informe previ del Con-
sorci de la Zona Especial Canària.

Article 54. Mesures d’intervenció i substitució.

Són aplicables a les entitats de crèdit que operin a la 
Zona Especial Canària les mesures d’intervenció i substi-
tució previstes en el títol III de la Llei 26/1988, de 29 de 
juliol, de disciplina i intervenció de les entitats de crèdit.

El Consorci de la Zona Especial Canària pot sol·licitar 
l’aplicació d’aquestes mesures.

Secció 2a règim eSpecial de leS entitatS d’aSSeguranceS

Article 55. Entitats d’assegurances.

1. Les entitats ZEC que efectuïn operacions d’asse-
gurances i les altres operacions definides a l’article 2 de la 
Llei 33/1984, de 2 d’agost, sobre ordenació de l’assegu-
rança privada, així com les persones i els òrgans encarre-
gats de la direcció, representació o administració de les 
entitats es regeixen per la Llei esmentada, i no els són 
aplicables les normes que conté l’article 10, llevat de 
l’apartat 6, article 12.1 d), article 23, números 4 i 5, article 
26, article 27, article 49, i les disposicions que conté el 
capítol X.

Les persones físiques i jurídiques que realitzin activi-
tats de mediació en assegurances privades, els perits 
taxadors i els comissaris i liquidadors d’avaries, es regei-
xen per la legislació general aplicable a la matèria.

2. Les sol·licituds d’autorització de les entitats ZEC 
que vulguin realitzar operacions d’assegurança, reasse-
gurança i capitalització, han de ser resoltes pel Consorci 
de la Zona Especial Canària, amb l’informe previ de la 
Direcció General d’Assegurances del Ministeri d’Econo-
mia i Hisenda.

3. L’autorització a què es refereix l’apartat això ha de 
ser atorgada per rams d’activitat.

4. Els models de pòlisses, bases tècniques i tarifes 
de primes de les operacions sotmeses al règim especial, 
no estan subjectes al control administratiu previ, si bé el 
Consorci de la Zona Especial Canària pot exigir la comuni-
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cia del seu actiu, volum de negoci i nombre de treballa-
dors.

5. A les entitats ZEC a què es refereix aquest article i 
a les seves operacions els és aplicable el que disposa amb 
caràcter general la legislació vigent sobre zones franques 
per a les establertes a les illes Canàries.

CAPÍTOL VI

Infraccions i sancions

Article 64. Règim jurídic aplicable.

1. L’incompliment de les obligacions establertes en 
aquest títol, en relació amb els requisits i condicions a què 
estan subjectes les entitats ZEC per poder acollir-se al 
règim previst d’aquesta Llei, se sanciona d’acord amb el 
que disposen les normes que conté aquest capítol.

2. Correspon al Consorci de la Zona Especial Canària 
la potestat sancionadora i l’ha d’exercir a través del Con-
sell Rector.

Article 65. Responsabilitats.

1. La responsabilitat administrativa és exigible sense 
perjudici de les responsabilitats civils, penals o d’un altre 
ordre que hi puguin concórrer.

2. En els supòsits en què les infraccions puguin ser 
constitutives de delicte o falta, el Consorci de la Zona 
Especial Canària ha de passar el tant de culpa a la corres-
ponent jurisdicció i s’ha d’abstenir de seguir el procedi-
ment sancionador mentre l’autoritat judicial no hi dicti 
sentència ferma.

Quan el procés penal acabi amb sentència absolutòria 
o una altra resolució que hi posi fi, provisionalment o defi-
nitivament, sense declaració de responsabilitat penal, 
sempre que no estigui fonamentada en la inexistència del 
fet, es pot iniciar, continuar o reprendre el procediment 
sancionador corresponent per determinar la possible 
existència d’infracció administrativa.

Article 66. Tipificació de les infraccions.

1. Les infraccions es classifiquen en greus i lleus.
2. Són infraccions greus:
a) L’incompliment de les instruccions sobre el funci-

onament de la Zona Especial Canària que hagi dictat el 
Consorci de la Zona Especial Canària.

b) La realització d’activitats industrials, comercials i 
de prestació de serveis amb residents a Espanya o amb 
establiments permanents situats a Espanya de persones o 
entitats no residents, llevat dels supòsits permesos per 
l’article 31.

c) La realització d’activitats industrials, comercials i 
de prestació de serveis amb no-residents a Espanya en els 
casos prohibits per reglament o fora dels límits o condici-
ons establerts.

d) La realització d’operacions per les entitats de crè-
dit, constituïdes a la Zona Especial Canària, en pessetes o 
en divises, amb persones físiques o jurídiques residents o 
amb establiments permanents situats a Espanya de per-
sones o entitats no residents, llevat dels supòsits autorit-
zats per reglament, i amb persones físiques o jurídiques 
no residents a Espanya en els casos prohibits per regla-
ment o fora dels límits o condicions establerts.

e) La realització d’operacions per les entitats d’asse-
gurances constituïdes a la Zona Especial Canària, amb 
persones físiques o jurídiques residents a Espanya, o amb 
establiments permanents situats a Espanya de persones o 
entitats no residents, llevat dels supòsits autoritzats per 
reglament, i amb persones físiques o jurídiques no resi-

2. Una vegada que hagin obtingut l’autorització de la 
Comissió Nacional del Mercat de Valors, les societats i 
agències de borsa i valors de la Zona Especial Canària no 
poden iniciar les seves activitats sense haver-se inscrit en 
el Registre oficial d’entitats ZEC. El Consorci de la Zona 
Especial Canària ha de comunicar la inscripció a la Comis-
sió Nacional del Mercat de Valors.

Article 61. Emissió de valors.

1. Les emissions de valors que realitzin a la Zona 
Especial Canària, tant les entitats ZEC com els no-resi-
dents en aquesta Zona, no requereixen l’autorització prè-
via encara que estiguin denominades en divises.

2. Les emissions a què es refereix l’apartat anterior 
han de ser verificades prèviament pel Consorci de la Zona 
Especial Canària, de conformitat amb els criteris que es 
determinin per reglament, amb l’informe previ de la 
Comissió Nacional del Mercat de Valors, d’acord amb el 
que estableixen aquesta Llei i les seves normes de desple-
gament.

Secció 4a mercatS SecundariS oficialS

Article 62. Mercats secundaris oficials.

1. El Consorci de la Zona Especial Canària pot propo-
sar al Govern de la Nació la creació en aquesta Zona de 
mercats secundaris oficials de productes derivats o pri-
meres matèries, tant financers com no financers, així com 
mercats de futurs i opcions.

2. Mitjançant reial decret s’han de desplegar les nor-
mes de constitució, organització i funcionament d’aquests, 
a proposta del Consorci de la Zona Especial Canària.

3. El Consorci de la Zona Especial Canària ha d’exer-
cir funcions de supervisió i inspecció i pot proposar la 
incoació d’expedients sancionadors contra els infractors 
de les normes d’ordenació i disciplina d’aquests mercats, 
sense perjudici de la competència de la Comissió Nacio-
nal del Mercat de Valors.

CAPÍTOL V

Règim especial de les empreses que es dediquin a la 
producció, manipulació, transformació i comercialització 

de mercaderies

Article 63. Empreses que es dediquin a la producció, 
manipulació, transformació i comercialització de mer-
caderies.

1. Les entitats ZEC que es dediquin a la producció, 
manipulació, transformació i comercialització de merca-
deries han d’exercir les seves activitats dins les àrees que 
constitueixin l’àmbit geogràfic de la Zona Especial Canà-
ria per a les entitats, i els és aplicable el que disposa la 
legislació reguladora de les zones franques.

2. Les àrees geogràfiques a què es refereix el número 
anterior s’han de situar preferentment prop dels ports i 
aeroports de l’arxipèlag, però es poden situar en altres 
llocs de Canàries quan raons urbanístiques o mediambi-
entals ho aconsellin, sempre que en aquests casos quedi 
garantit l’aïllament de la resta del territori de la Comunitat 
Autònoma i la comunicació amb els ports i aeroports en 
condicions que assegurin l’aïllament.

3. S’han de determinar per reglament els mecanis-
mes de coordinació respecte a les entitats ZEC, entre el 
Consorci de la Zona Especial Canària i els òrgans de l’Ad-
ministració competents en les matèries regulades per les 
disposicions en vigor de les entitats ZEC.

4. Les entitats ZEC a què es refereix aquest article 
poden presentar al Registre mercantil balanç, compte de 
pèrdues i guanys i memòria abreujats amb independèn-
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i torna a transcórrer el termini si està paralitzat durant 
més de sis mesos per una causa no imputable a l’infrac-
tor.

Article 70. Procediment sancionador.

1. El Consorci de la Zona Especial Canària només pot 
imposar sancions greus en virtut d’un expedient instruït a 
aquest efecte, d’acord amb el que disposa el capítol II del 
títol VI de la Llei de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

2. Les sancions per infraccions lleus s’imposen sense 
cap altre tràmit que l’audiència prèvia a l’interessat i 
informe succint de la Comissió Consultiva.

3. Les sancions per infraccions greus o lleus s’han 
d’imposar en tot cas mitjançant acord del Consell Rector 
del Consorci de la Zona Especial Canària.

Article 71. Infraccions i sancions tributàries.

El que disposa aquest capítol s’entén sense perjudici 
del que preveuen les disposicions reguladores del règim 
d’infraccions i sancions tributàries i del procediment per a 
la seva aplicació.

TÍTOL VI

Règim jurídic aplicable a les zones franques de 
Canàries

Article 72. Règim jurídic aplicable a les zones franques 
canàries.

A les illes Canàries es poden establir zones franques 
d’acord amb el que disposen el Reglament (CEE) número 
2913/1992, del Consell, de 12 d’octubre de 1992, pel qual 
s’aprova el Codi duaner comunitari, i el punt 8 de la Deci-
sió 91/314/CEE, de 26 de juny de 1991, que declara que no 
estan sotmeses a les condicions d’ordre econòmic les 
operacions de perfeccionament actiu que s’hi puguin 
efectuar, així com amb les normes que es puguin dictar en 
aplicació del Codi.

TÍTOL VII

Registre especial de vaixells i empreses navilieres

CAPÍTOL I

Normes generals

Article 73. Inscripció de vaixells.

1. Es poden inscriure en el Registre especial de vai-
xells i empreses navilieres els vaixells i empreses navilie-
res que compleixin els requisits de la disposició addicio-
nal quinzena de la Llei 27/1992, de 24 de novembre, de 
ports de l’Estat i de la marina mercant.

2. Els tripulants i les empreses dels vaixells que 
estiguin adscrits als serveis regulars entre les illes Canà-
ries i entre aquestes i la resta del territori nacional, men-
tre aquests no es puguin inscriure en el Registre espe-
cial, de conformitat amb el que preveu l’apartat anterior, 
poden gaudir, no obstant això, de l’exempció de l’impost 
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics docu-
mentats i de les bonificacions de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques, impost sobre societats i cotitza-
cions a la Seguretat Social, establertes en els articles 74, 
75.1, 76.1 i 78.

dents a Espanya en els casos prohibits per reglament o 
fora dels límits o condicions establerts.

f) La negativa o resistència a l’actuació inspectora 
del Consorci de la Zona Especial Canària en matèria de la 
seva competència per part de les entitats ZEC acollides als 
beneficis de l’esmentada Zona, sempre que hi hagi reque-
riment exprés i per escrit sobre això.

g) La inobservança del deure de presentació i dipòsit 
en el Registre oficial d’entitats ZEC de la documentació 
preceptiva, de conformitat amb el que estableix l’article 
41. A aquests efectes es considera inobservança quan el 
retard a la presentació superi els sis mesos.

h) La comissió d’una infracció lleu quan l’infractor 
hagi estat sancionat per dues, o més, de lleus dins el perí-
ode d’un any.

3. Són infraccions lleus:
a) La inobservança del deure de remissió d’informa-

ció exigible a l’empara de l’article 37, sempre que consti el 
requeriment, exprés i per escrit, del Consorci de la Zona 
Especial Canària.

b) El retard fins a sis mesos en el compliment del 
deure de remissió al Registre oficial d’entitats ZEC de la 
documentació que sigui preceptiva d’acord amb el que 
disposa l’article 41 d’aquesta Llei.

Article 67. Sancions.

1. Les infraccions greus previstes a les lletres b), c), 
e) i f) de l’apartat 2 de l’article anterior, se sancionen amb 
la revocació de l’autorització, la cancel·lació de la inscrip-
ció de l’entitat infractora en el Registre oficial d’entitats 
ZEC i una multa de 50.001 a 5.000.000 de pessetes.

2. La negativa o resistència a l’actuació inspectora 
del Consorci de la Zona Especial Canària quan tingui per 
objecte comprovar si s’han realitzat les operacions descri-
tes a les lletres b), c), e) i f) de l’apartat 2 de l’article ante-
rior, se sancionen amb la revocació de l’autorització, la 
cancel·lació de la inscripció de l’entitat infractora en el 
Registre oficial d’entitats ZEC i una multa de 50.001 a 
5.000.000 de pessetes.

3. Les altres infraccions greus que preveu l’apartat 2 
de l’article anterior, se sancionen amb una multa de 50.001 
a 5.000.000 de pessetes.

4. Les infraccions lleus se sancionen amb una multa 
de 10.000 a 50.000 pessetes.

5. La imposició de les sancions establertes en els 
apartats anteriors s’ha de graduar atenent, en cada cas, la 
gravetat de la infracció, la naturalesa dels danys i perjudi-
cis causats i la conducta anterior dels infractors.

Article 68. Prescripció de les infraccions.

1. Les infraccions lleus prescriuen al cap d’un any, i 
les greus al cap de cinc anys.

2. El termini de prescripció es comença a comptar 
des del dia en què la infracció s’hagi comès.

3. La prescripció s’interromp per la iniciació, amb 
coneixement de l’interessat, del procediment sanciona-
dor, i torna a córrer el termini si l’expedient roman paralit-
zat durant més de sis mesos per una causa no imputable 
al presumpte infractor.

Article 69. Prescripció de les sancions.

1. Les sancions imposades per infraccions lleus pres-
criuen al cap d’un any; les imposades per infraccions 
greus, al cap de cinc anys.

2. El termini de prescripció es comença a comptar 
des de l’endemà d’aquell en què adquireixi fermesa la 
resolució per la qual s’imposi la sanció.

3. La prescripció s’interromp per la iniciació, amb 
coneixement de l’interessat, del procediment d’execució, 
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Article 79. Modificació dels percentatges de bonificació.

Els percentatges de bonificació recollits als articles 
75.2 i 76.2 es poden modificar anualment en les correspo-
nents lleis de pressupostos generals de l’Estat.

Disposició addicional primera. Modificació del règim 
dels béns i serveis.

Qualsevol modificació en el règim dels béns i serveis 
el monopoli dels quals hagi estat exclòs per aquesta Llei, 
s’ha de realitzar de conformitat amb el procediment que 
preveuen la disposició addicional tercera de la Constitu-
ció i l’article 45.3 de l’Estatut d’Autonomia de Canàries.

Disposició addicional segona. No compensació de bene-
ficis fiscals.

Els beneficis fiscals que preveu aquesta llei no donen 
lloc a ap compensació a les administracions públiques 
titulars dels rendiments dels tributs afectats.

De conformitat amb el que disposa el paràgraf ante-
rior, en matèria de tributs locals no és aplicable el que 
preveu l’article 9.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals.

Disposició addicional tercera. Règim especial de les 
comunitats d’aigües i heretaments de Canàries.

1. Les comunitats d’aigües i heretaments de Canà-
ries, regulades per la Llei de 27 de desembre de 1956, con-
tinuen exemptes de l’impost sobre societats, sense perju-
dici de la tributació que hagin de suportar els partícips i 
comuners en l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques o societats, segons correspongui, i dels deures de 
col·laboració amb la Hisenda pública espanyola establerts 
a la Llei general tributària.

2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, en cap 
cas es considera rendiment subjecte a l’impost sobre la 
renda de les persones físiques o a l’impost sobre societats, 
l’aigua percebuda pels comuners o partícips que sigui des-
tinada al reg de les seves explotacions agrícoles.

3. Les transmissions entre vius i per causa de mort 
de participacions en comunitats i heretaments estan 
exemptes dels tributs que graven el tràfic de béns.

4. Les comunitats d’aigües i heretaments de Canà-
ries queden exemptes de l’impost sobre activitats econò-
miques per l’activitat consistent en la captació, tractament 
i distribució d’aigua per a nuclis urbans.

Disposició addicional quarta. Deducció per inversions a 
Canàries.

La lletra b) de l’article 94 de la Llei 20/1991, de 7 de 
juny, queda redactada de la manera següent:

«b) La deducció per inversions té com a límit 
màxim el percentatge que a continuació s’indica de 
la quota líquida resultant de minorar la quota ínte-
gra en l’import de les deduccions per doble imposi-
ció, i, si s’escau, les bonificacions previstes a l’article 
25 de la Llei 61/1978, de 27 de desembre, de l’impost 
sobre societats. El percentatge sempre és superior 
en un 80 per 100 al que per a cada modificació de la 
deducció per inversions fixi el règim general, amb 
un diferencial mínim de 35 punts percentuals.»

Disposició addicional cinquena. Bonificació en l’impost 
sobre societats.

1. Poden gaudir d’una bonificació en la quota íntegra 
de l’impost sobre societats del 95 per 100 aplicable als 
períodes impositius que s’iniciïn durant 1994, 1995, 1996, 
1997, 1998, 1999 i 2000, les societats que es constitueixin 

CAPÍTOL II

Règim fiscal

Article 74. Exempció de l’impost sobre transmissions 
patrimonials i actes jurídics documentats.

Els actes i contractes realitzats sobre els vaixells ins-
crits en el Registre especial que estiguin subjectes a l’im-
post sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats estan exempts de tributació per aquest 
impost.

Article 75. Impost sobre la renda de les persones físiques.

1. Per als tripulants dels vaixells inscrits en el Regis-
tre especial de vaixells i empreses navilieres, subjectes a 
l’impost sobre la renda de les persones físiques per obli-
gació personal, té la consideració de dieta exceptuada de 
gravamen el 15 per 100 dels rendiments íntegres del tre-
ball personal que s’hagin meritat en la navegació realit-
zada en vaixells inscrits en el Registre.

2. Per als tripulants dels vaixells inscrits en el Regis-
tre especial de vaixells i empreses navilieres, subjectes a 
l’impost sobre la renda de les persones físiques per obli-
gació real, té la consideració de dieta exceptuada de gra-
vamen el 15 per 100 dels rendiments íntegres del treball 
personal que s’hagin meritat en la navegació realitzada 
en vaixells inscrits en el Registre.

Article 76. Impost sobre societats.

1. Es bonifica en un 35 per 100 la porció de la quota 
d’aquest impost resultant després de practicar, si s’escau, 
les deduccions per doble imposició a què es refereix l’ar-
ticle 24 de la Llei 61/1978, de 27 de desembre, que corres-
pongui a la part de la base imposable que procedeixi de 
l’explotació realitzada per les empreses navilieres relativa 
als serveis regulars a què es refereix l’article 73.2.

2. Es bonifica en un 35 per 100 la porció de la quota 
d’aquest impost resultant després de practicar, si s’escau, 
les deduccions per doble imposició a què es refereix l’ar-
ticle 24 de la Llei 61/1978, de 27 de desembre, que corres-
pongui a la part de la base imposable que procedeixi de 
l’explotació realitzada per les empreses navilieres dels 
seus vaixells inscrits en el Registre especial de vaixells i 
empreses navilieres.

3. S’ha d’establir per reglament la forma d’aplicar el 
que disposen els apartats anteriors.

Article 77. Aplicació del règim fiscal de les entitats ZEC.

El que disposa l’article anterior no és aplicable a les 
empreses navilieres constituïdes com a entitats ZEC, que 
gaudeixen del règim previst per a les entitats esmentades.

CAPÍTOL III

Règim de cotitzacions a la Seguretat Social

Article 78. Bonificació en les cotitzacions a la Seguretat 
Social.

1. Per als tripulants dels vaixells inscrits en el Regis-
tre especial de vaixells i empreses navilieres, s’estableix 
una bonificació del 50 per 100 en la quota empresarial a la 
Seguretat Social.

2. La bonificació establerta a l’apartat anterior es 
finança mitjançant la corresponent aportació de l’Estat al 
pressupost de la Seguretat Social.
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Disposició addicional vuitena. Règim supletori.

En tot el que no preveu en aquesta Llei, i la resta de la 
normativa reguladora del règim econòmic fiscal de Canà-
ries, hi és aplicable el règim jurídic vigent per a la resta del 
territori nacional en tot el que no s’oposi al que establei-
xen aquestes.

Disposició addicional novena. Foment de les tecnolo-
gies agràries.

S’ha de recolzar la creació a l’arxipèlag del Centre 
Internacional de Tecnologies Agràries destinat a afavorir 
les relacions econòmiques amb els països d’Àfrica i d’Amè-
rica hispana.

Disposició addicional desena. Canàries, com a regió 
ultraperifèrica de la Unió Europea.

El Govern de la Nació ha de gestionar davant les insti-
tucions de la Unió Europea la consolidació d’un estatut 
permanent derivat de la seva condició de regió ultraperi-
fèrica.

Disposició transitòria primera. Règim transitori del Con-
sell Rector de la Zona Especial Canària.

1. A l’entrada en vigor d’aquesta Llei ha de quedar 
constituït automàticament un òrgan provisional, integrat 
per representants de l’Administració General de l’Estat i 
de la Comunitat Autònoma de Canàries, els quals han de 
ser designats dins els vint dies següents a la data en què 
tingui lloc l’entrada en vigor.

2. L’òrgan provisional té com a única funció la d’ela-
borar la proposta d’Estatut del Consell Rector de la Zona 
Especial Canària, amb l’informe previ de les cambres ofi-
cials de Comerç, Indústria i Navegació de les dues provín-
cies canàries, la qual ha de ser remesa al Govern de la 
Nació en el termini màxim de tres mesos a comptar de la 
data d’entrada en vigor d’aquesta Llei.

3. El projecte d’Estatut del Consell Rector de la Zona 
Especial Canària ha de ser tramitat pel Govern de la Nació 
d’acord amb criteris d’urgència, i aquest òrgan ha de que-
dar constituït en el moment en què es produeixi l’entrada 
en vigor de l’Estatut.

Disposició transitòria segona. Mesures a favor de sec-
tors desafavorits.

1. L’Administració General de l’Estat, en col·laboració 
amb la Comunitat Autònoma de Canàries, ha d’elaborar 
un pla d’ajudes de caràcter estructural, dirigides a la 
modernització, concentració de l’oferta i millora de la qua-
litat, per a les produccions bàsiques de plàtans, tomà-
quets i indústries derivades de la pesca, que s’ha d’aplicar 
durant deu anys.

2. Per afavorir la competitivitat dels productes del 
comerç d’exportació a través d’una reestructuració empre-
sarial, s’han de fixar ajudes a aquests de manera que es 
garanteixi la continuïtat en les activitats agrícoles, rama-
deres i pesqueres.

3. S’han de concedir ajudes per a la celebració de 
contractes de campanya que tinguin per objecte la comer-
cialització del plàtan, del tomàquet, altres produccions 
hortofructícoles no tropicals i plantes ornamentals i flors, 
dins el territori de la Unió Europea sigui quin sigui el punt 
d’entrada.

4. S’han de concedir ajudes, crèdits tous i subvenci-
ons a la flota pesquera canària amb la finalitat de facilitar 
l’accés a caladors alternatius i la concertació d’explotaci-
ons pesqueres en altres països sempre que l’activitat de 
descàrrega sigui realitzada en els ports canaris.

entre l’entrada en vigor d’aquesta Llei i el 31 de desembre 
de 1996.

La bonificació s’aplica exclusivament respecte als ren-
diments procedents d’explotacions econòmiques, realit-
zades mitjançant establiments situats a Canàries.

2. Són requisits per gaudir de la bonificació a què es 
refereix l’apartat anterior: 

a) Que la mitjana de plantilla mitjana en persones/any 
sigui superior a tres treballadors i inferior a 20, a tots i 
cadascun dels períodes impositius a què es refereix l’apar-
tat anterior.

b) Que amb anterioritat al 31 de desembre de 1997 es 
realitzi una inversió en actius fixos nous superior a 15 
milions de pessetes. La inversió, que s’ha d’haver iniciat 
abans del 31 de desembre de 1996, s’ha de mantenir 
durant els períodes impositius a què es refereix l’apartat 
anterior.

c) Que les explotacions econòmiques no s’hagin exer-
cit anteriorment sota una altra titularitat. S’entén que les 
explotacions econòmiques s’han exercit anteriorment 
sota una altra titularitat, entre d’altres, en els supòsits de 
fusió, escissió o aportació de branques d’activitat.

d) Que les explotacions econòmiques es realitzin en 
local o establiment independent.

e) Que la participació dels socis persones físiques 
sigui superior al 75 per 100 del capital social.

f) Que no hi sigui aplicable el règim de transparència 
fiscal.

3. La base imposable negativa pendent de compen-
sació en l’últim dels períodes impositius a què es refereix 
l’apartat 1, únicament és compensable en la part que 
excedeixi les bases imposables positives que hi hagi en 
aquests.

No és aplicable a la compensació el límit a què es refe-
reix l’article 18 de la Llei 61/1978, de 27 de desembre, de 
l’impost sobre societats.

4. La bonificació establerta en aquest article és 
incompatible amb qualsevol altre benefici fiscal, llevat de 
l’exempció per reinversió a què es refereix l’article 15.8 de 
la Llei 61/1978, de 27 de desembre, de l’impost sobre soci-
etats, i del que preveu l’article 12 del Reial decret llei 
3/1993, de 26 de febrer, de mesures urgents sobre matè-
ries pressupostàries, tributàries, financeres i d’ocupació.

Disposició addicional sisena. Règim fiscal de les com-
pensacions de preus.

Les compensacions que preveu aquesta Llei que hagin 
de tenir reflex en el cost dels béns o serveis compensats 
no s’han d’integrar en cap cas en la base imposable de 
l’impost general indirecte canari ni en la de l’arbitri sobre 
la producció i importació a les illes Canàries.

Disposició addicional setena. Règim especial del recurs 
cameral permanent.

A Canàries no és aplicable l’exacció que preveu l’arti-
cle 12.1 c) de la Llei 3/1993, de 22 de març. En la seva 
substitució, les cambres oficials de Comerç, Indústria i 
Navegació de Canàries han d’aplicar una exacció del 0,27 
per 100 sobre la base imposable de l’impost sobre socie-
tats, girada prèviament a la minoració de la base en les 
quantitats que es puguin destinar a la reserva per a inver-
sions a Canàries.

Els rendiments de l’exacció a què es refereix el parà-
graf anterior s’han de destinar exclusivament al finança-
ment del Pla cameral de foment a l’exportació i a activitats 
de formació professional, de conformitat amb el que pre-
veu l’article 16.2 de la referida Llei 3/1993, de 22 de març.
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convenis entre l’INEM, la Comunitat Autònoma i les cor-
poracions locals; els fons que integren els plans en matè-
ria d’ocupació de la Comunitat Autònoma i les aportaci-
ons dels marcs comunitaris de suport; sense perjudici 
d’altres recursos que s’hi puguin destinar.

Disposició derogatòria única.

A l’entrada en vigor d’aquesta Llei queden derogades 
totes les disposicions, legals o reglamentàries, que s’opo-
sin al que estableixen aquesta i, en particular, els articles 
que integren el títol II de la Llei 30/1972, de 22 de juliol, 
sobre règim econòmic fiscal de Canàries, respecte a les 
matèries que són objecte de regulació en aquesta Llei.

Disposició final única.

1. S’autoritza el Govern de la Nació per refondre en 
el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei, i en un sol text, les disposicions legals vigents en 
matèria de règim econòmic fiscal de Canàries. La refosa 
també comprèn la regularització, aclariment i harmonitza-
ció de les disposicions.

2. El Govern, amb l’informe previ de la Comunitat 
Autònoma de Canàries, ha de dictar en el mateix termini 
d’un any les disposicions reglamentàries necessàries per 
al desplegament d’aquesta Llei, i continuen en vigor fins 
aleshores les disposicions existents.

3. Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publica-
ció en el «Butlletí Oficial de l’Estat.»

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 6 de juliol de 1994.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

Disposició transitòria tercera. Pla especial d’infraestruc-
tures turístiques.

Atenent la millora de la qualitat necessària per mante-
nir la rendibilitat social del sector turístic a Canàries, l’Ad-
ministració General de l’Estat, en col·laboració amb la 
Comunitat Autònoma de Canàries i, si s’escau, les corpo-
racions locals, ha d’elaborar un pla especial d’infraestruc-
tures en les àrees turístiques que ha de servir de base per 
a un programa d’inversions públiques que permeti assolir 
el nivell de qualitat necessari del sector.

Disposició transitòria quarta. Règim de deducció per 
inversions a Canàries.

En el supòsit de supressió del règim general de deduc-
ció per inversions que regula la Llei 61/1978, de 27 de 
desembre, de l’impost sobre societats, la seva aplicació 
futura a les illes Canàries, mentre no s’estableixi un sis-
tema substitutori equivalent, s’ha de continuar realitzant 
de conformitat amb la normativa vigent en el moment de 
la supressió.

Disposició transitòria cinquena. Serveis de telecomuni-
cació.

Els serveis finals de telecomunicacions s’han de dei-
xar de prestar a Canàries en règim de monopoli en la data 
en què quedin liberalitzats en el conjunt del territori naci-
onal i, en tot cas, en una data no posterior a l’1 de gener 
de 1998.

Disposició transitòria sisena. Foment de l’ocupació.

Als efectes assenyalats a l’article 21 d’aquesta Llei i 
tenint en compte l’elevada taxa de desocupació a l’arxipè-
lag, el Govern de la Nació i el Govern de Canàries han de 
coordinar els seus esforços i recursos, per tal de promoci-
onar al màxim l’ocupació. Per a la promoció tenen la con-
sideració de recursos bàsics els següents: les inversions 
que han de realitzar l’Estat i la Comunitat Autònoma; els 


