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1707 REIAL DECRET LLEI 3/1996, de 26 de gener, de 
reforma parcial de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, 
de modificació del règim econòmic i fiscal de 
Canàries. («BOE» 24, de 27-1-1996.)

El procés  de reforma del règim econòmic i fiscal de 
Canàries, que es va iniciar amb la Llei 20/1991, de 7 de 
juny, de modificació dels aspectes fiscals del règim eco-
nòmic i fiscal de Canàries, va culminar amb la promulga-
ció de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del 
règim econòmic i  fiscal de Canàries.

Aquest últim text legal estableix, entre altres coses, 
mesures que incideixen directament en l’àmbit específic 
del règim fiscal especial de Canàries, alhora que crea i 
regula l’anomenada «Zona Especial Canària» com a ins-
trument de promoció del desenvolupament econòmic i 
social de l’arxipèlag.

En l’àmbit d’aquestes dues matèries, és a dir, del règim 
fiscal especial de Canàries i de la Zona Especial Canària, la 
Comissió Europea ha advertit la possibilitat que alguns 
dels aspectes de la seva regulació que conté la Llei 19/1994 
puguin plantejar algun problema de compatibilitat amb 
l’ordenament comunitari.

Arran d’aquest advertiment, i amb la voluntat de man-
tenir sempre la més absoluta compatibilitat entre la nor-
mativa interna del Regne d’Espanya i les disposicions del 
dret comunitari, l’Administració General de l’Estat ha fet 
els estudis oportuns sobre les observacions formulades 
per la Comissió Europea i ha mantingut els contactes 
necessaris amb les autoritats comunitàries, i finalment ha 
pres una decisió definitiva sobre el tema.

Per a l’efectivitat d’aquesta decisió, i a fi d’aclarir defi-
nitivament els dubtes suscitats, el Govern de la nació ha 
decidit, per virtut d’aquest Reial decret llei, introduir cer-
tes reformes a la Llei 19/1994, tant en relació amb determi-
nats aspectes del règim fiscal especial de Canàries, com 
de la regulació de la Zona Especial Canària.

En el primer àmbit de matèries, s’introdueixen modifi-
cacions en els articles 25, 26 i 27 de la Llei 19/1994, i això 
amb la finalitat següent:

a) La modificació que s’introdueix a l’article 25 de la 
Llei esmentada té per objecte estendre els incentius fis-
cals a la inversió que s’hi regulen als establiments perma-
nents a les Canàries d’empreses no domiciliades a l’arxi-
pèlag.

b) La modificació que s’introdueix a l’article 26 de la 
Llei té per objecte transformar la bonificació en l’impost 
sobre societats a favor de les empreses exportadores, 
regulada en l’article esmentat, en una bonificació en el 
mateix impost a favor de la producció de béns corporals.

c) Finalment, la modificació que s’introdueix a l’arti-
cle 27, precepte en el qual es regula la reserva per a inver-
sions a les Canàries, té un doble objecte. D’una banda, es 
tracta d’especificar que la reserva es pot materialitzar en 
la subscripció d’accions o participacions de societats que, 
tot i no estar domiciliades a les Canàries, compleixin a 
l’arxipèlag els fins assenyalats en el mateix article 27. D’al-
tra banda, es tracta d’eliminar la possibilitat que la reserva 
per a inversions es pugui materialitzar en deute públic de 
l’Estat espanyol. No obstant això, aquesta última modifi-
cació no altera el dret del Regne d’Espanya a emetre deute 
públic fiscalment beneficiat.

Pel que fa al segon àmbit de matèries objecte de 
reforma, és a dir, la regulació de la Zona Especial Canària 
(ZEC), la reforma s’inspira, essencialment, en tres criteris 
diferents, que són els següents: en primer lloc, la necessi-
tat de dotar d’un termini de vigència el règim propi de la 
zona especial; en segon lloc, la conveniència de suprimir 
el principi d’estanquitat subjectiva de la Zona Especial 
Canària, per permetre a les persones i entitats residents a 
Espanya la participació en el capital de les entitats ZEC; i, 

en tercer lloc, la necessitat d’aclarir que les entitats ZEC 
poden actuar fora de l’àmbit objectiu de la Zona Especial, 
sempre que compleixin determinats requisits de comuni-
cació d’aquestes operacions al Consell Rector del Con-
sorci de la Zona Especial Canària i les realitzin a través 
dels cursos que s’estableixin, per bé que, en aquest cas, 
les operacions estan sotmeses al règim general.

En funció del primer dels criteris indicats, s’introdueix 
un nou paràgraf tercer a l’article 28 de la Llei 19/1994, que 
disposa que el règim de la Zona Especial Canària té com 
a límit prorrogable el 31 de desembre de l’any 2024.

Per a la supressió del principi d’estanquitat subjectiva 
de la Zona Especial Canària, és imprescindible introduir 
modificacions en els articles 30, 40, 44, 66, 67 i 71 de la 
Llei 19/1994, així com suprimir la secció 2a del capítol III 
del títol V de la Llei esmentada, integrada per l’article 42, 
relativa al control de canvis.

Finalment, i a fi d’aclarir que les entitats ZEC poden 
operar fora de l’àmbit objectiu de la zona especial en els 
termes que s’estableixen, és necessari introduir modifica-
cions en els articles 31, 66 i 67 de la Llei 19/1994.

La reforma de la regulació de la Zona Especial Canària 
es completa amb la introducció de determinades modifi-
cacions d’ordre tècnic en l’àmbit del règim especial de les 
entitats financeres ZEC, modificacions que afecten, en 
concret, els articles 53, 55, 56, 57, 59, 60 i 61 de la Llei 
19/1994.

La reforma fins aquí exposada, que procura el present 
Reial decret llei, posa fi a un llarg període de paralització 
de la posada en marxa d’algunes de les mesures adopta-
des per la Llei 19/1994, paralització que no es pot mantenir 
per més temps, sobretot, pel que fa a l’inici de les activi-
tats de la Zona Especial Canària. Per tot això, queda ple-
nament justificat el caràcter extraordinari i urgent de les 
mesures adoptades per aquest Reial decret llei.

En virtut d’això, en ús de l’autorització que conté l’arti-
cle 86 de la Constitució espanyola, a proposta del ministre 
d’Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Con-
sell de Ministres en la reunió del dia 26 de gener de 1996,

D I S P O S O :

Article únic.

S’introdueixen les modificacions següents a la Llei 
19/1994, de 6 de juliol, de modificació del règim econòmic 
i fiscal de Canàries:

U.–1. Es modifica l’article 25 de la Llei, que queda 
redactat en els termes següents:

«1. Les societats domiciliades a les Canàries, 
que siguin de nova creació o que, ja constituïdes, 
realitzin una ampliació de capital, ampliïn, modernit-
zin o traslladin les seves instal·lacions, gaudeixen 
d’exempció en l’impost sobre transmissions patri-
monials i actes jurídics documentats, en la seva 
constitució, en l’ampliació de capital i en les adquisi-
cions patrimonials de béns o drets, sigui quina sigui 
la seva naturalesa, que estiguin situats, es puguin 
exercir o s’hagin de complir en el territori canari, 
durant un període de tres anys a partir de l’atorga-
ment de l’escriptura pública de constitució o d’am-
pliació de capital.

Aquesta exempció queda sense efecte, amb 
ingrés del gravamen que correspongui i dels corres-
ponents interessos de demora, si traslladen el domi-
cili fiscal o l’establiment permanent fora del territori 
de les Canàries en un termini de cinc anys des de la 
data d’atorgament de l’escriptura pública de consti-
tució o ampliació de capital.

2. També estan exempts de l’impost general indi-
recte canari els lliuraments i les importacions de béns 
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Cinc.–1. Es modifica la lletra b) de l’apartat 2 de l’arti-
cle 30 de la Llei, que queda redactada en els termes 
següents:

«b) Tenir la seu social, l’efectiva direcció dels 
negocis i l’establiment principal dins l’àmbit geogrà-
fic de la Zona Especial Canària.

Amb els requisits que s’estableixin per regla-
ment, les entitats ZEC poden obrir establiments per-
manents o sucursals a la resta del territori nacional, 
als quals no són aplicables els beneficis de la Zona 
Especial Canària. Els establiments i sucursals han de 
portar una comptabilitat separada respecte a la de 
l’entitat ZEC, en els termes que s’estableixin per 
reglament.»

2. Se suprimeix la lletra d) de l’apartat 2 de l’article 
30 de la Llei.

Sis.–Es modifica l’article 31 de la Llei, que queda redac-
tat en els termes següents:

«Article 31. Àmbit objectiu d’aplicació.
1. Les entitats a què es refereix l’article anterior 

poden dur a terme operacions dins i fora de l’àmbit 
objectiu de la Zona Especial Canària configurat a 
l’apartat següent.

2. L’àmbit objectiu de la Zona Especial Canària 
es configura de conformitat amb les normes 
següents:

a) Les entitats ZEC només poden dur a terme 
operacions amb no- residents sense establiment 
permanent a Espanya o amb una altra entitat ZEC.

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

b) La condició de no-resident a Espanya s’acre-
dita en la forma que estableix la legislació fiscal 
vigent.

c) Es poden determinar per reglament les ope-
racions entre entitats ZEC, i entre aquestes i no-resi-
dents a Espanya, que puguin quedar sotmeses a un 
règim especial de control, així com els requisits que 
han de complir els no-residents per evitar que el 
règim de la Zona Especial Canària s’apliqui, directa-
ment o indirectament, a activitats diferents de les 
esmentades a la lletra a) anterior.

d) Es pot autoritzar per reglament la realització 
d’operacions de caràcter instrumental o accessori 
relacionades amb les despeses de funcionament, 
respecte a les activitats a què es refereix la lletra a) 
anterior, entre entitats ZEC i residents a Espanya.

3. Les entitats ZEC poden dur a terme operaci-
ons fora de l’àmbit objectiu de la Zona Especial 
Canària delimitat a l’apartat anterior, sempre que 
abans de la realització de les operacions ho comuni-
quin fefaentment al Consell Rector del Consorci de 
la Zona Especial Canària i les canalitzin a través dels 
establiments permanents i sucursals a què es refe-
reix l’article 30.2 b); aquestes operacions queden 
sotmeses al règim general i no són aplicables els 
beneficis propis de la ZEC a aquestes entitats i als 
seus socis.» 

Set.–Es modifica la lletra c) de l’article 40 de la Llei, 
que queda redactada en els termes següents:

«c) Els títols representatius del capital social, si 
s’escau, es poden emetre al portador. Tanmateix, els 
de titularitat de residents a Espanya han de ser nomi-
natius.»

realitzats a favor d’aquestes societats i relatius a béns 
qualificats d’inversió per a l’adquirent, 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.

3. Les exempcions que preveu aquest article 
també s’apliquen als establiments permanents, tant 
si pertanyen a empreses domiciliades a Espanya 
com a societats no residents.»

Dos.–Es modifica l’article 26 de la Llei, que queda 
redactat en els termes següents:

«Article 26. Règim especial de les empreses pro-
ductores de béns corporals.

1. Els subjectes passius de l’impost sobre soci-
etats gaudeixen d’una bonificació que no pot exce-
dir el 40 per 100 de la quota corresponent als rendi-
ments derivats de la venda de béns corporals 
produïts a les Canàries, per ells mateixos, propis 
d’activitats agrícoles, ramaderes, industrials i pes-
queres, sempre que, en aquest últim cas, la pesca 
d’altura es desembarqui en els ports canaris i es 
manipuli o es transformi a l’arxipèlag. Es poden 
beneficiar d’aquesta bonificació durant un període 
de temps limitat, prorrogable, si s’escau, les perso-
nes o entitats domiciliades a les Canàries o en altres 
territoris que es dediquin a la producció d’aquests 
béns a l’arxipèlag, mitjançant una sucursal o un 
establiment permanent.

2. Aquesta bonificació també és aplicable als 
subjectes passius de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques que exerceixin les mateixes activi-
tats i amb els mateixos requisits exigits als subjectes 
passius de l’impost sobre societats, sempre que 
determinin els rendiments en règim d’estimació 
directa.

La bonificació s’aplica sobre la part de la quota 
íntegra que proporcionalment correspongui als ren-
diments derivats de les activitats de producció asse-
nyalades.»

Tres.–1. Se suprimeix el paràgraf tercer de la lletra b) 
de l’apartat 4 de l’article 27 de la Llei.

2. Es modifica la lletra c) de l’apartat 4 de l’article 27 
de la Llei, que queda redactada en els termes següents:

«c) La subscripció d’accions o participacions 
en el capital de societats que exerceixin a l’arxipèlag 
la seva activitat, sempre que realitzin les inversions 
que preveu l’apartat a) d’aquest article, en les condi-
cions regulades en aquesta Llei. Les inversions no 
donen lloc al gaudi de cap altre benefici fiscal per 
aquest concepte.»

Quatre.–Es modifica l’article 28 de la Llei, que queda 
redactat en els termes següents:

«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 eco-
nòmic i social de l’arxipèlag, presidida pel principi 
d’estanquitat geogràfica, que es regeix pel que dispo-
sen aquesta Llei i les seves normes de desplegament, 
sense perjudici de l’aplicació de la normativa general 
en tot el que no es preveu expressament.

Per garantir l’estanquitat de la Zona Especial 
Canària respecte al territori de règim comú, el seu 
àmbit queda restringit, dins els seus límits geogrà-
fics i per raó de les activitats que resultin acollides al 
seu règim especial.

La vigència del règim especial de la Zona Espe-
cial Canària té com a límit prorrogable fins al 31 de 
desembre de l’any 2024, sense perjudici de l’autorit-
zació inicial i revisions periòdiques que hagi de rea-
litzar la Comissió de la Unió Europea.»
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i la idoneïtat de l’entitat matriu sol·licitant per al 
tipus d’operacions que, d’acord amb la seva memò-
ria d’activitats, pretenguin portar-se a terme.

3. La inspecció, supervisió i control financer de 
les entitats a què es refereix aquest article queda 
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 la supervisió de 
les condicions de sanitat i solvència i altres requisits 
a què es refereixen els apartats 1 i 2; de les obligaci-
ons derivades de la Llei 19/1993, de 28 de desembre, 
sobre mesures de prevenció en el blanqueig de capi-
tals, així com de les facultats de la inspecció de tri-
buts en relació amb la comprovació del compliment 
del que preveuen els articles 28 a 31, el règim de 
secret bancari, a l’empara del qual s’han de dur a 
terme les activitats i operacions de les entitats de 
crèdit radicades a la ZEC, obliga aquestes entitats a 
no revelar informació relacionada amb les operaci-
ons que efectuïn o amb la identitat dels seus clients, 
excepte si la informació es facilita atenent el fet de 
ser constitutius de l’obertura o de la instrucció de 
procediments penals.

El règim de secret tampoc impedeix les entitats 
ZEC que comuniquin les seves posicions de risc a la 
Central d’Informació de Riscos creada de conformi-
tat amb l’article 16 del Reial decret llei 18/1962, de 7 
de juny, ni remetre a les seves entitats matrius totes 
les que informacions siguin necessàries per a l’exer-
cici, per les autoritats competents, de la supervisió 
en base consolidada de l’entitat.

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 comuni-
car, publicar ni exhibir les dades o documents reser-
vats, llevat dels supòsits expressament previstos a 
l’article 6 del Reial decret legislatiu 1298/1986, de 28 
de juny.»

Onze.–Es modifica l’article 55 de la Llei, que queda 
redactat en els termes següents:

«Article 55. Entitats d’assegurances.
1. Les entitats ZEC que efectuïn operacions 

d’assegurances i les altres operacions definides a 
l’article 3 de la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’or-
denació i supervisió de les assegurances privades, 
així com les persones físiques o jurídiques que, sota 
qualsevol títol, exerceixin càrrecs d’administració o 
direcció d’aquestes entitats, es regeixen per l’es-
mentada Llei, llevat de les normes que conté l’article 
13; article 24, números 4 i 5; article 19, punt 2; article 
73 i les disposicions contingudes en el capítol IV del 
títol II.

En tot cas, el capital social de les entitats ZEC ha 
d’estar representat per títols o anotacions en compte 
nominatius.

Les persones físiques i jurídiques que realitzin 
activitats de mediació en assegurances privades, els 
actuaris, els perits taxadors i els comissaris i liquida-
dors d’avaries, es regeixen per la legislació general 
aplicable a la matèria.

2. Les sol·licituds d’autorització de les entitats ZEC 
que pretenguin dur a terme operacions d’assegurança, 
reassegurança i capitalització, han de ser resoltes pel Con-
sorci de la Zona Especial Canària, amb l’informe previ de 
la Direcció General de Seguros del Ministeri d’Economia i 
Hisenda.

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

Vuit.–Se suprimeix la secció 2a del capítol III del títol V 
de la Llei.

Nou.–Es modifica l’article 44 de la Llei, que queda 
redactat en els termes següents:

«Article 44. Tractament en l’impost sobre societats 
i en l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques.

1. Les entitats ZEC tributen en règim de trans-
parència fiscal, encara que tots els seus socis siguin 
persones jurídiques no sotmeses al règim de trans-
parència fiscal o els valors representatius del seu 
capital social estiguin admesos a negociació en 
algun dels mercats secundaris oficials de valors que 
preveu la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de 
valors, o una persona jurídica de dret públic sigui 
titular de més del 50 per 100 del capital.

Quan tots els socis siguin persones o entitats no 
residents en el territori espanyol, els títols represen-
tatius del capital social poden no ser nominatius.

El límit de les deduccions en la quota es calcula 
sobre la part de quota procedent de les bases impo-
sables imputades.

2. Els residents en estats que no siguin mem-
bres 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 desembre, quan perce-
bin rendiments, increments de patrimoni i distribu-
cions de beneficis en l’àmbit de la Zona Especial 
Canària.

El que disposa el paràgraf anterior no s’aplica 
respecte a les rendes que procedeixin, directament 
o indirectament, d’operacions amb entitats residents 
en el territori espanyol.

3. L’única retenció en la font a què estan obliga-
des les entitats ZEC és la corresponent als rendi-
ments del treball personal de les persones físiques 
que treballin per a aquestes dins l’esmentada Zona 
Especial Canària, i sense que aquesta retenció es 
pugui estendre a les operacions realitzades amb no-
residents en el territori espanyol.»

Deu.–Es modifica l’article 53 de la Llei, que queda 
redactat en els termes següents:

«Article 53. Constitució i requisits.
1. Es pot autoritzar la constitució, com a enti-

tats ZEC, d’entitats de crèdit, entenent com a tals les 
que defineix l’article 1 del Reial decret legislatiu 
1298/1986, de 24 de juny, que han de complir els 
requisits de capital mínim i altres condicions, ten-
dents a assegurar la sanitat i solvència de les enti-
tats de crèdit, que exigeix la legislació espanyola, 
però estan exemptes de qualsevol obligació exigible 
a la resta del territori nacional respecte a coeficients 
de caixa, inversió o altres de similars.

En tot cas, el capital social de les entitats de crè-
dit autoritzades a la ZEC ha d’estar representat per 
accions nominatives.

2. Per poder exercir les activitats a la ZEC, les 
entitats de crèdit han de complir els requisits gene-
rals que estableixen aquesta Llei i les seves normes 
de desplegament, així com els exigits amb caràcter 
general per a la creació de bancs privats espanyols, 
de conformitat amb el que estableixen la Llei 3/1994, 
de 14 d’abril, i les seves normes de desplegament. 
L’autorització per operar a la Zona Especial l’atorga 
el Consorci de la ZEC, previ informe favorable del 
Banc d’Espanya, tenint en compte, en la forma que 
es determini per reglament, el prestigi internacional 
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sorci de la ZEC, llevat de les destinades, en tot o en 
part, a residents en el territori espanyol. En aquest 
cas, la competència correspon a la CNMV, en els ter-
mes de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de 
valors.»

Disset.–Es modifica l’article 66 de la Llei, que queda 
redactat en els termes següents:

«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 

funcionament de la Zona Especial Canària que hagin 
estat dictades pel Consorci de la Zona Especial Canà-
ria.

b) La realització d’operacions fora de l’àmbit 
objectiu de la Zona Especial Canària delimitat a l’ar-
ticle 31.2 d’aquesta Llei, llevat del que disposa l’apar-
tat 3 de l’esmentat article 31.

Les entitats ZEC que realitzen operacions a l’em-
para del que disposa l’article 31.3 d’aquesta Llei, i en 
els termes que s’hi preveuen, no incorren en la 
infracció tipificada en el paràgraf anterior, sense per-
judici de les conseqüències assenyalades a l’article 
31.3 esmentat.

c) La negativa o resistència a l’actuació inspec-
tora del Consorci de la Zona Especial Canària en 
matèria de la seva competència per part de les enti-
tats ZEC, sempre que hi hagi un requeriment exprés 
i per escrit sobre això.

d) 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 si el retard a la presentació supera els 
sis mesos.

e) La comissió d’una infracció lleu quan l’in-
fractor hagi estat sancionat per dues altres o més 
lleus dins del període d’un any.

f) Així mateix, incorren en infracció greu les 
entitats ZEC que havent de tenir la totalitat o una part 
del seu capital social representat per títols nomina-
tius, en els termes que preveu la lletra c) de l’article 40 
d’aquesta Llei, incompleixin aquesta obligació.

A les entitats ZEC que incorrin en la infracció tipi-
ficada en el paràgraf anterior, no se’ls ha d’exigir cap 
responsabilitat de conformitat amb les normes tribu-
tàries que tipifiquen i sancionen l’incompliment de 
l’obligació que constitueix aquella, i els és aplicable 
per la comissió de la infracció el règim sancionador 
que preveu l’apartat 2 de l’article 67 d’aquesta Llei.

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

formació 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.

c) L’incompliment de l’obligació de tenidoria de 
comptabilitat separada, que estableix el paràgraf 
segon de la lletra b) de l’article 30.2 d’aquesta Llei.»

Divuit.–Es modifica l’article 67 de la Llei, que queda 
redactat en els termes següents:

«Article 67. Sancions. 
1. La infracció greu que preveu la lletra b) de 

l’apartat 2 de l’article anterior, se sanciona amb la 

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-
cació no sistemàtica d’aquesta documentació, per tal de 
controlar si s’adequa a la normativa vigent.

5. Les entitats ZEC poden cedir la seva cartera única-
ment entre si, cas en què és aplicable el que disposa l’ar-
ticle 22 de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegu-
rances privades.

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. No obstant el que estableixen els apartats anteri-
ors, les entitats ZEC que es vulguin acollir al règim que 
preveuen els articles 30.2, b) i 31.3 d’aquesta Llei, han 
d’obtenir l’autorització prèvia de la Direcció General d’As-
segurances i estan sotmeses a la totalitat del que disposa 
la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i supervi-
sió de les assegurances privades.»

Dotze.–Es modifica l’apartat 2 de l’article 56 de la Llei, 
que queda redactat en els termes següents:

«2. L’estructura i el funcionament d’aquest mer-
cat, així com la seva supervisió, inspecció i règim 
sancionador, estan subjectes a la Llei 24/1988, de 28 
de juliol, del mercat de valors, en tot el que no pre-
veu en aquesta Llei.»

Tretze.–Es modifica l’apartat 2 de l’article 57 de la Llei 
que queda redactat en els termes següents:

«2. En poden ser socis les societats i agències de 
valors acollides al règim de la Zona Especial Canària 
que reuneixin els requisits exigits per reglament.»

Catorze.–Es modifica l’apartat 1 de l’article 59 de la 
Llei, que queda redactat en els termes següents:

«Article 59. Societats i agències de valors.
1. Es poden constituir societats i agències de 

valors a la Zona Especial Canària, que han d’adoptar 
la forma de societat anònima i tenir el domicili situat 
dins l’àmbit geogràfic d’aquesta Zona.»

Quinze.–Es modifica l’article 60 de la Llei, que queda 
redactat en els termes següents:

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

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

2. Una vegada obtinguda l’autorització corres-
ponent, les societats i agència de valors de la ZEC no 
poden iniciar les seves activitats sense haver-se ins-
crit en el Registre oficial d’entitats ZEC. El Consorci 
de la ZEC ha de comunicar la inscripció a la CNMV.

La supervisió, inspecció i sanció de les entitats 
regulades en aquest article queda encomanada, en 
els termes de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mer-
cat de valors, a la CNMV.»

Setze.–Es modifica l’apartat 2 de l’article 61 de la Llei, 
que queda redactat en els termes següents:

«2. Les emissions a què es refereix l’apartat 
anterior han de ser verificades prèviament pel Con-
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cada cas, la gravetat de la infracció, la naturalesa 
dels danys i perjudicis causats i la conducta anterior 
dels infractors.» 

Dinou.–S’afegeix un paràgraf segon a l’article 71 de la 
Llei amb la redacció següent:

«No obstant això, la infracció greu tipificada a la 
lletra f) de l’apartat 2 de l’article 66 d’aquesta Llei se 
sanciona, exclusivament, de conformitat amb el que 
disposa l’apartat 2 de l’article 67, per bé que les con-
seqüències tributàries que derivin de la infracció 
s’han d’exigir de conformitat amb la normativa 
d’aquesta naturalesa que hi sigui aplicable.»

Disposició addicional única.

Les lleis de pressupostos generals de l’Estat poden 
fixar el percentatge de la bonificació a què es refereix l’ar-
ticle 26 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del 
règim econòmic i fiscal de Canàries.

Disposició transitòria única.

Mentre no es fixi un altre percentatge, la bonificació 
que preveu l’article 26 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de 
modificació del règim econòmic i fiscal de Canàries, és 
del 40 per 100.

Disposició final única.

Aquest Reial decret llei entra en vigor el mateix dia de 
la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 26 de gener de 1996.

JUAN CARLOS R.  

El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

revocació de l’autorització, la cancel·lació de la ins-
cripció 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 infracció greu que preveu la lletra f) de 
l’apartat 2 de l’article anterior se sanciona amb la 
revocació de l’autorització, la cancel·lació de la ins-
cripció de l’entitat infractora en el Registre oficial 
d’entitats ZEC i una multa de 500.000 a 5.000.000 de 
pessetes per cada exercici en què s’ hagi donat l’in-
compliment. Són responsables solidaris de la multa 
que s’imposi els administradors de l’entitat ZEC 
infractora, llevat que hagin proposat expressament 
les mesures necessàries per donar compliment al 
que preveu la lletra c) de l’article 40 d’aquesta Llei, 
sense que hagin estat acceptades per les altres.

A més, quan com a conseqüència de la infracció 
sancionada en aquest apartat no es puguin conèixer, 
en tot o en part, els socis de l’entitat ZEC, la part de 
base imposable que no pugui ser imputada a aquests 
tributa en l’impost sobre societats corresponent a 
l’entitat ZEC a un tipus de gravamen igual al margi-
nal màxim de l’escala de l’impost sobre la renda de 
les persones físiques.

3. La negativa, resistència o obstrucció a l’actu-
ació investigadora del Consorci de la Zona Especial 
Canària, quan tingui per objecte comprovar el com-
pliment del que disposen els articles 31 i 40, c) 
d’aquesta Llei, se sancionen amb la revocació de 
l’autorització, la cancel·lació de la inscripció de l’en-
titat infractora en el Registre oficial d’entitats ZEC i 
una multa de 50.001 a 5.000.000 de pessetes.

4. 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.

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

6. La imposició de les sancions que estableixen 
els apartats anteriors s’ha de graduar atenent, en 


