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blerta l’exempció a la legislació comuna de l’impost 
sobre el valor afegit.»

Dos. L’article 8 queda redactat de la manera següent:
«Article 8. Exempcions en les exportacions i operaci-

ons assimilades.
Estan exemptes de l’arbitri les exportacions i 

operacions assimilades a aquestes en els mateixos 
termes que a la legislació comuna de l’impost sobre 
el valor afegit.»

Tres. L’article 9 queda redactat de la manera següent:
«Article 9.  Exempcions en importacions de béns.

Les importacions definitives de béns a les ciutats 
de Ceuta i Melilla estan exemptes en els mateixos 
termes que en la legislació comuna de l’impost 
sobre el valor afegit i, en tot cas, s’hi assimilen, als 
efectes d’aquesta exempció, les que siguin aplica-
bles a les operacions interiors.»

Quatre. S’afegeix l’apartat 4 a l’article 20, redactat de 
la manera següent:

«4. En els supòsits de deduccions o devolucions 
per exportacions, la realització de l’exportació s’ha 
d’acreditar de conformitat amb els requisits que 
estableix l’ordenança fiscal.»

Cinc. L’apartat 3 de l’article 22 queda redactat de la 
manera següent:

«3. En les importacions, la liquidació que corres-
pongui i el pagament resultant s’han d’efectuar amb 
anterioritat a l’acte administratiu de despatx o a l’en-
trada de les mercaderies en el territori de subjecció. 
Es pot atorgar un termini màxim de seixanta dies 
des de la introducció de les mercaderies fins al paga-
ment de l’arbitri si, segons el parer de l’Administra-
ció o dels òrgans gestors, queda suficientment 
garantit el deute tributari.»

Sis. L’article 25 queda redactat de la manera següent:
«Article 25.

Les ciutats de Ceuta i Melilla, en l’exercici de la 
seva potestat reglamentària, han d’aprovar les orde-
nances fiscals corresponents, amb subjecció a les 
normes legals que hi siguin aplicables.»

Article segon.  Referències a les ciutats de Ceuta i Melilla 
i a la Llei de l’impost sobre el valor afegit.

Les referències que la Llei 8/1991, de 25 de març, 
fa als ajuntaments de Ceuta i Melilla s’han d’enten-
dre fetes a les ciutats de Ceuta i Melilla, respectiva-
ment, i les referències que l’esmentada Llei fa a la 
Llei 30/1985, de 2 d’agost, s’han d’entendre fetes a la 
legislació de l’impost sobre el valor afegit vigent en 
cada moment.

Disposició transitòria primera. Adaptació de les orde-
nances fiscals de les ciutats de Ceuta i Melilla.

Les ciutats de Ceuta i Melilla han d’adaptar les orde-
nances fiscals dictades per a l’aplicació de la Llei 8/1991, 
de 25 de març, al contingut d’aquest Reial decret llei, 
d’acord amb el procediment que regula la Llei 39/1988, de 
28 de desembre. Mentrestant, s’han d’aplicar les disposi-
cions vigents en tot el que no s’oposi al que preveu aquest 
Reial decret llei.

24749 REIAL DECRET LLEI 14/1996, de 8 de novem-
bre, pel qual es modifica la Llei 8/1991, de 25 de 
març, per la qual s’aprova l’arbitri sobre la pro-
ducció i la importació a les ciutats de Ceuta i 
Melilla. («BOE» 271, de 9-11-1996.)

La Llei 8/1991, de 25 de març, va crear l’arbitri sobre la 
producció i la importació a les ciutats de Ceuta i Melilla, que, 
en la concepció inicial, s’adaptava a les circumstàncies econò-
miques i fiscals especials d’aquestes ciutats i resolia el pro-
blema essencial d’obtenir recursos per a les hisendes respec-
tives, per la seva condició estratègica en el tràfic comercial.

La finalitat de l’arbitri és evitar qualsevol discrimina-
ció en les operacions per raó de la procedència dels béns 
objecte d’aquestes, però reconeix la necessitat de pre-
veure, quan hi hagi una especial transcendència per al 
desenvolupament de l’economia d’aquests territoris, 
mesures de protecció de caràcter temporal, que s’instru-
menten mitjançant les exempcions corresponents de 
determinades produccions interiors.

Tanmateix, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea 
va dictar la Sentència de 7 de desembre de 1995 per resol-
dre una qüestió prejudicial plantejada sobre el contingut 
de l’arbitri pel Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia, 
en la qual declara que les disposicions de l’Acta relativa a 
les condicions d’adhesió del Regne d’Espanya i de la 
República portuguesa i a les adaptacions dels tractats, de 
12 de juny de 1985, així com el Protocol número 2 d’aquest, 
en relació amb els articles 9 i 12 del Tractat CE, o amb la 
lletra a) de l’article 4 del Tractat CECA, o amb l’article 95 
del Tractat CE, s’oposen al fet que un Estat membre recapti 
un arbitri que, encara que presenti l’aparença d’un tribut 
intern, estigui en realitat configurat de manera que, o bé 
pel tenor de les normes que l’imposen, o bé per la manera 
com l’aplica l’Administració, grava els productes impor-
tats o determinades categories d’aquests productes, amb 
exclusió dels productes locals de la mateixa categoria.

Consegüentment, davant la possibilitat que es plante-
gin reclamacions sobre la base de la Sentència sobre els 
actes administratius que es dictin en aplicació de l’arbitri, 
de manera que es dificulti o s’impossibiliti la seva gestió, 
es fa necessària, d’una banda, la modificació urgent de la 
Llei 8/1991, de 25 de març, per ajustar-la als criteris que 
conté la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Euro-
pea, i de l’altra, la compensació financera de la pèrdua 
recaptadora que es pot produir el 1996 i 1997, com a con-
seqüència de la baixada en el tràfic comercial, derivada 
de circumstàncies estructurals i de les eventuals dificul-
tats de gestió esmentades.

La necessitat d’aquesta modificació és extraordinària i 
urgent per no interrompre la recaptació dels recursos 
imprescindibles per a les hisendes de les respectives ciu-
tats i per garantir la seva suficiència financera.

En virtut d’això, en ús de l’autorització que conté l’arti-
cle 86 de la Constitució espanyola, amb la deliberació prè-
via del Consell de Ministres en la reunió del dia 8 de 
novembre de 1996,

D I S P O S O :

Article primer. Modificació de la Llei 8/1991, de 25 de 
març, per la qual s’aprova l’arbitri sobre la producció i 
la importació a les ciutats de Ceuta i Melilla.

Es modifiquen tal com s’indica els preceptes següents de 
la Llei 8/1991, de 25 de març, per la qual s’aprova l’arbitri sobre 
la producció i importació a les ciutats de Ceuta i Melilla:

U. L’article 7 queda redactat de la manera següent:
«Article 7. Exempció en operacions interiors.

Estan exempts de l’arbitri els lliuraments de béns 
mobles corporals respecte als quals estigui esta-
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El Ministeri d’Economia i Hisenda ha de practicar les 
liquidacions corresponents, tenint en compte les bases 
imposables per operacions subjectes a gravamen, resul-
tants en els anys 1992 a 1994, inclusivament, així com les 
expectatives de creixement esperades respecte als exerci-
cis de referència, actualitzades en termes monetaris.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret llei entra en vigor el dia de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», i les normes que 
conté són d’aplicació immediata.

Madrid, 8 de novembre de 1996.

JUAN CARLOS R.  

   El president del Govern, 
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

En particular, els béns mobles corporals que, per causa 
de la nova redacció que es fa dels articles 7 i 9 de l’esmen-
tada Llei 8/1991, perden la condició d’exempts, tributen, a 
partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, al 
tipus mínim del 0,5 per 100, tant en operacions interiors 
com en importacions.

Disposició transitòria segona. Compensació a les ciutats 
de Ceuta i Melilla.

Amb la finalitat de mantenir la suficiència financera de 
les ciutats de Ceuta i Melilla, les pèrdues efectives de recap-
tació derivades de les causes que han motivat l’aprovació 
d’aquest Reial decret llei, que es produeixin durant els exer-
cicis 1996 i 1997 en l’arbitri sobre la producció i la importació 
de mercaderies, han de ser compensades amb càrrec  als 
pressupostos generals de l’Estat per a 1997 i 1998, si s’escau, 
mitjançant l’habilitació del crèdit corresponent.


