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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
13682 Reial decret 1083/2014, de 19 de desembre, pel qual es modifica el Reial 

decret 170/2009, de 13 de febrer, sobre compensació al transport marítim i 
aeri de mercaderies incloses a l’annex I del Tractat Constitutiu de la Comunitat 
Europea, amb origen o destí a les Illes Canàries.

El Reial decret 170/2009, de 13 de febrer, sobre compensació al transport marítim i 
aeri de mercaderies incloses a l’annex I del Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea, 
amb origen o destí a les Illes Canàries, estableix un sistema de compensacions que 
permet abaratir el cost efectiu del transport de mercaderies incloses a l’annex I del Tractat 
Constitutiu de la Comunitat Europea, entre les Illes Canàries, entre aquestes i la resta 
d’Espanya, l’efectuat entre aquelles i els països integrants de la Unió Europea i, en els 
casos en què expressament es determini, entre la resta d’Espanya i les Illes.

Aquest sistema de compensacions, que va ser establert pel Reial decret 199/2000, 
d’11 de febrer, sobre compensació al transport marítim i aeri de mercaderies amb origen o 
destí a les Illes Canàries, en desplegament de l’article 7 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, 
de modificació del règim econòmic i fiscal de Canàries, deriva del manament que preveu 
l’article 138.1 de la Constitució espanyola d’atendre el fet insular, i té com a finalitat 
compensar els sobrecostos que experimenta el tràfic de productes com a conseqüència 
de la llunyania de l’arxipèlag del territori peninsular i de la Unió Europea.

L’experiència obtinguda durant aquests anys aconsella actualitzar la llista de 
productes que es poden acollir a les compensacions al transport aeri, quan el transport 
marítim és antieconòmic pel seu alt grau perible.

En conseqüència, s’amplia l’annex I del Reial decret 170/2009, de 13 de febrer, per 
considerar la farigola i l’alfàbrega productes pertanyents al grup de plantes, flors, 
esqueixos i fruits comestibles en fresc, originaris de les Illes Canàries, el transport dels 
quals per via aèria, a més de la marítima, pugui ser objecte de compensació.

Així mateix, es preveu l’habilitació als ministres de Foment i d’Hisenda i Administracions 
Públiques, a proposta del ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, per dictar les 
disposicions que permetin incorporar nous productes al sistema de compensacions 
d’aquest Reial decret, mitjançant la modificació dels seus annexos I i II, tenint en compte 
les futures necessitats del sector productiu canari, i sempre sota el marc de disponibilitat 
pressupostària existent.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Foment i del ministre d’Hisenda i 
Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del 
Consell de Ministres en la reunió del dia 19 de desembre de 2014,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 170/2009, de 13 de febrer, sobre compensació 
al transport marítim i aeri de mercaderies incloses a l’annex I del Tractat Constitutiu de 
la Comunitat Europea, amb origen o destí a les Illes Canàries.

El Reial decret 170/2009, de 13 de febrer, sobre compensació al transport marítim i 
aeri de mercaderies incloses a l’annex I del Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea, 
amb origen o destí a les illes Canàries, queda modificat de la manera següent.

U. La disposició final primera queda redactada de la manera següent:

«1. Es faculta els ministres de Foment i d’Hisenda i Administracions Públiques 
per dictar, en l’àmbit de les seves competències, les disposicions necessàries per 
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al desplegament i l’aplicació del present Reial decret, amb atenció especialment a 
la utilització de mitjans electrònics que agilitin i abarateixin els tràmits per a les 
empreses i per a l’Administració.

2. Així mateix, es faculta els ministres de Foment i d’Hisenda i Administracions 
Públiques, a proposta del ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, per 
dictar les disposicions que permetin modificar la llista de productes compresos en 
els annexos I i II d’aquest Reial decret. En el cas del plàtan es faculta per dictar les 
disposicions que permetin incorporar-lo al règim de compensacions que regula el 
present Reial decret, així com establir la quantia màxima de les compensacions, 
tenint en compte, en tot cas, les disponibilitats pressupostàries per a aquestes, 
sempre que, i prèviament, s’hagi produït una reducció significativa dels aranzels 
que protegeixen actualment el plàtan canari i sempre que la situació dels seus 
preus en els mercats tradicionals ho aconselli.»

Dos. S’afegeixen dues noves lletres c) i d) a l’annex I del Reial decret 170/2009 amb 
el text següent:

«c) El producte següent comprès en el capítol 9 de l’aranzel de duanes, relatiu 
a les espècies i llavors:

910993300 Farigola.

d) El producte següent comprès en el capítol 12 de l’aranzel de duanes, 
relatiu al grup de plantes medicinals i aromàtiques:

1211908620 Alfàbrega.»

Disposició final primera. Habilitació normativa.

Es faculten els ministres de Foment i d’Hisenda i Administracions Públiques per dictar, 
en l’àmbit de les seves competències, les disposicions necessàries per al desplegament i 
l’aplicació d’aquest Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 19 de desembre de 2014.

FELIPE R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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