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ció d’aquestes a l’impost general sobre el tràfic de les 
empreses i la seva exempció de l’impost sobre el valor 
afegit, i és necessari sotmetre-les a un tractament tributari 
unitari en tot el territori nacional.

Per tot això, i per tal de mantenir viva la voluntat har-
monitzadora que va inspirar el Reial decret llei 6/1985, de 
18 de desembre, es fa necessari corregir els desajustos 
advertits, per a la qual cosa es modifica per aquesta Llei 
l’apartat 2 de l’article 1r de l’esmentat Reial decret llei.

Article únic.

L’apartat 2 de l’article 1r del Reial decret llei 6/1985, de 
18 de desembre, queda redactat en els termes següents:

«2. A les Canàries, Ceuta i Melilla no estan subjectes 
a l’impost general sobre el tràfic de les empreses els actes, 
contractes i operacions especificats als apartats a), b), f), 
h) i j) de l’article tercer del text refós regulador d’aquest 
impost. Tampoc no estan subjectes al dit impost les exe-
cucions d’obra que tinguin per objecte la construcció o 
acoblament de béns mobles corporals per l’empresari, 
previ encàrrec del propietari de l’obra.

Així mateix, tampoc no estan subjectes a l’impost 
general sobre el tràfic de les empreses totes les operaci-
ons que estiguin exemptes de l’impost sobre el valor afe-
git a la Península i a les Illes Balears.»

DISPoSICIó fInAL

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació 
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.

Palau de la Zarzuela, Madrid, 11 de desembre de 1987.

JuAn CARLoS R.

 El president del Govern,
fELIPE GonZÁLEZ MÁRQuEZ

27596 LLEI 27/1987, d’11 de desembre, per la qual es 
modifica parcialment el Reial decret llei 6/1985, 
de 18 de desembre, d’adaptació de la imposi-
ció indirecta a les Canàries, Ceuta i Melilla. 
(«BoE» 297, de 12-12-1987.)

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.

La nova ordenació de la imposició indirecta estatal 
que va portar a terme, fonamentalment, la Llei 30/1985, de 
2 d’agost, de l’impost sobre el valor afegit, no va poder 
desconèixer la tradicional especialitat fiscal que en 
aquesta matèria ha regit sempre en els territoris de les 
Canàries, Ceuta i Melilla, raó per la qual es va fer neces-
sari harmonitzar les dues situacions, per a la qual cosa es 
va aprovar el Reial decret llei 6/1985, de 18 de desembre.

L’esmentat Reial decret llei va disposar, entre altres 
mesures, el manteniment de la vigència a les Canàries, 
Ceuta i Melilla de l’impost general sobre el tràfic de les 
empreses, com a figura tributària principal del règim d’im-
posició indirecta en els territoris esmentats, pel fet de 
ser-hi aplicable l’impost sobre el valor afegit.

Concretament, el Reial decret llei abans esmentat va 
declarar la no-subjecció a l’impost general sobre el tràfic de 
les empreses de les execucions d’obres mobiliàries, amb la 
voluntat d’assimilar el règim fiscal de les execucions 
d’obres que tinguin per objecte la construcció o acobla-
ment de béns mobles al de les vendes, transmissions i lliu-
raments dels esmentats béns, tenint en compte la substan-
cial identitat del seu significat econòmic. Aquest precepte 
ha plantejat problemes d’interpretació, per la qual cosa és 
necessària una nova redacció que permeti delimitar amb 
més precisió les execucions d’obres no subjectes a l’im-
post general sobre el tràfic de les empreses.

D’altra banda, amb el transcurs del temps, s’han posat 
de manifest desajustos en la tributació indirecta de deter-
minades operacions empresarials motivats per la subjec-


