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29685 REIAL DECRET LLEI 7/1988, de 29 de desem-
bre, sobre pròrroga i adaptació urgents de 
determinades normes tributàries. («BOE» 314, 
de 31-12-1988.)

El Reial decret llei 5/1987, d’11 de desembre, publicat 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat» del dia 12 del mateix 
mes i any, i convalidat pel Congrés dels Diputats mitjan-
çant la Resolució de 22 de desembre de 1987, va prorro-
gar per a l’exercici de 1988 les bases imposables, tipus 
avaluadors i taules de rendiments aplicables per a l’exac-
ció de la contribució territorial rústica i pecuària, com a 
conseqüència de la conjuntura econòmica de l’activitat 
agrària, en trànsit d’adaptació estructural a les conse-
qüències derivades de la nostra adhesió a les Comuni-
tats Europees i a la implantació de l’impost sobre el valor 
afegit.

En l’actualitat subsisteixen les circumstàncies que van 
obligar a efectuar la dita pròrroga i es troba en tramitació 
a les Corts Generals el projecte de llei reguladora de les 
hisendes locals en què es preveu com a últim exercici en 
què s’exaccioni la contribució territorial rústica i pecuària, 
el de 1989, atès que aquest i altres tributs de caràcter 
immobiliari s’han de substituir pel futur impost sobre 
béns immobles a partir de l’1 de gener de 1990, i per tot 
això és justificat adoptar, amb caràcter extraordinari i 
urgent, la mateixa mesura per a 1989.

D’altra banda, les exigències de l’harmonització fiscal 
comunitària de la imposició indirecta i les tarifes aranzelà-
ries requereixen, per poder complir les obligacions assu-
mides per Espanya en el Tractat d’adhesió a les Comuni-
tats, adaptacions urgents de la nostra legislació interna 
que no sempre es poden fer pel procediment legislatiu 
ordinari o en el marc de la Llei de pressupostos generals 
de l’Estat.

En aquest sentit, les modificacions experimentades en 
l’ordenació del monopoli de petrolis i en l’aranzel de dua-
nes com a conseqüència de la nostra integració a la Comu-
nitat Econòmica Europea, l’evolució ràpida de les tecnolo-
gies dels processos productius dels olis minerals i les 
modificacions proposades en el projecte de Llei de pres-
supostos generals de l’Estat per a 1989 en matèria de fis-
calitat dels hidrocarburs imposen la revisió urgent de la 
tarifa segona de l’impost especial sobre hidrocarburs amb 
efectes d’1 de gener de 1989, per evitar distorsions greus 
en les condicions de competència de la comercialització 
d’aquests productes.

En l’àmbit de l’impost sobre el valor afegit, el Consell 
de les Comunitats Europees ha aprovat la Directiva 88/331/
CEE, de 13 de juny, per la qual es modifica la Directiva 
83/181/CEE, que va delimitar el camp d’aplicació de la lle-
tra d) de l’apartat 1 de l’article 14 de la Directiva 77/388/
CEE, pel que fa a l’exempció a l’impost sobre el valor afe-
git d’algunes importacions definitives de béns.

La Directiva 88/331/CEE estableix a l’article 2 que els 
estats membres han d’adoptar les mesures necessàries 
per donar compliment a aquesta com a molt tard l’1 de 
gener de 1989 i n’han d’informar immediatament la 
Comissió.

En conseqüència, tenint en compte que la modificació 
de les exempcions constitueix matèria de llei de confor-
mitat amb l’article 10 de la Llei 230/1963, de 28 de desem-
bre, general tributària, correspon dictar, abans de l’1 de 
gener de 1989, una norma amb rang legal per la qual es 
modifiquin els preceptes de la Llei 30/1985, de 2 d’agost, 
de l’impost sobre el valor afegit, que resulten afectats per 
la dita Directiva 88/331/CEE.

En virtut d’això, en ús de l’autorització que conté l’arti-
cle 86 de la Constitució espanyola i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 29 de 
desembre de 1988,

DISPOSO:

Article 1r Contribució territorial rústica i pecuària.- 
Durant l’exercici de 1989 s’han d’aplicar, als efectes de 
l’exacció de la contribució territorial rústica i pecuària, les 
bases imposables, els tipus avaluadors que les generen i 
les taules de rendiments de l’activitat ramadera indepen-
dent vigents en l’exercici de 1988. Així mateix, les bases 
liquidables s’han de continuar fixant, com a màxim, en el 
50 per 100 de les bases imposables corresponents.

El que disposa el paràgraf anterior s’ha d’aplicar sense 
perjudici dels règims tributaris forals vigents als territoris 
històrics del País Basc i Navarra.

Art. 2n Impost especial sobre hidrocarburs.- L’impost 
especial sobre hidrocarburs s’exigirà a partir de l’1 de 
gener de 1989 d’acord amb els tipus impositius que esta-
bleix la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 1989 
i les modificacions següents de la tarifa segona de l’article 
33 de la Llei 45/1985, de 18 de desembre, d’impostos espe-
cials:

1a El paràgraf primer queda redactat en els termes 
següents:

«Tarifa segona.- Olis minerals classificats en la partida 
27.10 de l’aranzel de duanes i substitutius dels combusti-
bles i carburants que figuren en aquesta tarifa, sigui quina 
sigui la partida de l’aranzel de duanes en què es classifi-
quin.»

2a S’afegeix un paràgraf final a la tarifa amb la redac-
ció següent:

«Els olis minerals que puguin ser utilitzats com a subs-
titutius dels combustibles i carburants esmentats en 
aquesta tarifa tenen, als efectes d’aquest impost, la mateixa 
consideració que els productes als quals substitueixen.»

Art. 3r Impost sobre el valor afegit.- 1. Els apartats 
que a continuació s’esmenten del número 3 de l’article 21, 
«Exempcions en importacions definitives de béns», de la 
Llei 30/1985, de 2 d’agost, queden redactats en els termes 
següents amb efectes d’1 de gener de 1989:

Primer.–Apartat 2n

«2n a) Els béns personals, fins i tot nous, perta-
nyents a persones que, en ocasió del seu matrimoni, tras-
lladin la seva residència des de les Canàries, Ceuta, Meli-
lla o l’estranger al territori peninsular espanyol o les Illes 
Balears.

b) L’exempció queda condicionada a la concurrència 
dels requisits següents:

a’) Que els béns hagin estat adquirits o importats en les 
condicions normals de tributació en el país d’origen o proce-
dència i no s’hagin beneficiat de cap exempció o devolució 
en ocasió de la seva sortida dels països esmentats.

b’) Que els béns importats amb exempció no siguin 
transmesos, cedits o arrendats durant els dotze mesos 
posteriors a la importació, llevat de casos justificats de 
força major o necessitat extraordinària.

La transmissió, cessió o arrendament dels béns impor-
tats abans que hagi transcorregut el termini indicat al 
paràgraf anterior determina l’exacció de l’impost sobre el 
valor afegit.

c’) Que l’interessat aporti prova del seu matrimoni o, 
si s’escau, de la iniciació de les gestions oficials per a la 
seva celebració.

d’) Que la importació s’efectuï en el període comprès 
entre els dos mesos anteriors a la celebració del matri-
moni i els quatre mesos posteriors a la dita celebració.

L’Administració pot exigir garantia suficient en els 
supòsits en què la importació s’efectuï abans de la data de 
celebració del matrimoni.

e’) Que, si l’interessat ha residit immediatament 
abans de la importació en un país no pertanyent a la 
Comunitat Econòmica Europea, acrediti la seva residència 
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en el país esmentat durant un temps mínim de dotze 
mesos consecutius.

c) L’exempció també s’estén a les importacions dels 
regals ordinaris rebuts per raó del matrimoni per les per-
sones a què es refereix la lletra a) anterior, dels que tin-
guin la residència normal fora del territori d’aplicació de 
l’impost, sempre que el seu valor unitari no excedeixi el 
contravalor en pessetes de 200 ecus.

d) Si es tracta de vehicles amb motor mecànic per cir-
cular per rutes terrestres, els seus remolcs, caravanes de 
càmping, habitatges transportables, embarcacions d’esbarjo 
i avions de turisme, l’exempció només s’aplica en els casos 
i amb les limitacions que preveu l’apartat 1r anterior.

e) La falta de justificació del matrimoni en el termini 
de quatre mesos a partir de la data indicada per a la seva 
celebració, determina la meritació de l’impost amb refe-
rència al dia en què va tenir lloc la importació.»

Segon.–Apartat 6è

«6è. Els béns que s’enumeren a continuació la impor-
tació dels quals estigui desproveïda de caràcter comercial:

a) Les condecoracions atorgades per les autoritats 
de les Canàries, Ceuta, Melilla o d’un país estranger a per-
sones que tinguin la residència habitual en el territori 
peninsular espanyol o les Illes Balears.

b) Les copes, medalles i objectes similars de caràcter 
essencialment simbòlic, concedits a les Canàries, Ceuta, 
Melilla o en un país estranger a persones que tinguin la 
residència habitual en el territori peninsular espanyol o 
les Illes Balears, en homenatge a les seves activitats artís-
tiques, científiques, esportives o públiques o en reconei-
xement dels seus mèrits en ocasió d’un esdeveniment 
concret, a condició que siguin importats per les mateixes 
persones a les quals s’hagin concedit.

c) Les copes, medalles i objectes similars de caràcter 
essencialment simbòlic lliurats gratuïtament per autori-
tats o persones establertes a les Canàries, Ceuta, Melilla o 
en un país estranger per ser lliurats, amb els mateixos fins 
que els assenyalats a la lletra b), en el territori peninsular 
espanyol o les Illes Balears.

d) Les recompenses, trofeus, records de caràcter 
simbòlic i de valor escàs, destinats a ser distribuïts gratu-
ïtament a persones que tinguin la residència normal en el 
territori peninsular espanyol o les Illes Balears, en ocasió 
de congressos, reunions de negocis o manifestacions 
similars de caràcter internacional.»

Tercer.–Apartat 7è

«7è. Els enviaments dirigits a persones o entitats 
autoritzades per rebre’ls, de mostres de substàncies refe-
renciades autoritzades per l’Organització Mundial de la 
Salut per al control de la qualitat de les matèries utilitza-
des per a la fabricació de medicaments.»

Quart.–Apartat 13.

«13. Les importacions a títol gratuït d’animals espe-
cialment preparats per ser utilitzats en laboratoris i de 
substàncies biològiques i químiques procedents de les 
Canàries, Ceuta, Melilla o d’un altre estat membre de la 
Comunitat Econòmica Europea, sempre que els uns i els 
altres els importin establiments públics o serveis que en 
depenguin, dedicats a l’ensenyament o la recerca cientí-
fica, o, amb l’autorització prèvia, establiments privats 
dedicats a les mateixes activitats.

La importació onerosa o gratuïta de substàncies biolò-
giques o químiques procedents de països situats fora de 
la Comunitat Econòmica Europea gaudeix d’exempció 
quan la realitzin els establiments a què es refereix el parà-
graf anterior i estigui exempta, al seu torn, de drets d’im-
portació.»

Cinquè.–Apartat 17.

«17. Els impresos de caràcter publicitari, com ara 
catàlegs, llistes de preus, instruccions d’ús o fullets comer-
cials que es refereixin als béns o serveis següents:

a) Mercaderies destinades a la venda o lloguer per 
una persona establerta a les Canàries, Ceuta, Melilla o a 
l’estranger.

b) Prestacions de serveis que ofereixi una persona 
establerta a les Canàries, Ceuta, Melilla o en un altre estat 
membre de la Comunitat Econòmica Europea.

c) Prestacions de serveis en matèria de transport, 
assegurances comercials o banca que ofereixi una per-
sona establerta en un país no pertanyent a la Comunitat 
Econòmica Europea.

L’exempció d’aquest apartat queda condicionada al 
compliment dels requisits següents:

a’) Els impresos han de portar de manera visible el 
nom de l’empresa que produeixi, vengui o llogui les mer-
caderies o que ofereixi les prestacions de serveis a què es 
refereixin.

b’) Cada enviament ha de comprendre un sol docu-
ment o un únic exemplar de cada document si es com-
pon de diversos documents. No obstant això, es poden 
fer enviaments de diversos exemplars d’un mateix 
document, si el seu pes brut total no excedeix un quilo-
gram.

c’) Els impresos no han de ser objecte d’enviaments 
agrupats d’un mateix remitent a un mateix destinatari.

No obstant això, els requisits de les lletres b’) i c’) no 
s’exigeixen respecte dels impresos relacionats amb béns 
destinats a la venda o lloguer o amb serveis que ofereixi 
una persona establerta a Canàries, Ceuta, Melilla o en un 
altre estat membre de la Comunitat Econòmica Europea, 
si els impresos s’han importat per ser distribuïts gratuïta-
ment.» 

Sisè.–Apartat 25.

«25. Els carburants continguts als dipòsits dels vehi-
cles automòbils industrials i de turisme i en els dels con-
tenidors per a usos especials, que s’introdueixin en el ter-
ritori d’aplicació de l’impost, en les condicions i amb els 
límits que s’indiquen a continuació:

a) Carburants continguts en els dipòsits normals dels 
vehicles automòbils i contenidors per a usos especials:

a’) Vehicles automòbils industrials procedents de les 
Canàries, Ceuta, Melilla o d’un altre estat membre de la 
Comunitat Econòmica Europea i destinats al transport de 
persones: fins a 600 litres.

b’) Els altres vehicles automòbils industrials: fins a 
200 litres.

c’) Contenidors per a usos especials: fins a 200 
litres. 

Si es tracta de vehicles diferents dels esmentats a les 
lletres anteriors, no s’aplica cap limitació en relació amb 
els carburants continguts en els dipòsits normals dels 
vehicles esmentats.

b) Carburants continguts en dipòsits portàtils dels 
vehicles de turisme: fins a 10 litres.

L’exempció s’aplica, així mateix, als lubricants que es 
trobin a bord dels vehicles, fins als límits que correspon-
guin a les necessitats normals del seu funcionament 
durant el trajecte en curs.

Als efectes d’aquest article s’entén per:

a) Vehicle automòbil industrial: Tot vehicle de motor 
apte per circular per carretera que, per les seves característi-
ques i equipament, sigui adequat i estigui efectivament des-
tinat al transport, amb remuneració o sense, de més de nou 
persones, incloent-hi el conductor, o de mercaderies, així 
com per a altres usos especials diferents del transport.
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b) Vehicle automòbil de turisme: Tot vehicle de motor, 
apte per circular per carretera que no estigui comprès en 
el concepte de vehicle automòbil industrial.

c) Contenidors per a usos especials: Tot contenidor 
equipat amb dispositius especialment adaptats per als 
sistemes de refrigeració, oxigenació, aïllament tèrmic o 
altres sistemes.

d) Dipòsits normals: Els dipòsits, fins i tot els de gas, 
incorporats d’una manera fixa pel constructor en tots els 
vehicles de sèrie o en els contenidors d’un mateix tipus, la 
disposició dels quals permeti la utilització directa del car-
burant per a la tracció del vehicle o, si s’escau, per al fun-
cionament dels sistemes de refrigeració o de qualsevol 
altre amb què estigui equipat el vehicle o amb els conte-
nidors d’usos especials.

Els carburants admesos amb exempció no es poden 
utilitzar en vehicles diferents d’aquells en què s’hagin 
importat, extrets dels vehicles esmentats ni emmagatze-
mats, llevat dels casos en què els vehicles siguin objecte 
d’una reparació necessària o d’una cessió onerosa o gra-
tuïta per part del beneficiari de l’exempció. Si no hi con-
corren les condicions indicades, queden subjectes a l’im-
post les quantitats dels productes esmentats que hagin 
rebut les destinacions irregulars esmentades.» 

Setè.–Apartat 31.

«31. Les fotografies, diapositives i els clixés per a 
fotografies, fins i tot els que portin llegendes, remesos a 
agències de premsa o a editors de diaris o publicacions 
periòdiques.»

Vuitè.–Apartat 33.

«33. Els objectes de col·lecció i objectes d’art de 
caràcter educatiu, científic o cultural que importin museus, 
galeries o altres establiments per destinar-los exclusiva-
ment a la seva exposició.

L’exempció queda condicionada al fet que es tracti 
d’una importació de béns adquirits a títol gratuït o, si es 
tracta d’adquisicions a títol onerós, al fet que els béns els 
hagi lliurat una persona o entitat que no sigui empresari 
ni professional.»

Novè.–Apartat 34.

«34. Els objectes destinats a servir de prova o a fina-
litats similars davant els tribunals o altres instàncies ofici-
als dels estats membres de la Comunitat Econòmica Euro-
pea.»

Desè.–Apartat 35.

«35. Els documents i articles següents:

a) Els documents enviats gratuïtament als serveis 
públics dels estats membres de la Comunitat Econòmica 
Europea.

b) Les publicacions de governs estrangers i les publi-
cacions d’organismes públics internacionals destinades a 
ser distribuïdes gratuïtament.

c) Les paperetes de vot per a eleccions organitzades 
per ens o organismes establerts a les Canàries, Ceuta, 
Melilla o a l’estranger.

d) Els reconeixements de firmes i les circulars impre-
ses relatives a firmes, expedits en el marc d’intercanvis 
usuals d’informació entre serveis públics o establiments 
bancaris.

e) Els impresos de caràcter oficial dirigits als bancs 
centrals dels estats membres de la Comunitat Econòmica 
Europea.

f) Els informes, memòries d’activitats, notes d’informa-
ció, prospectes, butlletins de subscripció i altres documents 
expedits per societats que no tinguin la seu en el territori 

peninsular espanyol o les Illes Balears i dirigits als tenidors 
o subscriptors dels títols emesos per aquestes societats.

g) Les fitxes perforades, registres sonors, microfilms 
i altres suports gravats utilitzats per a la transmissió d’in-
formació, remesos gratuïtament al seu destinatari.

h) Els expedients, arxius, formularis i altres docu-
ments destinats a ser utilitzats en reunions, conferències 
o congressos internacionals, així com les actes i resums 
d’aquestes manifestacions.

i) Els plànols, dibuixos tècnics, còpies, descripcions i 
altres documents similars importats per a l’obtenció o 
execució de comandes a les Canàries, Ceuta, Melilla o en 
un país estranger o per participar en concursos organit-
zats en el territori peninsular espanyol o les Illes Balears.

j) Els formularis destinats a ser utilitzats en exàmens 
organitzats en el territori peninsular espanyol o les Illes 
Balears per institucions establertes en un altre país o a les 
Canàries, Ceuta i Melilla.

k) Els formularis destinats a ser utilitzats com a docu-
ments oficials en el tràfic internacional de vehicles o mer-
caderies, en compliment de convencions internacionals.

l) Els formularis, etiquetes, títols de transport i docu-
ments similars expedits per empreses de transport o 
empreses hoteleres establertes a les Canàries, Ceuta, 
Melilla o en un país estranger amb destinació a les ofici-
nes de viatges establertes en el territori peninsular espa-
nyol o les Illes Balears.

m) Els formularis i títols de transport, coneixements 
d’embarcament, cartes de port i altres documents comer-
cials o d’oficina ja utilitzats.

n) Els impresos oficials emesos per autoritats nacio-
nals o internacionals i els impresos de conformitat amb 
els models internacionals dirigits per associacions de les 
Canàries, Ceuta, Melilla o l’estranger a les associacions 
corresponents situades en el territori peninsular espanyol 
o les Illes Balears, per a la seva distribució.

ñ) Les publicacions oficials que constitueixin el mitjà 
d’expressió de l’autoritat pública del país d’exportació, 
d’organismes internacionals, d’entitats públiques i orga-
nismes de dret públic, establerts en el territori d’exporta-
ció, així com els impresos distribuïts per organitzacions 
polítiques estrangeres reconegudes oficialment com a 
tals en els estats membres de la Comunitat Econòmica 
Europea amb motiu d’eleccions al Parlament Europeu o 
d’eleccions nacionals organitzades a partir del país d’ori-
gen, sempre que aquestes publicacions i impresos hagin 
estat subjectes a l’impost al país d’exportació i no hagin 
estat objecte de desgravació a l’exportació.»

2. S’afegeix un número 12 a l’article 21 de la Llei 
30/1985, de 2 d’agost, amb la redacció següent:

«12. Les importacions comercials de béns el valor 
global de les quals no excedeixi el contravalor en pesse-
tes de 14 ecus.

Queden exclosos d’aquesta exempció els productes 
següents:

a) Els que continguin alcohol.
b) Els perfums i aigües de colònia.
c) El tabac en brut i manufacturat.
d) Els béns objecte d’una venda per correspondència.»

DISPOSICIó fINAL

Aquest Reial decret llei entra en vigor el dia de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 29 de desembre de 1988.

JUAN CARLOS R.
   El president del Govern, 
fELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
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