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LLEI 14/1992, de 5 de juny, per la qual es disposa el començament de l’aplicació de l’impost
general indirecte canari l’1 de gener de 1993, i
es modifiquen parcialment les tarifes de l’arbitri sobre la producció i importació a les illes
Canàries. («BOE» 140, d’11-6-1992.)
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des de l’1 de gener de 1992 aconsella aprofitar aquesta
oportunitat per regularitzar la situació dels esmentats
subjectes passius, cosa que, al seu torn, requereix la
supressió definitiva des d’aquesta data de les dues classes B i C de l’esmentada «Patent nacional de circulació de
vehicles».
Article 1

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 Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels
aspectes fiscals del règim econòmic fiscal de les Canàries,
crea l’impost general indirecte canari, el qual ha de substituir, a l’arxipèlag, l’impost general sobre el tràfic de les
empreses i l’arbitri insular sobre el luxe.
Segons es desprèn de l’apartat 2 de la disposició final
de l’esmentada Llei 20/1991, el nou impost canari s’hauria
de començar a exigir l’1 de gener de 1992, i quedarien
suprimides des d’aleshores les dues figures abans esmentades les quals ha de substituir.
Tanmateix, l’impost general indirecte canari és un tribut d’estructura complexa, l’adequada implantació i exacció del qual, per part de la Comunitat Autònoma canària,
requereix un desplegament reglamentari precís i detallat,
i també la infraestructura administrativa necessària.
L’escàs temps del qual s’ha disposat per portar a terme
les dues actuacions abans assenyalades ha impedit que
l’impost general indirecte canari s’hagi començat a aplicar l’1 de gener de 1992, tal com estava previst, i és aconsellable iniciar-ne l’aplicació l’1 de gener de 1993, a fi de
garantir la seva adequada implantació.
D’altra banda, l’abans esmentada Llei 20/1991 crea i
regula l’arbitri sobre la producció i importació a les illes
Canàries, les tarifes del qual contenen els annexos IV i V
de l’esmentat text legal.
Durant el temps transcorregut des del començament
de l’aplicació de l’arbitri s’han detectat en les seves tarifes
determinades disfuncions en relació amb la seva coherència desitjable, i és necessari, en aquest context, procedir a la reducció d’alguns dels tipus de gravamen i traspassar els límits de l’autorització al Govern de la Nació
que per a la reducció de tipus impositius de l’arbitri conté
l’article 85.5 de la Llei 20/1991, motiu que obliga a portar a
terme les modificacions desitjades per una norma amb
rang de llei. Les modificacions de referència inclouen, així
mateix, l’establiment d’una exempció en l’arbitri a favor
dels preparats lactis, exempció que es justifica en funció
de la tradicional consideració que han tingut aquests preparats lactis a Canàries com a productes de primera
necessitat.
D’altra banda, les sempre curioses vicissituds de l’evolució històrica han permès que es mantinguin vigents fins
als nostres dies, a Canàries, Ceuta i Melilla, les classes B i
C de l’antiga «Patent nacional de circulació de vehicles»,
creada pel Reial decret llei de 29 d’abril de 1927, classes
que van ser definitivament suprimides a la resta del territori nacional en virtut del Decret llei d’ordenació econòmica de 21 de juliol de 1959.
Es tracta, sens dubte, d’un vestigi tributari, el manteniment del qual dins del sistema manca d’un altre fonament
que no sigui el derivat d’un procés de simple transport
històric. La subsistència d’aquestes classes B i C de la
Patent nacional ha impedit aplicar als subjectes passius
d’aquestes la llicència fiscal d’activitats comercials i industrials, impediment que actuaria en els mateixos termes
respecte a l’impost sobre activitats econòmiques. Tanmateix, el començament de l’aplicació d’aquest últim tribut

El començament de l’aplicació de l’impost general
indirecte canari, creat i regulat per la Llei 20/1991, de 7 de
juny, de modificació dels aspectes fiscals del règim econòmic fiscal de les Canàries, previst per a l’1 de gener de
1992 per l’apartat 2 de la disposició final de l’esmentada
Llei, ha de tenir lloc l’1 de gener de 1993.
Fins a aquesta última data es continuen aplicant a les
illes Canàries l’impost general sobre el trànsit de les
empreses i l’arbitri insular sobre el luxe, els quals queden
definitivament suprimits, en l’àmbit de les illes Canàries,
a partir de llavors, així com les seves disposicions complementàries.
Així mateix, fins a l’1 de gener de 1993, han de continuar subjectes al concepte de «transmissions patrimonials oneroses» de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats la constitució de
concessions administratives que tinguin per objecte la
cessió del dret a utilitzar immobles o instal·lacions en
ports i aeroports i la transmissió de la totalitat del patrimoni empresarial, efectuades a Canàries.
Article 2
1. Es modifiquen les tarifes de l’arbitri sobre la producció i importació a les illes Canàries, que contenen els
annexos IV i V de la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del règim econòmic fiscal de
les Canàries, en els termes que s’especifiquen en els apartats següents.
2. Es redueixen els tipus de gravamen corresponents
als productes inclosos en els codis que a continuació s’esmenten, els quals queden fixats en els termes següents:
N. C. Taric.

1513.11.10.0.00.C
1521.10.10.0.00.D
1601.00.91.0.00.A
1601.00.99.0.00.C
1602.39.11.0.00.B
1602.39.19.0.00.D
1602.39.30.0.00.I
1602.39.90.0.00.F
1602.41.10.0.00.I
1602.41.90.0.00.B
1602.42.10.0.00.H
1602.42.90.0.00.A
1602.49.11.0.00.J
1602.49.13.0.00.H
1602.49.15.0.00.F
1602.49.19.0.00.B
1602.49.30.0.00.G
1602.49.50.0.00.B
1602.49.90.0.00.D
2712.20.00.0.10.J
2712.20.00.0.90.B
7208
7209

tipus

0,1
0,1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0,1
0,1
0,1
0,1
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7210
7211
7212
7219
7220
7225
7226

tipus

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

3. Se’n declaren exempts els «preparats lactis» inclosos en el codi «19.01.90.90.2.99.H».
Disposició addicional
1. A partir de l’1 de gener de 1992 queden suprimides
a Canàries, Ceuta i Melilla les classes B i C de la «Patent
nacional de circulació de vehicles». Des d’aquesta data,
els subjectes passius per l’esmentada patent i classes
queden subjectes a l’impost sobre activitats econòmiques
en els termes que resulti de l’aplicació d’aquest.
2. Les quotes corresponents a les activitats recollides en l’agrupació 72 de la secció 1a de les tarifes de l’impost sobre activitats econòmiques, aprovades pel Reial
decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, quan les
esmentades activitats es realitzin a les illes Canàries, s’han
de reduir aplicant els percentatges següents:
a) Durant el 1992, el 80 per 100 de reducció.
b) Durant el 1993, el 60 per 100 de reducció.
c) Durant el 1994, el 40 per 100 de reducció.
d) Durant el 1995, el 20 per 100 de reducció.
3. Les declaracions censals regulades en les disposicions transitòries primera i segona del Reial decret
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1172/1991, de 26 de juliol, pel qual es dicten normes per a
la gestió de l’impost sobre activitats econòmiques, que
hagin de formular els subjectes passius a què es refereix
l’apartat u, s’han de presentar dins els dos mesos següents
a la data d’entrada en vigor de aquesta Llei.
Les esmentades declaracions s’han de realitzar en els
models aprovats per l’Ordre de 26 de desembre de 1991.
Disposició derogatòria
1. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei queda
derogat l’apartat 2 de la disposició final de la Llei 20/1991,
de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del règim
econòmic fiscal de les Canàries, en relació amb el començament de l’aplicació de l’impost general indirecte canari,
i amb la vigència de l’impost general sobre el trànsit de
les empreses i de l’arbitri insular sobre el luxe.
2. Així mateix, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei queda derogat el Reial decret llei 5/1991, de 20 de
desembre, pel qual es disposa el començament de l’aplicació de l’impost general indirecte canari l’1 de gener de
1993.
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.
Madrid, 5 de juny de 1992.
Juan Carlos R.
El president del Govern,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

