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caràcter excepcional a través de pujades puntuals que 
afecten les indemnitzacions d’un o altre territori.

L’última modificació en esta matèria es va dur a terme 
després de l’habilitació legal inclosa en la disposició addi-
cional dotze de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de 
mesures fiscals, administratives i de l’orde social.

Tenint en compte les especials circumstàncies que 
concorren a la Comunitat Autònoma de les llles Balears i 
a les Ciutats de Ceuta i Melilla es fa necessari adoptar 
mesures que permeten per part de l’Administració de 
l’Estat afavorir la permanència dels empleats públics en 
els territoris en què s’ha detectat una major dificultat per 
a la cobertura de vacants, de tal manera que amb 
l’actualització d’estes quanties s’aconseguisca mantindre 
un major grau d’ocupació dels llocs de treball a més de 
compensar millor la distància del dit territori.

A la vista del que s’ha exposat, hi ha raons d’urgència 
que justifiquen la necessitat d’aprovar un reial decret llei 
com a habilitació legal imprescindible perquè el Govern 
puga abordar, de manera immediata, l’actualització de les 
quanties que, en concepte d’indemnització per residència, 
perceben els empleats de sector públic estatal destinats a 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a les Ciutats 
de Ceuta i Melilla.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització continguda en 
l’article 86 de la Constitució, a proposta dels ministres 
d’Economia i Hisenda i d’Administracions Públiques i amb 
la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la seua 
reunió del dia 29 de desembre de 2006.

D I S P O S E :

Article primer. Indemnitzacions per residència a la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a les Ciutats 
de Ceuta i Melilla.

El Govern revisarà l’any 2007 les indemnitzacions per 
residència del personal en actiu del sector públic estatal 
destinat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a 
les Ciutats de Ceuta i Melilla, i procedirà a la modificació 
de les quanties a fi d’adaptar-les a la realitat actual. Esta 
actualització no podrà suposar, en cap cas, una minoració 
de les quantitats actualment percebudes en este con-
cepte, ni un cost anual superior a 500.000 euros per a la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de 4.500.000 
euros per a les Ciutats de Ceuta i Melilla.

Article segon. Distribució de les indemnitzacions per 
residència.

La distribució de les quanties entre els distints Grups 
s’efectuarà en la Mesa General de Negociació de 
l’Administració General de l’Estat, prevista en el punt 2 de 
la disposició addicional sexta de la Llei 9/1987, de 12 de 
juny, modificada per la Llei 21/2006, de 20 de juny.

Disposició final primera. Desplegament reglamentari.

S’autoritza el Govern per a dictar totes les disposi-
cions que siguen necessàries per al desplegament i exe-
cució d’este reial decret llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

El present reial decret llei entrarà en vigor l’endemà 
de la publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 29 de desembre de 2006.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 22952 REIAL DECRET LLEI 12/2006, de 29 de desem-
bre, pel qual es modifiquen la Llei 19/1994, de 6 
de juliol, de Modificació del Règim Econòmic i 
Fiscal de Canàries, i el Reial Decret Llei 2/2000, 
de 23 de juny. («BOE» 312, de 30-12-2006.)

I

La Llei 19/1994, de 6 de juliol, de Modificació del Règim 
Econòmic i Fiscal de Canàries, conté en el seu articulat la 
regulació de diversos incentius fiscals, aplicables tant a la 
imposició directa com a la indirecta. D’acord amb el Dret 
comunitari, algunes d’estes previsions tenen la conside-
ració d’ajudes d’Estat. Per a la seua eficàcia, és imperatiu 
notificar la seua introducció o modificació amb l’objectiu 
que la Comissió Europea valore la seua compatibilitat 
amb el Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea.

Al mateix temps que la Comissió Europea ha atorgat, 
amb data 20 de desembre de 2006, sengles autoritza-
cions, amb números de referència N 377/2006 i N 
376/2006, relatives, respectivament, als incentius fiscals 
generals del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries dels 
articles 25, 26 i 27 i al Règim de la Zona Especial Canària, 
continguts en la dita Llei, per a la seua renovació a partir 
del pròxim 1 de gener de 2007, és necessari promulgar 
abans que finalitze l’exercici 2006 les pertinents modifica-
cions a l’articulat de l’esmentada Llei. Estes autoritzacions 
tenen vigència per al període 2007–2013, i el seu desenvo-
lupament s’ha d’ajustar a les Directrius sobre les ajudes 
d’Estat de finalitat regional i al mapa d’ajudes estatals de 
finalitat regional aprovat per a Espanya per a este mateix 
període amb el número N 626/2006, amb data 20 de de-
sembre de 2006.

Este Reial Decret Llei conté una modificació detallada 
dels articles 25 i 27, que regulen, respectivament, els 
Incentius a la Inversió i la Reserva per a Inversions a 
Canàries, inclosos en el Títol IV de la Llei 19/1994, relatiu a 
les Mesures complementàries de promoció del desenvo-
lupament econòmic i social de Canàries, i d’alguns dels 
articles del Títol V, en què es regula la Zona Especial 
Canària; tot això, com a conseqüència que este conjunt de 
beneficis fiscals ha de ser adaptat a les decisions de la 
Comissió Europea, dictades al seu torn sota les prescrip-
cions de les noves Directrius sobre les Ajudes d’Estat de 
Finalitat Regional per al període 2007-2013.

Després de la seua nova redacció, les exempcions per 
l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics 
Documentats i l’Impost General Indirecte Canari previstes 
en el mencionat article 25 s’aplicaran en relació amb les 
inversions en actius, tant materials com immaterials, que 
siguen destinades o formen part d’una inversió inicial, tal 
com la definixen les mencionades Directrius: en la creació 
o ampliació d’un establiment, la diversificació de la seua 
activitat per a l’elaboració de nous productes o la transfor-
mació substancial en el seu procés general de producció.

L’article 27 de l’esmentada Llei regula les reduccions 
fiscals per la dotació de la Reserva per a Inversions a 
Canàries. El seu text s’adapta als nous conceptes comuni-
taris. S’incorpora la possibilitat que l’estalvi fiscal es cana-
litze a la creació d’ocupació i s’admet la possibilitat que la 
Reserva per a Inversions a Canàries puga materialitzar-se 
en la subscripció d’accions o participacions emeses per 
les entitats de la Zona Especial Canària. S’establixen 
regles més precises dirigides a oferir més seguretat jurí-
dica i a garantir que siguen les illes de l’arxipèleg la desti-
nació de les inversions. També es reforcen els mecanis-
mes de control de l’aplicació d’estos avantatges fiscals, 
entre els quals destaquen l’obligació de presentar un pla 
d’inversions, la inclusió de determinada informació relle-
vant a este efecte en la memòria dels comptes anuals i 
l’establiment d’un règim sancionador específic.
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D’altra banda, es produïxen canvis importants enca-
minats a restringir tots estos beneficis tributaris respecte 
del sòl i les activitats immobiliàries. L’objectiu primordial 
és reorientar, en la mesura que siga possible, les inver-
sions empresarials productives cap a sectors de 
l’economia menys intensius en el consum de sòl. No obs-
tant això, el seu gaudi es mantindrà respecte de les inver-
sions en terrenys afectes a la promoció de vivendes pro-
tegides a Canàries, a l’exercici d’activitats industrials, a 
determinades activitats turístiques i quan la seua adquisi-
ció tinga com a objecte la rehabilitació d’un establiment 
turístic situat en una àrea l’oferta turística de la qual es 
trobe en declivi, segons els termes en què es definix en 
les directrius d’ordenació general de Canàries, aprovades 
per la Llei 19/2003, de 14 d’abril.

Per la seua banda, l’article 26 de la Llei 19/1994, relatiu 
al règim especial de les empreses productores de béns 
corporals, només ha sigut modificat per a introduir alguna 
correcció de tècnica tributària, atés que dels estudis efec-
tuats i de l’experiència adquirida es confia que continue 
sent un clar element dinamitzador de l’economia indus-
trial de les illes Canàries.

En relació amb el Règim de la Zona Especial Canària, 
s’han introduït diverses modificacions per a millorar la 
seua configuració, a fi d’aconseguir que es complisquen 
els seus objectius primordials: el desenvolupament 
econòmic i social i la diversificació de l’economia de les 
illes Canàries en les millors condicions possibles. De les 
mencionades modificacions hem de destacar l’ampliació 
del seu termini de vigència, que arribarà fins al 31 de de-
sembre de 2019, si bé les entitats de la Zona Especial 
Canària només podran inscriure’s en el seu Registre Ofi-
cial fins al 31 de desembre de 2013; la reducció significa-
tiva dels requisits d’ocupació i inversió respecte a les 
entitats que s’instal·len en les illes no capitalines de 
l’arxipèlag: Hierro, Fuerteventura, Gomera, Lanzarote i La 
Palma; la simplificació dels tipus impositius de l’Impost 
sobre Societats aplicables a les entitats de la Zona Espe-
cial Canària, quedant establit un tipus impositiu únic del 
4%, i la incorporació de noves activitats permeses, com 
ara el manteniment aeronàutic o la generació d’energies 
renovables, amb la finalitat dels quals es modifica l’annex 
del Reial Decret Llei 2/2000, de 23 de juny, pel qual es 
modifica la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de Modificació del 
Règim Econòmic i Fiscal de Canàries, i altres normes tri-
butàries. A més, com s’ha assenyalat anteriorment, 
s’admet la subscripció d’accions o participacions emeses 
per les entitats de la Zona Especial Canària com a instru-
ment per a materialitzar la Reserva per a Inversions a 
Canàries.

II

A la vista de les modificacions recollides en este Reial 
Decret Llei, derivades de la concessió comunitària de 
noves autoritzacions, i donada l’expiració de les vigents al 
final d’este exercici, és de vital importància que el marc 
regulador descrit entre en vigor abans que s’inicie l’any 
2007, perquè els agents econòmics puguen conéixer el 
marc juridicotributari aplicable a les activitats i inversions 
produïdes a Canàries i planificar les seues decisions ten-
int en compte el nou context fiscal que es trobarà en vigor 
a partir de la dita data.

Les circumstàncies descrites justifiquen àmpliament 
el recurs a la figura jurídica del Reial Decret Llei, ja que 
concorre el supòsit habilitant de l’extraordinària i urgent 
necessitat que la nostra Constitució exigix per a la seua 
utilització.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització continguda en 
l’article 86.1 de la Constitució Espanyola, a proposta del 
vicepresident segon del Govern i ministre d’Economia i 
Hisenda, i amb la deliberació prèvia del Consell de Minis-
tres en la seua reunió del dia 29 de desembre de 2006,

D I S P O S E :

Article primer. Modificació de la Llei 19/1994, de 6 de 
juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de 
Canàries.

La Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim 
Econòmic i Fiscal de Canàries, queda modificada com 
seguix:

U. Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2007, es 
modifica l’article 25, que queda redactat de la manera 
següent:

«Article 25. Incentius a la inversió.
1. Les entitats subjectes a l’Impost sobre Socie-

tats amb domicili fiscal a Canàries i les que actuen a 
Canàries per mitjà d’establiment permanent estan 
exemptes de l’Impost sobre Transmissions Patrimo-
nials i Actes Jurídics Documentats quan el rendi-
ment d’este Impost es considere produït a 
Canàries:

a) En la modalitat de transmissions patrimonials 
oneroses, per l’adquisició de béns d’inversió i dels 
elements de l’immobilitzat immaterial a què es refe-
rix la lletra b) de l’apartat 3 d’este article.

Tractant-se de l’adquisició d’elements de 
l’immobilitzat immaterial, l’exempció es limitarà al 
cinquanta per cent del seu valor, llevat que 
l’adquirent complisca les condicions de l’article 108 
del text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de 
març.

b) En la modalitat d’operacions societàries, per 
la constitució de societats i per l’ampliació de capital 
per la part d’esta que es destine a l’adquisició o 
importació de béns d’inversió o a l’adquisició o ces-
sió d’elements de l’immobilitzat immaterial a què es 
referix la lletra b) de l’apartat 3 d’este article. Trac-
tant-se d’aportacions no dineràries, estes han de 
tindre la consideració de bé d’inversió o tractar-se 
dels elements de l’immobilitzat immaterial mencio-
nats.

En cap cas es troba exempta l’ampliació de capi-
tal per compensació de crèdits.

2. Les entitats subjectes a l’Impost sobre Socie-
tats amb domicili fiscal a Canàries i les que actuen a 
Canàries per mitjà d’establiment permanent, que no 
tinguen dret a la deducció total de les quotes supor-
tades de l’Impost General Indirecte Canari, estan 
exemptes d’este Impost:

a) En les entregues i importacions de béns 
d’inversió, quan les esmentades entitats siguen 
adquirents o importadores d’estos béns.

b) En les prestacions de servicis de cessió 
d’elements de l’immobilitzat immaterial, a què es 
referix la lletra b) de l’apartat 3 d’este article, quan 
les esmentades entitats actuen com a cessionàries. 
En este cas, l’exempció es limitarà al cinquanta per 
cent del seu valor, llevat que es tracte de cessionaris 
que complisquen les condicions de l’article 108 del 
text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats.

S’entén que l’entitat adquirent, importadora o 
cessionària no té dret a la deducció total quan el 
percentatge de deducció provisionalment aplicable 
l’any de realització de l’entrega o importació del bé 
d’inversió o de la prestació de servicis de cessió 
d’elements de l’immobilitzat immaterial és inferior 
al cent per cent, fins i tot en el supòsit de pagaments 
anticipats.

A l’efecte d’este apartat, s’assimilen a entregues 
de béns d’inversió les execucions d’obra que tin-
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guen la condició de prestacions de servicis i que 
tinguen com a resultat un bé d’inversió per a l’entitat 
adquirent.

Els subjectes passius de l’Impost General Indi-
recte Canari que entreguen els béns d’inversió o 
presten el servici de cessió d’elements de 
l’immobilitzat immaterial, exempts per aplicació del 
que disposa este apartat, tindran dret a deduir les 
quotes de l’Impost suportades en l’adquisició o 
importació de béns o servicis que s’utilitzen en la 
realització d’estes entregues de béns o prestacions 
de servicis, llevat que a la dita entrega o prestació de 
servicis se li aplique una altra exempció de l’Impost 
que no genere dret a deduir.

3. A l’efecte del que establix este article:
a) Tindran la consideració de béns d’inversió 

els elements patrimonials de l’immobilitzat material 
adquirits o importats en ocasió d’una inversió ini-
cial. S’entén per inversió inicial aquella que té com a 
objecte:

La creació d’un establiment.
L’ampliació d’un establiment.
La diversificació de l’activitat d’un establiment 

per a l’elaboració de nous productes.
La transformació substancial en el procés gene-

ral de producció d’un establiment.
En el cas de l’adquisició de sòl, edificat o no, 

addicionalment serà necessari que este no s’haja 
beneficiat anteriorment del règim previst en este 
article i s’afecte:

A la promoció de vivendes protegides, quan siga 
procedent esta qualificació, d’acord amb el que pre-
veu el Decret 27/2006, de 7 de març, pel qual es 
regulen les actuacions del Pla de Vivenda de 
Canàries, destinades a l’arrendament per l’entitat 
promotora.

A l’exercici d’activitats industrials incloses en 
les divisions 1 a 4 de la secció primera de les tarifes 
de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, aprova-
des pel Reial Decret Legislatiu 1.175/1990, de 28 de 
setembre, pel qual s’aproven les tarifes i la instruc-
ció de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.

A les zones comercials, i a les activitats turísti-
ques regulades en la Llei 7/1995, de 6 d’abril, 
d’Ordenació del Turisme de Canàries, l’adquisició de 
la qual tinga com a objecte la rehabilitació, d’acord 
amb el que establix l’article 27.1.1r, f) de la Llei 
20/1991, d’un establiment turístic, situades ambdós 
en una àrea l’oferta turística de la qual es trobe en 
declivi, per necessitar intervencions integrades de 
rehabilitació d’àrees urbanes, segons els termes en 
què es definix en les directrius d’ordenació general 
de Canàries, aprovades per la Llei 19/2003, de 14 
d’abril.

A l’efecte de l’Impost General Indirecte Canari, la 
base imposable corresponent a l’entrega de sòl es 
determinarà prorratejant la contraprestació entre el 
valor cadastral del sòl i de la construcció, sempre que 
en el municipi on radique este haja sigut revisat el 
valor cadastral. En cas contrari, la base imposable es 
determinarà en proporció al valor de mercat del sòl.

A l’efecte de l’Impost sobre Transmissions Patri-
monials i Actes Jurídics Documentats, en la determi-
nació de la base imposable corresponent a la trans-
missió de sòl, el valor real es prorratejarà entre el 
valor cadastral del sòl i la construcció, sempre que 
en el municipi on radique este haja sigut revisat el 
valor cadastral.

Reglamentàriament, es determinaran els termes 
en què s’entenga que es produïx la creació o amplia-

ció d’un establiment i la diversificació i la transfor-
mació substancial de la seua producció.

Els elements de l’immobilitzat material a què es 
referix esta lletra a) hauran de tindre, a més, la con-
sideració de béns d’inversió, d’acord amb el que 
disposa l’article 40, números 8 i 9, de la Llei 20/1991.

b) Tractant-se d’elements de l’immobilitzat 
immaterial, l’exempció serà aplicable en relació 
amb l’adquisició del dret d’ús de propietat industrial 
o intel·lectual, de coneixements no patentats, en els 
termes que reglamentàriament es determinen, i 
amb les concessions administratives que, addicio-
nalment, hauran de reunir els requisits següents:

Ser utilitzats exclusivament en l’establiment que 
reunisca les condicions indicades en la lletra a) ante-
rior. Únicament s’entendrà que es produïx esta utili-
tzació en este establiment quan els esmentats ele-
ments es destinen directament i exclusivament a la 
realització d’operacions que es consideren efectua-
des a les illes Canàries, d’acord amb les regles de 
localització de l’Impost General Indirecte Canari.

Ser amortitzables.
Ser adquirit a tercers en condicions de mercat. 

En el cas de les concessions administratives 
s’entendrà que són adquirides en condicions de 
mercat quan siguen objecte d’un procediment de 
concurrència competitiva.

Figurar en l’actiu de l’empresa.
4. Sense perjuí dels requisits establits en els 

apartats anteriors, les exempcions regulades en este 
article estan sotmeses al compliment de les condi-
cions següents:

a) Els béns d’inversió han de ser nous, llevat 
que l’adquirent o importador complisca les condi-
cions de l’article 108 del text refós de la Llei de 
l’Impost sobre Societats, i en este cas els béns 
d’inversió podran ser usats, sempre que estos no 
s’hagen beneficiat anteriorment de les exempcions 
previstes en este article. El requisit de bé d’inversió 
nou no s’aplicarà en relació amb el sòl.

b) En el cas de la constitució de societats i de 
l’ampliació de capital, l’adquisició o la importació ha 
de produir-se en un termini de tres mesos a comptar 
de la data de l’atorgament de la corresponent escrip-
tura pública i destinar-se a l’adquisició o importació 
de béns d’inversió o a l’adquisició o cessió 
d’elements de l’immobilitzat immaterial.

c) Els béns d’inversió i els elements de 
l’immobilitzat immaterial hauran d’entrar en funcio-
nament en un termini de tres mesos a comptar de la 
data de la seua adquisició o importació. En el cas de 
sòl destinat a la promoció de vivendes protegides 
per al seu arrendament per la mateixa entitat pro-
motora, de béns per a la posada en funcionament 
dels quals siga necessari l’enllestiment de la seua 
instal·lació o muntatge, o de béns que hagen de ser 
utilitzats en activitats econòmiques el desenvolupa-
ment de les quals exigisca autorització administra-
tiva, les activitats de promoció, d’instal·lació o mun-
tatge, o de consecució dels permisos administratius 
i projectes tècnics previs que siguen, si és el cas, 
necessaris per a la promoció o desenvolupament de 
les activitats econòmiques, hauran de ser empreses 
immediatament, sense que es produïsca disconti-
nuïtat entre les diferents actuacions.

d) Els béns d’inversió i els elements de 
l’immobilitzat immaterial hauran d’estar situats o 
ser rebuts en l’arxipèlag canari, utilitzats en este, 
afectes i necessaris per a l’exercici d’activitats 
econòmiques de l’entitat. A este efecte es considera-
ran situats i utilitzats en l’arxipèlag:
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Les xarxes de transport i de comunicacions que 
connecten l’arxipèlag canari amb l’exterior, pel tram 
d’estes que es trobe dins del territori de les illes 
Canàries i a la part situada fora d’este que s’utilitze 
per a connectar entre si les distintes illes de 
l’arxipèlag.

Les aplicacions informàtiques i els drets de pro-
pietat industrial que no siguen mers signes distin-
tius de l’entitat o dels seus productes, i que hagen 
d’aplicar-se exclusivament en processos productius 
o activitats comercials que es desenvolupen en 
l’àmbit territorial canari, així com els drets de pro-
pietat intel·lectual que siguen objecte de reproduc-
ció i distribució en l’arxipèlag canari.

Les concessions administratives d’ús de béns de 
domini públic radicats a Canàries.

Les concessions administratives de prestació de 
servicis públics que es desenvolupen exclusivament 
a l’arxipèlag.

Les concessions administratives d’obra pública 
per a l’execució o explotació d’infraestructures 
públiques radicades a Canàries.

e) Els béns d’inversió i els elements de 
l’immobilitzat immaterial hauran de romandre en 
funcionament en la mateixa entitat adquirent, 
importadora o cessionària, durant cinc anys com a 
mínim, sense ser objecte de transmissió, arrenda-
ment o cessió a tercers per al seu ús. Quan la seua 
vida útil siga inferior al dit període, no es conside-
rarà incomplit este requisit quan es procedisca a 
l’adquisició d’un altre bé d’inversió que el substi-
tuïsca, que reunisca els requisits exigits per a 
l’aplicació de les exempcions previstes en este arti-
cle i que romanga en funcionament durant el temps 
necessari per a completar el dit període. Esta nova 
adquisició o importació donarà dret a les exempcions 
previstes en este article per la part del seu valor que 
excedisca el valor d’adquisició de l’element patrimo-
nial que se substituïx que haja determinat dret a 
l’exempció, amb els límits previstos en els apartats 1 
i 2 d’este article en relació amb els elements de 
l’immobilitzat immaterial.

En els casos de pèrdua de l’actiu s’haurà de pro-
cedir a la seua substitució en els termes que preveu 
el paràgraf anterior.

Tampoc es considerarà incomplit este requisit en 
els supòsits de transmissions no subjectes a l’Impost 
General Indirecte Canari, d’acord amb el que dis-
posa l’article 9.1r, lletres a) i b), de la Llei 20/1991, 
excepte quan es tracte d’aportacions no dineràries 
mencionades en l’article 94 del text refós de la Llei 
de l’Impost sobre Societats. En estos casos, l’entitat 
adquirent se subrogarà en la posició de l’entitat 
transmetent i assumirà el compliment dels requisits 
necessaris per a consolidar el benefici fiscal gaudit 
per esta última, en relació amb les exempcions pre-
vistes en este article.

f) Les entitats que es dediquen a l’arrendament 
o cessió a tercers per al seu ús d’actius fixos i obtin-
guen, com a conseqüència d’això, rendiments de 
l’activitat econòmica de conformitat amb l’article 
27 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de 
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i 
de modificació parcial de les lleis dels Impostos 
sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i 
sobre el Patrimoni, podran gaudir de l’exempció 
regulada en este article, sempre que no hi haja vin-
culació, directa o indirecta, amb els arrendataris o 
cessionaris dels dits béns, en els termes definits en 
l’article 16, apartat 3, del text refós de la Llei de 
l’Impost sobre Societats, ni es tracte d’operacions 
d’arrendament financer.

En els supòsits d’arrendament de béns immo-
bles, a més de les condicions previstes en el paràgraf 
anterior, l’entitat haurà de tindre la consideració 
d’empresa turística d’acord amb el que preveu la 
Llei 7/1995, de 6 d’abril, d’Ordenació del Turisme de 
Canàries, tractar-se de l’arrendament de vivendes 
protegides per l’entitat promotora, de béns immo-
bles afectes a l’exercici d’activitats industrials inclo-
ses en les divisions 1 a 4 de la secció primera de les 
tarifes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, 
aprovades pel Reial Decret Legislatiu 1.175/1990, de 
28 de setembre, pel qual s’aproven les tarifes i la 
instrucció de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, 
o de zones comercials situades en àrees l’oferta 
turística de les quals es trobe en declivi, per necessi-
tar intervencions integrades de rehabilitació d’àrees 
urbanes, segons els termes en què es definix en les 
directrius d’ordenació general de Canàries, aprova-
des per la Llei 19/2003, de 14 d’abril.

g) Només podran acollir-se a les exempcions 
previstes en el present article els elements de 
transport que objectivament considerats siguen 
d’exclusiva aplicació industrial, comercial, agrària, 
clínica o científica, sempre que els seus models de 
sèrie o els vehicles individualment hagen sigut 
degudament homologats per l’Administració tribu-
tària canària i sempre que no es destinen a la presta-
ció de servicis de transport a tercers.

h) Les entitats adquirents o importadores 
de béns d’inversió o adquirents o cessionàries 
d’elements de l’immobilitzat immaterial hauran 
de mantindre com a mínim el seu domicili fiscal o el 
seu establiment permanent a les illes Canàries 
durant un termini de cinc anys a comptar de la data 
de l’inici de la utilització efectiva o entrada en fun-
cionament dels béns d’inversió o des de l’adquisició 
o cessió dels elements de l’immobilitzat immaterial. 
Tractant-se d’entitats arrendadores de vivendes pro-
tegides, el dit termini serà de deu anys.

5. En l’Impost General Indirecte Canari, i 
amb caràcter previ o simultani a l’entrega d’un 
bé d’inversió o a la prestació de servicis de ces-
sió d’elements de l’immobilitzat immaterial, 
l’entitat adquirent o cessionària haurà d’entregar 
a l’empresari o professional transmetent o cedent 
una declaració en què identifique els béns d’inversió 
o els elements de l’immobilitzat immaterial i mani-
feste la concurrència dels requisits de l’exempció 
previstos en este article, en especial la seua condició 
de subjecte passiu sense dret a la deducció total de 
l’Impost General Indirecte Canari suportat. En el cas 
que l’entrega del bé d’inversió o la prestació de ser-
vicis de cessió de l’element de l’immobilitzat imma-
terial es formalitze en escriptura pública, la dita 
declaració haurà d’incorporar-se obligatòriament a 
esta última.

En el supòsit d’inversió del subjecte passiu pre-
vista en l’article 19.1.2n de la Llei 20/1991, no serà 
necessària l’emissió de la declaració a què es referix 
el paràgraf anterior.

En el cas d’importacions, l’entitat importadora 
haurà d’aportar amb la declaració d’importació la 
documentació acreditativa de la concurrència dels 
requisits de l’exempció en els mateixos termes 
expressats en el primer paràgraf d’eixe apartat.

La declaració prevista en este apartat s’haurà de 
presentar en ocasió de la realització del primer 
pagament anticipat.

6. En l’Impost General Indirecte Canari, les 
entitats adquirents o cessionàries tindran la condi-
ció de subjectes passius substituts en els termes que 
preveu l’article 36 de la Llei 58/2003, de 17 de de-
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sembre, General Tributària, en el cas que, havent-
se expedit la declaració a què es referix l’apartat 5 
d’este article, no es complisquen els requisits de 
l’exempció. El substitut no podrà exigir del contri-
buent l’import de les obligacions tributàries satis-
fetes.

7. L’incompliment dels requisits exigits per a 
l’aplicació de les exempcions regulades en este article 
tindrà les conseqüències previstes en la Llei 58/2003.

En el cas de l’incompliment dels requisits previs-
tos per a l’exempció en l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i en apli-
cació del que preveu l’apartat 2 de l’article 122 de la 
Llei 58/2003, es presentarà autoliquidació en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la data 
d’incompliment. Es liquidaran interessos de demora 
en els termes que preveu la Llei 58/2003 i en la seua 
normativa de desplegament.

En el cas de l’incompliment dels requisits previs-
tos per a l’exempció en l’Impost General Indirecte 
Canari i en aplicació del que preveu l’apartat 2 de 
l’article 122 de la Llei 58/2003, l’autoliquidació, fins i 
tot en el cas d’importacions, es realitzarà a través de 
l’autoliquidació ocasional a què es referix l’article 
59.3 de la Llei 20/1991 corresponent al període de 
liquidació en què s’haja produït l’incompliment. Es 
liquidaran interessos de demora en els termes que 
preveu la Llei 58/2003 i en la seua normativa de des-
plegament.

Quan l’incompliment dels requisits exigits per a 
l’aplicació de les exempcions regulades en este 
article es pose de manifest durant el desenvolupa-
ment d’un procediment de verificació de dades, 
comprovació limitada o d’inspecció, la liquidació 
d’interessos de demora es produirà en els termes 
que preveu la Llei 58/2003 i en la seua normativa de 
desplegament.

8. No podran ser objecte de deducció les quo-
tes de l’Impost General Indirecte Canari liquidades 
en el desenvolupament d’un procediment de verifi-
cació de dades, comprovació limitada o d’inspecció, 
quan la conducta del subjecte passiu siga constitu-
tiva d’infracció tributària.

9. Les entitats adquirents o importadores de 
béns d’inversió o cessionàries d’elements de 
l’immobilitzat immaterial, així com els empresaris o 
professionals transmetents dels béns d’inversió o 
cedents dels elements de l’immobilitzat immaterial, 
que estiguen establits a Canàries, hauran de presen-
tar anualment una declaració en què s’especificaran 
el número i l’import total de les operacions exemptes 
de l’Impost General Indirecte Canari d’acord amb les 
previsions d’este article, realitzades l’any natural, en 
la forma i terminis que establisca reglamentària-
ment el Govern de Canàries.

10. Reglamentàriament, es determinaran els 
terminis i les condicions perquè les entitats notifi-
quen les inversions en el sector de la transformació 
i comercialització de productes agrícoles, quan el 
seu import siga superior a vint-i-cinc milions d’euros 
o quan el corresponent a la quota pels impostos que 
s’hagen meritat en cas de no haver sigut aplicables 
les mesures fiscals en esta Llei supere els dotze 
milions d’euros.»

Dos. Amb efectes per als períodes impositius que 
s’inicien a partir de l’1 de gener de 2007, es modifica 
l’article 26, que queda redactat com seguix:

«Article 26. Règim especial de les empreses pro-
ductores de béns corporals.
1. Els subjectes passius de l’Impost sobre 

Societats aplicaran una bonificació del cinquanta 

per cent de la quota íntegra corresponent als rendi-
ments derivats de la venda de béns corporals pro-
duïts a Canàries per ells mateixos, propis d’activitats 
agrícoles, ramaderes, industrials i pesqueres, sem-
pre que, en este últim cas, la pesca d’altura es des-
embarque en els ports canaris i es manipule o trans-
forme en l’arxipèlag. Es podran beneficiar d’esta 
bonificació les persones o entitats domiciliades a 
Canàries o en altres territoris que es dediquen a la 
producció d’estos béns en l’arxipèlag, per mitjà de 
sucursal o establiment permanent.

2. La bonificació anterior també serà aplicable 
als contribuents de l’Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques que exercisquen les mateixes 
activitats i amb els mateixos requisits exigits als 
subjectes passius de l’Impost sobre Societats, sem-
pre que determinen els rendiments pel mètode 
d’estimació directa.

La bonificació s’aplicarà sobre la part de la quota 
íntegra que proporcionalment corresponga als ren-
diments derivats de les activitats de producció 
assenyalades.»

Tres. Amb efectes per als períodes impositius que 
s’inicien a partir de l’1 de gener de 2007, es modifica 
l’article 27, que queda redactat com seguix:

«Article 27. Reserva per a inversions a Canàries.
1. Les entitats subjectes a l’Impost sobre Socie-

tats tindran dret a la reducció en la base imposable 
de les quantitats que, amb relació als seus establi-
ments situats a Canàries, destinen dels seus benefi-
cis a la reserva per a inversions d’acord amb el que 
disposa este article.

Les entitats que tinguen per activitat principal la 
prestació de servicis financers o la prestació de ser-
vicis a entitats que pertanguen al mateix grup de 
societats en el sentit de l’apartat 3 de l’article 16 del 
text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, úni-
cament podran gaudir de la reducció prevista en el 
paràgraf anterior quan materialitzen els imports 
destinats a la reserva en les inversions previstes en 
les lletres A, B i, si és el cas, en les condicions que 
puguen establir-se reglamentàriament, en el número 
1r de la lletra D de l’apartat 4 d’este article.

2. La reducció a què es referix l’apartat anterior 
s’aplicarà a les dotacions que en cada període impo-
sitiu es facen a la reserva per a inversions fins al 
límit del noranta per cent de la part de benefici 
obtingut en el mateix període que no siga objecte de 
distribució, quan procedisca d’establiments situats a 
Canàries.

En cap cas, l’aplicació de la reducció podrà 
determinar que la base imposable siga negativa.

A este efecte, es consideraran beneficis proce-
dents d’establiments a Canàries els derivats 
d’activitats econòmiques, incloent-hi els procedents 
de la transmissió dels elements patrimonials afectes 
a estes, en els termes que reglamentàriament es 
determinen.

A este efecte es consideraran beneficis no distri-
buïts els destinats a nodrir les reserves, excloent-ne 
la de caràcter legal. No tindrà la consideració de 
benefici no distribuït:

a) El corresponent a les rendes que s’hagen 
beneficiat de la deducció establida en l’article 42 del 
text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats.

b) El que derive de la transmissió d’elements 
patrimonials l’adquisició dels quals haja determinat 
la materialització de la reserva per a inversions regu-
lada en este article.

c) El que derive de la transmissió d’elements 
patrimonials de l’actiu fix no afectes a la realització 
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d’activitats econòmiques. A este efecte, no tindran 
la consideració d’elements patrimonials afectes als 
actius representatius de la participació en fons pro-
pis d’una entitat i de la cessió a tercers de capitals 
propis.

Les assignacions a reserves es consideraran dis-
minuïdes en l’import que eventualment s’haja detret 
dels fons propis, ja en l’exercici a què es referix la 
reducció de la base imposable, ja en el que s’adopte 
l’acord de realitzar les assignacions mencionades.

3. La reserva per a inversions haurà de figurar 
en els balanços amb absoluta separació i títol apro-
piat, i serà indisponible en tant que els béns en què es 
va materialitzar hagen de romandre en l’empresa.

4. Les quantitats destinades a la reserva per a 
inversions a Canàries hauran de materialitzar-se en 
el termini màxim de tres anys, comptats des de la 
data de la meritació de l’impost corresponent a 
l’exercici en què s’ha dotat esta, en la realització 
d’alguna de les inversions següents:

A. Les inversions inicials consistents en 
l’adquisició d’elements patrimonials nous de l’actiu 
fix material o immaterial com a conseqüència de:

La creació d’un establiment.
L’ampliació d’un establiment.
La diversificació de l’activitat d’un establiment 

per a l’elaboració de nous productes.
La transformació substancial en el procés de 

producció d’un establiment.
També tindran la consideració d’inicials les 

inversions en sòl, edificat o no, sempre que no 
s’hagen beneficiat anteriorment del règim previst en 
este article i s’afecte:

A la promoció de vivendes protegides, quan siga 
procedent esta qualificació, d’acord amb el que pre-
veu el Decret 27/2006, de 7 de març, pel qual es 
regulen les actuacions del Pla de Vivenda de 
Canàries, i siguen destinades a l’arrendament per la 
societat promotora.

A l’exercici d’activitats industrials incloses en les 
divisions 1 a 4 de la secció primera de les tarifes de 
l’Impost sobre Activitats Econòmiques, aprovades 
pel Reial Decret Legislatiu 1.175/1990, de 28 de se-
tembre, pel qual s’aproven les tarifes i la instrucció 
de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.

A les zones comercials, i a les activitats turísti-
ques regulades en la Llei 7/1995, de 6 d’abril, 
d’Ordenació del Turisme de Canàries, l’adquisició de 
la qual tinga com a objecte la rehabilitació d’un esta-
bliment turístic, situades ambdós en una àrea 
l’oferta turística de la qual es trobe en declivi, per 
necessitar intervencions integrades de rehabilitació 
d’àrees urbanes, segons els termes en què es defi-
nix en les directrius d’ordenació general de Canàries, 
aprovades per la Llei 19/2003, de 14 d’abril, per la 
qual s’aproven les Directrius d’Ordenació General i 
les Directrius d’Ordenació del Turisme de Canàries.

Tractant-se d’elements de transport, hauran de 
destinar-se a l’ús intern de l’empresa a Canàries, 
segons es determina en l’apartat 5 d’este article, 
sense que puguen utilitzar-se per a la prestació de 
servicis de transport a tercers.

En el cas d’actiu fix immaterial, haurà de tractar-
se de drets d’ús de propietat industrial o intel·lectual, 
coneixements no patentats, en els termes que regla-
mentàriament es determinen, i de concessions 
administratives, i reunir els requisits següents:

Utilitzar-se exclusivament en l’establiment que 
reunisca les condicions indicades en esta lletra.

Ser amortitzable.

Ser adquirit a tercers en condicions de mercat. 
En el cas de les concessions administratives 
s’entendrà que són adquirides en condicions de 
mercat quan siguen objecte d’un procediment de 
concurrència competitiva.

Figurar en l’actiu de l’empresa.
Tractant-se de subjectes passius que complis-

quen les condicions de l’article 108 del text refós de 
la Llei de l’Impost sobre Societats, en el període 
impositiu en què s’obté el benefici a càrrec del qual 
es dota la reserva, la inversió podrà consistir en 
l’adquisició d’actius fixos usats, sempre que els 
béns adquirits no s’hagen beneficiat anteriorment 
del règim previst en este article. Tractant-se de sòl, 
hauran de complir-se en tot cas les condicions pre-
vistes en esta lletra.

Reglamentàriament, es determinaran els termes 
en què s’entenga que es produïx la creació o amplia-
ció d’un establiment i la diversificació i la transfor-
mació substancial de la seua producció.

B. La creació de llocs de treball relacionada de 
manera directa amb les inversions previstes en la 
lletra A, que es produïsca dins d’un període de sis 
mesos a comptar de la data d’entrada en funciona-
ment de la dita inversió.

La creació de llocs de treball es determinarà per 
l’increment de la plantilla mitjana total del subjecte 
passiu produït en el dit període respecte de la plan-
tilla mitjana dels 12 mesos anteriors a la data de 
l’entrada en funcionament de la inversió, sempre 
que el dit increment es mantinga durant un període 
de cinc anys, excepte en el cas de subjectes passius 
que complisquen les condicions de l’article 108 del 
text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, en el 
període impositiu en què s’obté el benefici a càrrec 
del qual es dota la reserva, els que hauran de man-
tindre el dit increment durant tres anys.

Per al càlcul de la plantilla mitjana total de 
l’empresa i del seu increment es prendran les perso-
nes ocupades, en els termes que dispose la legisla-
ció laboral, tenint en compte la jornada contractada 
en relació amb la jornada completa.

C. L’adquisició d’elements patrimonials de 
l’actiu fix material o immaterial que no puga ser con-
siderada com a inversió inicial per no reunir alguna 
de les condicions establides en la lletra A anterior, la 
inversió en actius que contribuïsquen a la millora i 
protecció del medi ambient en el territori canari, així 
com aquelles despeses d’investigació i desenvolu-
pament que reglamentàriament es determinen.

Tractant-se de vehicles de transport de passat-
gers per via marítima o per carretera, hauran de 
dedicar-se exclusivament a servicis públics en 
l’àmbit de funcions d’interés general que es corres-
ponguen amb les necessitats públiques de les illes 
Canàries.

Tractant-se de sòl, edificat o no, este ha 
d’afectar-se:

A la promoció de vivendes protegides, quan siga 
procedent esta qualificació d’acord amb el que pre-
veu el Decret 27/2006, de 7 de març, pel qual es 
regulen les actuacions del Pla de Vivenda de 
Canàries, destinades a l’arrendament per la societat 
promotora.

A l’exercici d’activitats industrials incloses en les 
divisions 1 a 4 de la secció primera de les tarifes de 
l’Impost sobre Activitats Econòmiques, aprovades 
pel Reial Decret Legislatiu 1.175/1990, de 28 de se-
tembre, pel qual s’aproven les tarifes i la instrucció 
de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.

A les zones comercials, i a les activitats turísti-
ques regulades en la Llei 7/1995, de 6 d’abril, 
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d’Ordenació del Turisme de Canàries, l’adquisició de 
les quals tinga com a objecte la rehabilitació d’un 
establiment turístic, situades ambdós en una àrea 
l’oferta turística de la qual es trobe en declivi, per 
necessitar intervencions integrades de rehabilitació 
d’àrees urbanes, segons els termes en què es defi-
nix en les directrius d’ordenació general de Canàries, 
aprovades per la Llei 19/2003, de 14 d’abril.

D. La subscripció de:
1r. Accions o participacions en el capital eme-

ses per societats com a conseqüència de la seua 
constitució o ampliació de capital que desenvolupen 
en l’arxipèlag la seua activitat, sempre que es com-
plisquen els requisits següents:

Estes societats realitzaran les inversions previs-
tes en les lletres A i B anteriors, en les condicions 
regulades en este article. Sempre que tant l’entitat 
subscriptora del capital com la que efectua la inver-
sió complisquen les condicions de l’article 108 del 
text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, en el 
període impositiu en què s’obté el benefici a càrrec 
del qual es dota la reserva, serà possible efectuar les 
inversions de les esmentades lletres A i B en els ter-
mes i condicions previstos per a este tipus de sub-
jectes passius.

Estes societats hauran d’efectuar estes inver-
sions en el termini de tres anys a comptar de la data 
de la meritació de l’impost corresponent a l’exercici 
en què el subjecte passiu que adquirix les accions o 
les participacions en el seu capital haja dotat la 
reserva regulada en este article.

Els actius així adquirits hauran de mantindre’s en 
funcionament a Canàries en els termes que preveu 
este article.

L’import del valor d’adquisició de les inversions 
realitzades per la societat participada haurà 
d’aconseguir, com a mínim, l’import desembossat de 
les accions o participacions adquirides pel subjecte 
passiu.

Les inversions realitzades per la societat partici-
pada no donaran lloc a l’aplicació de cap altre bene-
fici fiscal, excepte els previstos en l’article 25 d’esta 
Llei.

A este efecte, l’entitat subscriptora del capital 
procedirà a comunicar fefaentment a la societat 
emissora el valor nominal de les accions o participa-
cions adquirides, així com la data en què acaba el 
termini per a la materialització de la seua inversió. 
La societat emissora comunicarà fefaentment a 
l’entitat subscriptora del seu capital les inversions 
efectuades a càrrec de les seues accions o participa-
cions la subscripció de les quals haja suposat la 
materialització de la reserva, així com la seua data. 
Les inversions realitzades es consideraran finança-
des amb els fons derivats de les accions o participa-
cions emeses segons l’orde en què s’haja produït el 
seu desembossament efectiu. En el cas de desem-
bossaments efectuats en la mateixa data, es consi-
derarà que contribuïxen de manera proporcional al 
finançament de la inversió.

2n. Accions o participacions en el capital eme-
ses per entitats de la Zona Especial Canària com a 
conseqüència de la seua constitució o ampliació de 
capital, sempre que es complisquen els requisits i 
condicions establits en el número 1r anterior d’esta 
lletra D i els previstos en el capítol I del títol V d’esta 
Llei. Addicionalment, s’hauran de reunir les condi-
cions següents:

L’import de l’emissió o de l’ampliació de capital 
serà superior a 750.000 euros.

Almenys el 10% de l’emissió o de l’ampliació de 
capital serà subscrit per alguna persona o entitat 
que no materialitze quantitats destinades a la 
reserva per a inversions a Canàries i serà desembos-
sat de manera immediata després de l’atorgament 
de l’escriptura de constitució o ampliació de capital.

La persona o entitat que subscriga les accions o 
participacions emeses no podrà transmetre o cedir 
l’ús a tercers dels actius afectes a la seua activitat 
econòmica, existents en l’exercici anterior a la subs-
cripció, en el dit exercici o en els quatre exercicis 
posteriors, llevat que haja acabat la seua vida útil i 
es procedisca a la seua substitució o que es tracte 
d’operacions realitzades en el curs normal de la 
seua activitat per subjectes passius que es dedi-
quen, a través d’una explotació econòmica, a 
l’arrendament o cessió a tercers per al seu ús 
d’actius fixos, sempre que no hi haja vinculació, 
directa o indirecta, amb els arrendataris o cessiona-
ris dels dits béns, en els termes definits en l’apartat 3 
de l’article 16 del text refós de la Llei de l’Impost sobre 
Societats, ni es tracte d’operacions d’arrendament 
financer. En cap cas podrà transmetre’ls o cedir el seu 
ús a l’entitat de la Zona Especial Canària les accions 
del qual subscriga ni a una altra persona vinculada 
amb esta última en els termes anteriorment indi-
cats.

La persona o entitat que subscriga les accions o 
participacions emeses no procedirà a la reducció de 
la seua plantilla mitjana total, existent en l’exercici 
anterior a la subscripció, en els quatre exercicis pos-
teriors. Per al càlcul de la plantilla mitjana total de 
l’empresa es prendran les persones ocupades, en 
els termes que dispose la legislació laboral, tenint 
en compte la jornada contractada en relació amb la 
jornada completa.

3r. Accions o participacions en el capital o en el 
patrimoni emeses per societats i fons de capital-risc 
regulats en la Llei 25/2005, de 24 de novembre, regu-
ladora de les entitats de capital-risc i les seues socie-
tats gestores, i en fons d’inversió regulats en la Llei 
35/2003, de 4 de novembre, d’institucions d’inversió 
col·lectiva, com a conseqüència de la seua constitu-
ció o ampliació de capital, sempre que les entitats de 
capital risc i els fons d’inversió participats invertis-
quen una quantitat equivalent de les participacions 
adquirides en accions o participacions representati-
ves del capital de les societats a què es referixen els 
números 1r i 2n d’esta lletra que complisquen els 
requisits que s’hi establixen, emeses en ocasió de la 
seua constitució o ampliació de capital.

A este efecte, l’entitat subscriptora del capital 
procedirà a comunicar fefaentment a l’entitat ges-
tora de l’entitat de capital risc o del fons d’inversió 
corresponent el valor nominal de les accions o parti-
cipacions adquirides, així com la data en què acaba 
el termini per a la materialització de la seua inversió, 
la qual ho comunicarà fefaentment, al seu torn, a la 
societat que realitze les inversions previstes en les 
lletres A i B d’este apartat. Esta última comunicarà 
fefaentment a l’entitat gestora les inversions efec-
tuades, així com la seua data, la qual ho comunicarà 
fefaentment, al seu torn, a la societat subscriptora 
de les accions o participacions de l’entitat de capital 
risc o del fons d’inversió. Les inversions realitzades 
es consideraran finançades amb els fons derivats de 
les accions o participacions emeses segons l’orde 
en què s’haja produït el seu desembossament efec-
tiu. En el cas de desembossaments efectuats en la 
mateixa data, es considerarà que contribuïxen de 
manera proporcional al finançament de la inversió.
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Les inversions realitzades per la societat partici-
pada, per l’entitat de capital risc o pel fons d’inversió 
no donaran lloc a l’aplicació de cap altre benefici 
fiscal, excepte els previstos en l’article 25 d’esta 
Llei.

4t. Títols valors de deute públic de la Comunitat 
Autònoma de Canàries, de les Corporacions Locals 
canàries o de les seues empreses públiques o Orga-
nismes autònoms, sempre que este es destine a 
finançar inversions en infraestructura i equipament 
o de millora i protecció del medi ambient en el terri-
tori canari, amb el límit del cinquanta per cent de les 
dotacions efectuades en cada exercici.

A este efecte, el Govern de la Nació aprovarà la 
quantia i la destinació de les emissions, a partir de 
les propostes que en este sentit li formule la Comu-
nitat Autònoma de Canàries, amb un informe previ 
del Comité d’Inversions Públiques.

5t. Títols valors emesos per organismes públics 
que procedisquen a la construcció o explotació 
d’infraestructures o equipaments d’interés públic 
per a les Administracions públiques a Canàries, 
quan el finançament obtingut amb la dita emissió es 
destine de manera exclusiva a esta construcció o 
explotació, amb el límit del cinquanta per cent de les 
dotacions efectuades en cada exercici.

A este efecte, el Govern de la Nació aprovarà la 
quantia i la destinació de les emissions, a partir de 
les propostes que en este sentit li formule la Comu-
nitat Autònoma de Canàries, amb un informe previ 
del Comité d’Inversions Públiques.

6t. Títols valors emesos per entitats que procedis-
quen a la construcció o explotació d’infraestructures 
o equipaments d’interés públic per a les Administra-
cions públiques a Canàries, una vegada obtinguda 
la corresponent concessió administrativa o títol 
administratiu habilitant, quan el finançament obtin-
gut amb la dita emissió es destine de manera exclu-
siva a esta construcció o explotació, amb el límit del 
cinquanta per cent de les dotacions efectuades en 
cada exercici i en els termes que es prevegen regla-
mentàriament. L’emissió dels corresponents títols 
valors estarà subjecta a autorització administrativa 
prèvia per part de l’Administració competent per a 
l’atorgament del corresponent títol administratiu 
habilitant.

A este efecte, i quan es tracte d’entitats del sec-
tor públic, el Govern de la Nació aprovarà la quantia 
i la destinació de les emissions, a partir de les pro-
postes que en este sentit li formule, si és el cas, la 
Comunitat Autònoma de Canàries, amb un informe 
previ del Comité d’Inversions Públiques.

5. Els actius en què es materialitze la inversió 
hauran d’estar situats o ser rebuts en l’arxipèlag 
canari, utilitzats en este, afectes i necessaris per a 
l’exercici d’activitats econòmiques del subjecte pas-
siu, excepte en el cas que contribuïsquen a la millora 
i protecció del medi ambient en el territori canari.

A este efecte, es consideraran situats i utilitzats 
en l’arxipèlag:

Les aeronaus que, per la seua destinació, contri-
buïsquen a millorar les connexions de les illes 
Canàries, en els termes que reglamentàriament es 
determinen.

Els vaixells amb pavelló espanyol i matriculats a 
Canàries, incloent-hi els inscrits en el Registre Espe-
cial de Vaixells i Empreses Navilieres.

Les xarxes de transport i de comunicacions que 
connecten l’arxipèlag canari amb l’exterior, pel tram 
d’este que es trobe dins del territori de les illes 
Canàries i a la part situada fora d’este que s’utilitze 

per a connectar entre si les distintes illes de 
l’arxipèlag.

Les aplicacions informàtiques i els drets de pro-
pietat industrial, que no siguen mers signes distin-
tius del subjecte passiu o dels seus productes, i que 
hagen d’aplicar-se exclusivament en processos pro-
ductius o activitats comercials que es desenvolupen 
en l’àmbit territorial canari, així com els drets de 
propietat intel·lectual que siguen objecte de repro-
ducció i distribució exclusivament en l’arxipèlag 
canari.

Les concessions administratives d’ús de béns de 
domini públic radicats a Canàries.

Les concessions administratives de prestació de 
servicis públics que es desenvolupen exclusivament 
en l’arxipèlag.

Les concessions administratives d’obra pública 
per a l’execució o explotació d’infraestructures 
públiques radicades a Canàries.

6. S’entendrà que l’import de la materialització 
aconseguirà al preu d’adquisició o cost de producció 
dels elements patrimonials, excloent-ne els interes-
sos, impostos estatals indirectes i els seus recàrrecs, 
sense que puga resultar superior al seu valor de 
mercat.

En el cas de xarxes de transport i comunicacions 
que connecten l’arxipèlag canari amb l’exterior, 
l’import de la materialització arribarà al valor 
d’adquisició o cost de producció del tram d’este que 
es trobe dins del territori de les illes Canàries i a la 
part situada fora d’este que s’utilitze per a connectar 
entre si les distintes illes de l’arxipèlag.

En el cas de les inversions previstes en la lletra A 
de l’apartat 4 d’este article, l’import de la materialit-
zació de la reserva en elements patrimonials de 
l’immobilitzat immaterial no podrà excedir el cin-
quanta per cent del valor total del projecte d’inversió 
de què formen part, llevat que es tracte de subjectes 
passius que complisquen les condicions de l’article 
108 del text refós de la Llei de l’Impost sobre Socie-
tats, en el període impositiu en què s’obté el benefici 
a càrrec del qual es dota la reserva.

Es computarà el cinquanta per cent de l’import 
dels costos d’estudis preparatoris i de consultoria, 
quan estiguen directament relacionats amb les 
inversions previstes en la lletra A de l’apartat 4 
d’este article i es tracte de subjectes passius que 
complisquen les condicions de l’article 108 del text 
refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, en el 
període impositiu en què s’obté el benefici a càrrec 
del qual es dota la reserva.

En els casos de creació de llocs de treball, es 
considerarà produïda la materialització únicament 
durant els dos primers anys des que es produïx 
l’increment de plantilla, i es computarà, en cada 
període impositiu, per l’import del cost mitjà dels 
salaris bruts i les cotitzacions socials obligatòries 
que es corresponga amb el dit increment.

L’import de la materialització de la reserva en des-
peses d’investigació i desenvolupament també arri-
barà als projectes contractats amb universitats, orga-
nismes públics d’investigació o centres d’innovació i 
tecnologia, oficialment reconeguts i registrats i 
situats a Canàries.

En el cas de les accions, participacions o títols 
valors a què es referix la lletra D de l’apartat 4 d’este 
article, es considerarà produïda la materialització en 
l’import desembossat en ocasió de la seua subscrip-
ció. En el cas d’accions o participacions, també tin-
drà esta consideració l’import desembossat en con-
cepte de prima d’emissió.
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La part de la inversió finançada amb subven-
cions no es considerarà com a import de materialit-
zació de la reserva.

7. Es considerarà produïda la materialització, 
fins i tot en els casos de l’adquisició per mitjà 
d’arrendament financer, en el moment en què els 
actius entren en funcionament.

8. Els actius en què s’haja materialitzat la 
reserva per a inversions a què es referixen les lletres 
A i C de l’apartat 4, així com els adquirits per les 
societats participades a què es referix la lletra D 
d’eixe mateix apartat, hauran de romandre en fun-
cionament en l’empresa de l’adquirent durant cinc 
anys com a mínim, sense ser objecte de transmissió, 
arrendament o cessió a tercers per al seu ús. Quan la 
seua vida útil siga inferior al dit període, no es con-
siderarà incomplit este requisit quan es procedisca a 
l’adquisició d’un altre element patrimonial que el 
substituïsca, que reunisca els requisits exigits per a 
l’aplicació de la reducció prevista en este article i 
que romanga en funcionament durant el temps 
necessari per a completar el dit període. No podrà 
entendre’s que esta nova adquisició suposa la mate-
rialització de les quantitats destinades a la reserva 
per a inversions a Canàries, excepte per l’import 
d’esta que excedix el valor de l’element patrimonial 
que se substituïx i que va tindre la consideració de 
materialització de la reserva regulada en este article. 
En el cas de l’adquisició de sòl, el termini serà de 
deu anys.

En els casos de pèrdua de l’actiu s’haurà de pro-
cedir a la seua substitució en els termes que preveu 
el paràgraf anterior.

Els subjectes passius que es dediquen a l’activitat 
econòmica d’arrendament o cessió a tercers per al 
seu ús d’actius fixos podran gaudir del règim de la 
reserva per a inversions, sempre que no hi haja vin-
culació, directa o indirecta, amb els arrendataris o 
cessionaris dels dits béns, en els termes definits en 
l’article 16, apartat 3, del text refós de la Llei de 
l’Impost sobre Societats, ni es tracte d’operacions 
d’arrendament financer. A este efecte, s’entendrà 
que l’arrendament d’immobles es realitza com a 
activitat econòmica únicament quan concórreguen 
les circumstàncies previstes en l’apartat 2 de l’article 
27 de la Llei 35/2006.

En els supòsits d’arrendament de béns immo-
bles, a més de les condicions previstes en el paràgraf 
anterior, el subjecte passiu haurà de tindre la consi-
deració d’empresa turística d’acord amb el que pre-
veu la Llei 7/1995, de 6 d’abril, d’Ordenació del 
Turisme de Canàries, tractar-se de l’arrendament de 
vivendes protegides per la societat promotora, de 
béns immobles afectes a l’exercici d’activitats indus-
trials incloses en les divisions 1 a 4 de la secció pri-
mera de les tarifes de l’Impost sobre Activitats Econò-
miques, aprovades pel Reial Decret Legislatiu 
1.175/1990, de 28 de setembre, pel qual s’aproven les 
tarifes i la instrucció de l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques, o de zones comercials situades en 
àrees l’oferta turística de les quals es trobe en declivi, 
per necessitar intervencions integrades de rehabilita-
ció d’àrees urbanes, segons els termes en què es 
definix en les directrius d’ordenació general de 
Canàries, aprovades per la Llei 19/2003, de 14 d’abril.

Quan es tracte dels valors a què es referix la lle-
tra D de l’apartat 4, hauran de romandre en el patri-
moni del subjecte passiu durant cinc anys ininte-
rromputs, sense que els drets d’ús o gaudi associats 
a estos puguen ser objecte de cessió a tercers.

9. Les inversions en què es materialitze la 
reserva es podran finançar per mitjà dels contractes 
d’arrendament financer a què es referix l’article 115 

del text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, i 
en este cas la reducció en la base imposable que-
darà condicionada a l’exercici efectiu de l’opció de 
compra.

10. Els subjectes passius hauran de presentar 
un pla d’inversions per a la materialització de la 
reserva, que s’haurà d’adjuntar a la declaració per 
l’impost corresponent al període impositiu en què 
es practica la reducció prevista en este article.

El pla que tinga com a objecte alguna de les 
inversions previstes en les lletres A, B, C i D, núme-
ros 1r i 2n, descriurà la finalitat de la inversió, els 
termes en què afectarà el desenvolupament de la 
seua explotació i les variacions que es puguen pro-
duir en l’ocupació, i indicarà, de manera aproxi-
mada, el termini d’execució i els elements patrimo-
nials que hagen de ser adquirits, amb la inclusió del 
valor d’adquisició o cost de producció estimat i el 
període previst per a la seua entrada en funciona-
ment. Així mateix, es referirà a les inversions antici-
pades que s’hagen realitzat amb anterioritat a la 
dotació de la reserva, en els termes que preveu 
l’apartat 11 d’este article.

El pla que tinga com a objecte la inversió en la 
subscripció de títols valors mencionats en els núme-
ros 3r, 4t, 5t i 6t de la lletra D de l’apartat 4 d’este 
article, identificarà l’entitat emissora dels títols i el 
valor dels títols pel qual se sol·licitarà la subscripció 
i que determinarà la materialització de la reserva.

Quan es prove que, per les seues característi-
ques tècniques, la inversió haja d’efectuar-se neces-
sàriament en un termini superior al previst en 
l’apartat 4 d’este article, els subjectes passius hau-
ran de presentar addicionalment un pla especial 
d’inversió que s’haurà d’adjuntar a la declaració per 
l’impost en què es practica la reducció prevista en 
este article, sempre que s’inicie esta dins del termini 
indicat en el dit apartat i aconseguisca dins del dit 
període un vint-i-cinc per cent del seu import total.

Reglamentàriament, s’establirà el contingut dels 
plans d’inversió, el procediment per a la seua pre-
sentació i l’òrgan de l’Administració tributària com-
petent per a l’aprovació dels plans especials 
d’inversió.

11. Els subjectes passius a què es referix este 
article podran dur a terme inversions anticipades, 
que es consideraran com a materialització de la 
reserva per a inversions que es dote a càrrec de 
beneficis obtinguts en el període impositiu en què 
es realitza la inversió o en els tres posteriors, sem-
pre que es complisquen la resta de requisits que s’hi 
exigixen.

Les esmentades dotacions hauran de realitzar-se 
a càrrec de beneficis obtinguts fins al 31 de desem-
bre de 2013.

L’esmentada materialització i el seu sistema de 
finançament es comunicaran conjuntament amb la 
declaració de l’Impost sobre Societats, l’Impost 
sobre la Renda de no Residents o l’Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques del període imposi-
tiu en què es realitzen les inversions anticipades.

12. L’aplicació del benefici de la reserva per a 
inversions serà incompatible, per als mateixos béns 
i despeses, amb les deduccions per a incentivar la 
realització de determinades activitats regulades en 
el capítol IV del títol VI del text refós de la Llei de 
l’Impost sobre Societats, i amb la deducció per 
inversions regulada en l’article 94 de la Llei 20/1991.

Tractant-se d’actius usats i de sòl, estos no 
podran haver-se beneficiat anteriorment del règim 
previst en este article, ni de les deduccions per a 
incentivar la realització de determinades activitats 
regulades en el capítol IV del títol VI del text refós de 
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la Llei de l’Impost sobre Societats, ni de la deducció 
per inversions regulada en l’article 94 de la Llei 
20/1991.

13. Mentres no es complisca el termini de man-
teniment a què es referix l’apartat 8 d’este article, els 
subjectes passius faran constar en la memòria dels 
comptes anuals la informació següent:

a) L’import de les dotacions efectuades a la 
reserva amb indicació de l’exercici en què es van 
efectuar.

b) L’import de la reserva pendent de materialit-
zació, amb indicació de l’exercici en què s’haja 
dotat.

c) L’import i la data de les inversions, amb indi-
cació de l’exercici en què es va produir la dotació de 
la reserva, així com la identificació dels actius en 
què es materialitza.

d) L’import i la data de les inversions anticipa-
des a la dotació, previstes en l’apartat 11 d’este arti-
cle, la qual cosa es farà constar a partir de la 
memòria corresponent a l’exercici en què estes es 
van materialitzar.

e) L’import corresponent a qualsevol altre 
benefici fiscal meritat en ocasió de cada inversió 
realitzada com a conseqüència de la materialització 
de la reserva regulada en este article.

f) L’import de les subvencions sol·licitades o 
concedides per qualsevol Administració pública en 
ocasió de cada inversió realitzada com a conseqüèn-
cia de la materialització de la reserva regulada en 
este article.

Els subjectes passius que no tinguen obligació 
de portar comptes anuals portaran un llibre registre 
de béns d’inversió, en el qual figurarà la informació 
requerida en les lletres a) a e) anteriors.

En relació amb les inversions previstes en els 
números 1r, 2n i 3r de la lletra D de l’apartat 4 d’este 
article, la societat que realitze qualsevol de les inver-
sions previstes en les seues lletres A i B, així com les 
entitats gestores de les entitats de capital risc i dels 
fons d’inversió, mentres no es complisca el termini 
de manteniment a què es referix l’apartat 8 d’este 
article, faran constar en la memòria dels comptes 
anuals l’import i la data de les inversions efectuades 
que suposen la materialització de la reserva prevista 
en este article dotada per l’entitat subscriptora de 
les seues accions o participacions, així com els exer-
cicis durant els quals esta haja de mantindre’s en 
funcionament.

14. La suma de l’import de la minoració de la 
quota íntegra per l’impost que es derive de 
l’aplicació de la reducció regulada en este article i de 
qualsevol altre benefici fiscal o subvenció de qualse-
vol Administració pública, meritats o concedits en 
ocasió d’una mateixa inversió de les previstes en la 
lletres A, B i, si és el cas, en el número 1r de la lletra 
D de l’apartat 4 d’este article, no podrà excedir els 
límits previstos en la normativa comunitària per a 
les ajudes a la inversió.

Per a computar l’import corresponent a una 
mateixa inversió, es considerarà integrat en un pro-
jecte únic el conjunt d’actius adquirits en un termini 
de tres anys que s’integren en una unitat autònoma 
determinant d’una explotació econòmica, és a dir, 
un conjunt capaç de funcionar pels seus propis mit-
jans.

15. Els contribuents de l’Impost sobre la Renda 
de les Persones Físiques que determinen els seus 
rendiments nets per mitjà del mètode d’estimació 
directa tindran dret a una deducció en la quota ínte-
gra pels rendiments nets d’explotació que es desti-
nen a la reserva per a inversions, sempre que estos 

provinguen d’activitats econòmiques realitzades per 
mitjà d’establiments situats a Canàries.

La deducció es calcularà aplicant el tipus mitjà 
de gravamen a les dotacions anuals a la reserva, i 
tindrà com a límit el huitanta per cent de la part de la 
quota íntegra que proporcionalment corresponga a 
la quantia dels rendiments nets d’explotació que 
provinguen d’establiments situats a Canàries.

Este benefici fiscal s’aplicarà d’acord amb el que 
disposen els apartats 3 a 14 d’este article, en els 
mateixos termes que els exigits a les societats i la 
resta d’entitats jurídiques.

16. La disposició de la reserva per a inversions 
amb anterioritat a la finalització del termini de man-
teniment de la inversió o per a inversions diferents 
de les previstes en l’apartat 4 d’este article, així com 
l’incompliment de qualsevol altre dels requisits 
establits en este article, excepte els continguts en els 
seus apartats 3, 10 i 13, donarà lloc que el subjecte 
passiu procedisca a la integració, en la base imposa-
ble de l’Impost sobre Societats o de l’Impost sobre 
la Renda de no Residents o en la quota íntegra de 
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de 
l’exercici en què ocórreguen estes circumstàncies, 
de les quantitats que en el seu dia van donar lloc a la 
reducció d’aquella o a la deducció d’esta, sense per-
juí de les sancions que siguen procedents.

En el cas de l’incompliment de l’obligació de 
l’exercici de l’opció de compra prevista en els con-
tractes d’arrendament financer, la integració en la 
base imposable tindrà lloc en l’exercici en què con-
tractualment estiga previst que esta haja d’haver-se 
exercitat.

Es liquidaran interessos de demora en els ter-
mes que preveu la Llei 58/2003 i la seua normativa 
de desplegament.

17. Constituïxen infraccions tributàries greus 
els supòsits següents:

a) La falta de comptabilització de la reserva per a 
inversions en els termes que preveu l’apartat 3 
d’este article, que serà sancionada amb multa pecu-
niària proporcional del 2 per cent de la dotació que 
haja d’haver-se efectuat.

b) No fer constar en la memòria dels comptes 
anuals la informació a què es referix l’apartat 13 
d’este article, que serà sancionada amb multa pecu-
niària proporcional del 2 per cent de l’import de les 
dotacions a la reserva per a inversions que hagen 
d’haver-se inclòs.

c) Incloure dades falses, incompletes o inexac-
tes en la memòria dels comptes anuals a què es 
referix l’apartat 13 d’este article, que serà sancio-
nada amb multa pecuniària fixa de 500 euros per 
cada dada omesa, falsa o inexacta, amb un mínim 
de 5.000 euros.

Constituïxen infraccions tributàries lleus els 
supòsits següents:

a) No comunicar les dades o comunicar dades 
falses, incompletes o inexactes a què es referix la 
lletra D de l’apartat 4 d’este article, que serà sancio-
nada amb multa pecuniària fixa de 150 euros per 
cada dada omesa, falsa o inexacta, amb un mínim 
de 500 euros.

b) La no-presentació del pla d’inversió a què es 
referix l’apartat 10 d’este article, que serà sancio-
nada amb multa pecuniària proporcional del 2 per 
cent de l’import de la dotació efectuada a la reserva 
per a inversions a la materialització del qual hauria 
d’haver-se referit.

c) L’omissió, falsejament o inexactitud de les 
dades que han de contindre’s en el pla d’inversió a 
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què es referix l’apartat 10 d’este article se sancio-
narà amb multa pecuniària fixa de 150 euros per 
cada dada omesa, falsa o inexacta, amb un mínim 
de 500 euros.

18. Reglamentàriament, es determinarà la 
informació que hagen de subministrar els subjectes 
passius que practiquen la reducció prevista en este 
article junt amb la declaració per l’Impost sobre 
Societats, de l’Impost sobre la Renda de les Perso-
nes Físiques o de l’Impost sobre la Renda de no 
Residents, amb l’objecte de verificar que l’import de 
les ajudes i beneficis obtinguts en relació amb una 
mateixa inversió no excedix els límits establits en 
l’apartat 14 d’este article.

Reglamentàriament, es determinaran els termi-
nis i condicions perquè el subjecte passiu notifique 
les inversions efectuades a càrrec de la reserva 
regulada en este article per a l’adquisició d’elements 
de transport marítim o aeri i les realitzades en el 
sector de la transformació i comercialització de pro-
ductes agrícoles, quan, en este últim cas, el seu 
import siga superior a vint-i-cinc milions d’euros o el 
corresponent a la quota pels Impostos que s’hagen 
meritat, quan no hagen sigut aplicables les mesures 
fiscals regulades en esta Llei, supere els dotze 
milions d’euros.»

Quatre. Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2007, 
es modifica l’article 29, que queda redactat com seguix:

«Article 29. Vigència de la Zona Especial Canària.
1. La vigència de la Zona Especial Canària tin-

drà com a límit el 31 de desembre de l’any 2019, 
prorrogable amb l’autorització prèvia de la Comissió 
Europea.

2. No obstant això, l’autorització de la inscrip-
ció en el Registre Oficial d’Entitats de la Zona Espe-
cial Canària tindrà com a límit el 31 de desembre de 
l’any 2013.

3. El manteniment de la Zona Especial Canària 
estarà condicionat en tot cas al resultat de les revi-
sions periòdiques que haja de realitzar la Comissió 
Europea.»

Cinc. Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2007, es 
modifiquen les lletres d) i e) de l’apartat 3 de l’article 31, 
que queden redactades com seguix:

«d) Realitzar inversions en els dos primers 
anys des de la seua autorització, que es materialit-
zen en l’adquisició d’actius fixos materials o imma-
terials, si és el cas, situats o rebuts en l’àmbit geo-
gràfic de la Zona Especial Canària, utilitzats en este i 
necessaris per al desenvolupament de les activitats 
econòmiques efectuades pel contribuent en el dit 
àmbit geogràfic, per un import mínim de:

En les illes de Gran Canària i Tenerife, 100.000 
euros.

En les illes de Hierro, Fuerteventura, Gomera, 
Lanzarote i La Palma, 50.000 euros.

No es computaran, a este efecte, els actius fixos 
adquirits per mitjà de les operacions regulades en el 
capítol VIII del títol VII del text refós de la Llei de 
l’Impost sobre Societats.

Estes inversions hauran de complir les condi-
cions següents:

a’) Els actius adquirits hauran de romandre en 
l’entitat de la Zona Especial Canària durant tot el 
període de gaudi d’este règim, o durant la seua vida 
útil si és inferior, sense ser objecte de transmissió. 
Tampoc podran ser objecte d’arrendament o cessió 
a tercers per al seu ús, llevat que es tracte de 

l’objecte social o activitat de l’entitat de la Zona 
Especial Canària, i sempre que no hi haja vinculació 
directa o indirecta amb els arrendataris o cessiona-
ris dels dits béns. S’entendrà que no s’incomplix el 
requisit de permanència quan els béns siguen 
objecte de transmissió i l’import es reinvertisca en 
nous elements de l’actiu fix en les mateixes condi-
cions dins del termini d’un any.

b’) Tractant-se d’actius usats, estos no podran 
haver-se aplicat anteriorment al fi previst en esta 
lletra d).

Amb caràcter excepcional es podrà autoritzar la 
inscripció d’entitats que no complisquen el requisit 
d’inversió establit en esta lletra d), sempre que el 
nombre de llocs de treball a crear i la mitjana anual 
de plantilla superen el mínim previst en la lletra e) 
d’este apartat.

e) La creació de llocs de treball en l’àmbit geo-
gràfic de la Zona Especial Canària dins dels sis 
mesos següents a la seua autorització i el manteni-
ment, com a mínim, en eixe número de la mitjana 
anual de plantilla durant el període de gaudi d’este 
règim, amb un mínim de:

En les illes de Gran Canària i Tenerife, cinc ocu-
pacions.

En les illes de Hierro, Fuerteventura, Gomera, 
Lanzarote i La Palma, tres ocupacions.

Quan s’haja exercit anteriorment la mateixa acti-
vitat sota una altra titularitat, s’exigirà una creació 
neta d’almenys:

En les illes de Gran Canària i Tenerife, cinc ocu-
pacions.

En les illes de Hierro, Fuerteventura, Gomera, 
Lanzarote i La Palma, tres ocupacions.»

Sis. Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2007, es 
modifica l’apartat 1 de l’article 35, que queda redactat 
com seguix:

«1. Adscrita al Consell Rector de la Zona Espe-
cial Canària es crea, com a òrgan col·legiat, una 
Comissió Tècnica, la finalitat de la qual serà l’emissió 
d’informes sobre les sol·licituds d’inscripció en el 
Registre Oficial d’Entitats de la Zona Especial 
Canària, amb la comprovació prèvia dels requisits 
legals i reglamentaris per a obtindre la inscripció, 
informes que seran vinculants quant als extrems de 
solvència, viabilitat i competitivitat internacional, 
continguts en la lletra f) de l’article 31.3 d’esta Llei.»

Set. Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2007, es 
modifica l’article 38, que queda redactat com seguix:

«Correspon al Consell Rector del Consorci de la 
Zona Especial Canària:

a) Tramitar i resoldre les sol·licituds d’autorització 
de les entitats que pretenguen acollir-se al règim 
especial de la Zona Especial Canària, així com auto-
ritzar, amb un informe previ de la Comissió Tècnica, 
la inscripció d’entitats quan concórrega el supòsit a 
què es referix l’últim paràgraf de la lletra d) de 
l’article 31.3 d’esta Llei.

b) Gestionar el Registre Oficial d’Entitats de la 
Zona Especial Canària.

c) Gestionar i recaptar les taxes regulades en 
l’article 50 d’esta Llei.

d) Vigilar el compliment per part de les entitats 
de la Zona Especial Canària del que disposa esta 
Llei; per a això es pot requerir tota la informació que 
siga necessària, sense perjuí de les competències 
atribuïdes a altres òrgans o organismes públics.
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e) Resoldre els expedients sancionadors que 
es tramiten segons el que disposen les normes con-
tingudes en el capítol VI d’este Títol.

f) Subministrar la informació que li requeris-
quen les Administracions o organismes competents, 
d’acord amb el que establix esta Llei i en les seues 
normes de desplegament.

g) Elaborar anualment un avantprojecte de 
pressupost, amb l’estructura que assenyale el Minis-
teri d’Economia i Hisenda.

h) Dictar les instruccions sobre el funciona-
ment de la Zona Especial Canària en aquells aspec-
tes en què tinga atribuïda la dita competència, així 
com les que exigisquen el desplegament i l’execució 
de les normes contingudes en la Llei, sense perjuí de 
les competències d’altres òrgans, en relació amb les 
qüestions de procediment relatives al Registre Ofi-
cial d’Entitats de la Zona Especial Canària.

i) Establir les seues normes, i les dels seus 
òrgans adscrits, en matèria de gestió i de funciona-
ment intern, així com determinar les funcions del 
secretari i, amb un informe previ favorable del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, el règim econòmic 
de les assistències al Consell Rector i a la Comissió 
Tècnica.

j) Proposar la remoció dels membres de la 
Comissió Tècnica quan, al seu parer, incórreguen en 
incompetència tècnica o actuen amb infracció de les 
lleis.

k) Emetre tots els informes que se li 
sol·liciten en relació amb les matèries de la seua 
competència.

l) Promoure la Zona Especial Canària.
m) Qualsevol altra funció o competència que li 

siga atribuïda directament en esta Llei o en les seues 
normes de desplegament.».

Huit. Amb efectes per als períodes impositius que 
s’inicien a partir de l’1 de gener de 2007, es modifica la 
lletra a) de l’apartat 1 de l’article 42, que queda redactada 
com seguix:

«a) Aplicaran el tipus de gravamen especial 
establit en l’article següent a aquella part de la base 
imposable que corresponga a les operacions que 
realitzen materialment i efectivament en l’àmbit 
geogràfic de la Zona Especial Canària.»

Nou. Amb efectes per als períodes impositius que 
s’inicien a partir de l’1 de gener de 2007, es modifica 
l’article 43, que queda redactat com seguix:

«Article 43. Impost sobre Societats. Tipus de grava-
men especial.
El tipus de gravamen especial aplicable serà del 

4%.»

Deu. Amb efectes per als períodes impositius que 
s’inicien a partir de l’1 de gener de 2007, es modifica la 
regla tercera de l’article 44, que queda redactada com 
seguix:

«Tercera. El tipus de gravamen especial 
s’aplicarà exclusivament a la part de la base impo-
sable que coincidisca amb la menor de les quanties 
següents:

a) L’import que resulte d’aplicar a la base impo-
sable el percentatge determinat en la regla anterior.

b) L’import que, en funció de la creació d’ocupació 
i l’activitat exercida, resulte del quadre següent: 

Creació neta d’ocupació

Activitats
de servicis

–
Euros

Activitats
industrials

–
Euros

Entre 3 i 8 treballa-
dors ...................... 1.500.000 1.800.000 

Més de 8 i fins a 12 
treballadors .......... 2.000.000 2.400.000

Més de 12 i fins a 20 
treballadors .......... 3.000.000 3.600.000 

Més de 20 treballa-
dors i fins a 50 tre-
balladors .............. 8.000.000 9.200.000

Més de 50 i fins a 100 
treballadors .......... 18.000.000 21.600.000 

Més de 100 treballa-
dors ...................... 100.000.000 120.000.000 

 No obstant això, s’aplicaran els següents límits 
quan es tracte de les activitats de: comerç a l’engròs 
i intermediaris del comerç (excepte de vehicles de 
motor i motocicletes); agències de viatges, majoris-
tes i detallistes de turisme i altres activitats de suport 
turístic; activitats informàtiques, activitats jurídi-
ques, de comptabilitat, tenidoria de llibres, assesso-
ria fiscal, estudis de mercat i realització d’enquestes 
d’opinió pública; consulta i assessorament sobre 
direcció i gestió empresarial; gestió de societats de 
cartera, i servicis de publicitat i relacions públiques: 

Creació neta d’ocupació

Activitats
mencionades

–
Euros

Entre 3 i 8 treballadors...................... 1.125.000
Més de 8 i fins a 12 treballadors........... 1.500.000

Més de 12 i fins a 20 treballadors .... 2.250.000

Més de 20 treballadors i fins a 50 
treballadors..................................... 6.000.000

Més de 50 i fins a 100 treballadors............. 13.500.000

Més de 100 treballadors ................... 75.000.000

 A este efecte, s’entén per creació neta d’ocupació 
el nombre de llocs de treball nets creats en l’àmbit 
geogràfic de la Zona Especial Canària des de 
l’autorització de l’entitat de la Zona Especial Canària, 
excloent-ne, si és el cas, les incorporacions d’una 
plantilla anterior.

Les variacions en la creació neta d’ocupació pro-
duiran efecte en l’exercici impositiu en què es pro-
duïsquen.»

Onze. Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2007, es 
modifica l’article 45, que queda redactat com seguix:

«Article 45. Exempcions en la Zona Especial 
Canària.
Les exempcions previstes en les lletres c) i h) de 

l’apartat 1 de l’article 14 del text refós de la Llei de 
l’Impost sobre la Renda de no Residents, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, 
s’aplicaran, així mateix, en els supòsits en què les 
rendes a què es referixen les dites lletres siguen 
obtingudes, per residents en Estats no membres de 
la Unió Europea, en condicions i amb requisits 
iguals o equivalents, segons els casos, als que s’hi 
recullen, quan estes rendes siguen satisfetes per 
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una entitat de la Zona Especial Canària, sempre que 
estes procedisquen d’operacions realitzades mate-
rialment i efectivament en l’àmbit geogràfic de la 
Zona Especial Canària. A este efecte, no serà aplica-
ble el que establix l’últim paràgraf de la mencionada 
lletra h).

Estes exempcions no s’aplicaran quan els rendi-
ments i guanys patrimonials siguen obtinguts a tra-
vés de països o territoris amb què no hi haja un 
efectiu intercanvi d’informació tributària, d’acord 
amb el que disposa l’apartat 3 de la disposició addi-
cional primera de la Llei 36/2006, de 29 de novem-
bre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal, ni 
quan la societat matriu tinga la seua residència fiscal 
en un d’eixos països o territoris.»

Dotze. Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2007, 
es modifica l’apartat 3 de l’article 49, que queda redactat 
com seguix:

«3. No s’aplicarà el que establix l’article 9.2 del 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març.»

Tretze. Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2007, 
es modifica l’article 67, que queda redactat com seguix:

«Article 67. Sancions.
1. Sense perjuí del que disposa l’article 52 

d’esta Llei, les infraccions greus se sancionaran 
amb multa de 300 euros a 30.000 euros i amb la 
pèrdua dels beneficis fiscals establits en este títol 
corresponents a l’exercici en què s’haja comés la 
infracció.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, 
l’entitat sancionada podrà sol·licitar en el següent 
exercici el gaudi dels beneficis fiscals, en els termes 
que reglamentàriament s’establisquen, sempre que 
haja complit tots els requisits previstos en l’apartat 3 
de l’article 31 d’esta Llei. En el cas que l’entitat no 
presente esta sol·licitud, es procedirà a la cancel·lació 
de la inscripció de l’entitat infractora en el Registre 
Oficial d’Entitats de la Zona Especial Canària.

2. Les infraccions lleus se sancionaran amb 
multa de 60 euros a 300 euros.

3. La imposició de les sancions establides en 
els apartats anteriors es graduarà atenent, en cada 
cas, la pròpia gravetat de la infracció, la naturalesa 
dels danys i perjuís causats i la reincidència, per 
comissió en el terme d’un any de més d’una infrac-
ció de la mateixa naturalesa, quan així haja sigut 
declarat per resolució ferma.

Catorze. Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2007, 
s’afig un apartat 4 a la disposició addicional onze, amb la 
redacció següent:

«4. L’àmbit d’aplicació dels sectors esmentats 
en els apartats anteriors serà l’establit en la norma-
tiva comunitària sobre ajudes estatals.»

Article segon. Modificació de l’annex del Reial Decret 
Llei 2/2000, de 23 de juny, pel qual es modifica la Llei 
19/1994, de 6 de juliol, de Modificació del Règim 
Econòmic i Fiscal de Canàries, i altres normes tribu-
tàries.

Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2007, es modi-
fica l’annex del Reial Decret Llei 2/2000, de 23 de juny, pel 
qual es modifica la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de Modifi-
cació del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries, i altres 
normes tributàries, que queda redactat com seguix:

«ANNEX

Llista d’activitats

Activitats de producció, transformació, manipulació i 
distribució a l’engròs de mercaderies:

Pesca. NACE B.
Indústria de l’alimentació, begudes i tabac. 

NACE DA.
Indústria de la confecció i de la pelleteria. NACE 

17.4, 17.5, 17.6, 17 i 18.
Indústria del cuiro i calçat. NACE DC.
Indústria del paper, edició, arts gràfiques i repro-

ducció de suports gravats, incloses en la subsecció 
DE de la NACE.

Indústria química. NACE 24.
Prefabricats per a la construcció. NACE 45.25, 

45.3, 45.4, 20.2, 20.3, 25.2, 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.7, 
24.3, 28.1, 28.2, 28.12, 28.63, 28.7 i 36.1.

Indústria de la construcció de maquinària i equip 
mecànic. NACE 29.

Indústria de material i equip elèctric, electrònic i 
òptic. NACE DL.

Manteniment aeronàutic. NACE 35.30.
Fabricació de mobles; altres indústries manufac-

tureres. NACE 36.
Indústria del reciclatge. NACE 37.
Comerç a l’engròs i intermediaris del comerç, 

incloses en les divisions 50 i 51 de la NACE.
Generació d’energies renovables. NACE 40.10.

Activitats de servicis
Transports i activitats annexes, incloses en la 

secció I de la NACE.
Manteniment i reparació de motors de vehicles 

aeronàutics NACE 50.2
Activitats informàtiques. NACE 72.
Servicis relacionats amb l’explotació de recursos 

naturals i eliminació de residus. NACE n.c.
Servicis relacionats amb la investigació i el des-

envolupament. NACE 73.
Altres activitats empresarials. NACE 74.
Servicis de formació especialitzada i postgrau. 

NACE 80.3 i 80.4.
Producció cinematogràfica i de vídeo. NACE 

92.11.
Producció de programes de ràdio i televisió, 

excloent-ne la difusió posterior dels dits programes, 
incloses en la classe 92.20 de la NACE.

Els centres de coordinació i servicis intragrup es 
troben exclosos de les activitats de servicis compre-
ses en el grup 74.15 de la NACE (“Altres activitats 
empresarials”).»

Disposició addicional primera. Inaplicació dels benefi-
cis fiscals quan concórreguen ajudes d’Estat il·legals i 
incompatibles.

No podran gaudir dels beneficis fiscals regulats en la 
Llei 19/1994 que constituïsquen ajudes estatals segons 
l’ordenament comunitari els que hagen percebut ajudes 
d’Estat declarades il·legals i incompatibles amb el mercat 
comú fins que no s’haja produït el reembossament 
corresponent d’estes ajudes.

Disposició addicional segona. Control de les ajudes 
estatals.

L’Administració tributària haurà d’atendre les 
sol·licituds d’informació que siguen requerides per la 
Comissió Europea en relació amb l’aplicació dels règims 
fiscals regulats en la Llei 19/1994 que constituïsquen aju-
des estatals segons l’ordenament comunitari. A este 
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efecte, l’Administració tributària podrà utilitzar la informa-
ció que dispose en relació amb els que hagen gaudit de 
les ajudes d’Estat previstes en dita Llei i remetrà a la Inter-
venció General de l’Administració de l’Estat la informació 
necessària sobre les ajudes d’Estat derivades de l’aplicació 
de l’esmentada Llei, per a la seua incorporació a la Base 
de Dades Nacionals de Subvencions regulada en l’article 
20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Sub-
vencions.

L’aplicació conjunta o separada dels beneficis fiscals 
regulats en l’article 26 i en l’apartat 4 de l’article 27, lletra 
C, i números 2n a 6t de la lletra D, així com, si és el cas, en 
el número 1r d’esta lletra D, de la Llei 19/1994, no podrà 
excedir els límits establits per l’ordenament comunitari. 
Així mateix, l’aplicació conjunta dels beneficis fiscals 
regulats en el títol V de la Llei 19/1994 tampoc podrà supe-
rar estos límits.

Disposició addicional tercera. Ajudes a grans projectes 
d’inversió.

L’aplicació dels beneficis fiscals regulats en la Llei 
19/1994 s’ajustarà, quan així corresponga, a les condi-
cions especials recollides en les directrius comunitàries 
sobre les ajudes d’Estat de finalitat regional per al període 
2007-2013, respecte dels grans projectes d’inversió.

Reglamentàriament, s’establiran els termes i els límits 
de la dita aplicació.

Disposició addicional quarta. Ajudes estatals al sector 
agrari i forestal.

L’aplicació dels beneficis fiscals establits en els articles 
25, 26 i 27, i en la secció 2a del capítol III del títol V de la 
Llei 19/1994, per part de les empreses que duguen a terme 
activitats de producció, transformació o comercialització 
de productes agrícoles compresos en l’annex I del Tractat 
de la Comunitat Europea, quedarà condicionada al que 
disposen les Directrius comunitàries sobre ajudes estatals 
al sector agrari i forestal 2007-2013, tenint en compte les 
especialitats que es deriven de la condició ultraperifèrica 
de la Comunitat Autònoma de Canàries.

Reglamentàriament, s’establiran els termes i els límits 
de la dita aplicació.

Disposició addicional quinta. Ajudes estatals en el sec-
tor de la pesca i l’aqüicultura.

L’aplicació dels beneficis fiscals establits en els articles 
25, 26 i 27, i en la secció 2a del capítol III del títol V de la 
Llei 19/1994, per part de les empreses que duguen a terme 
activitats de producció, transformació o comercialització 
de productes de la pesca i l’aqüicultura, quedarà condicio-
nada al que disposen les Directrius comunitàries per a 
l’examen de les ajudes estatals en el sector de la pesca i 
l’aqüicultura, tenint en compte les especialitats que es 
deriven de la condició ultraperifèrica de la Comunitat 
Autònoma de Canàries.

Reglamentàriament, s’establiran els termes i els límits 
de la dita aplicació.

Disposició addicional sexta. Ajudes al sector del trans-
port.

Reglamentàriament, s’establirà l’adequació dels 
beneficis fiscals establits en els articles 25, 26 i 27, i en la 
secció 2a del capítol III del títol V de la Llei 19/1994, en 
aquells aspectes particulars no regulats en estos, a les 
normes comunitàries sobre ajudes al sector del transport, 
tenint en compte les especialitats que es deriven de la 
condició ultraperifèrica de la Comunitat Autònoma de 
Canàries.

Disposició transitòria primera. Incentius a la inversió.

1. L’efectivitat de l’exempció en l’Impost sobre Trans-
missions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats regu-
lada en l’article 25 de la Llei 19/1994, per a les operacions 
de constitució de societats o ampliació de capital merita-
des en el termini d’un mes abans de l’entrada en vigor 
d’este Reial Decret Llei i les aportacions dineràries del 
qual no hagen sigut destinades a l’adquisició o importació 
de béns d’inversió a l’entrada en vigor d’este Reial Decret 
Llei, està condicionada que estos fons es destinen a 
l’adquisició o importació dels béns d’inversió i els elements 
de l’immobilitzat immaterial en les condicions establides 
en la nova redacció donada per este Reial Decret Llei als 
apartats 3 i 4 de l’article 25 de la Llei 19/1994.

2. El que establix l’apartat 8 de l’article 25 de la Llei 
19/1994 és aplicable a les quotes liquidades de l’Impost 
General Indirecte Canari com a conseqüència de procedi-
ments de verificació de dades, comprovació limitada o 
d’inspecció, la comunicació d’inici de les quals es notifi-
que o es considere notificada després de l’entrada en 
vigor d’este Reial Decret Llei.

Disposició transitòria segona. Reserva per a inversions 
a Canàries.

1. Les dotacions a la reserva per a inversions proce-
dents de beneficis de períodes impositius iniciats abans 
de l’1 de gener de 2007 es regularan per les disposicions 
establides en l’article 27 de la Llei 19/1994, segons la seua 
redacció vigent a 31 de desembre de 2006.

2. Les inversions anticipades realitzades en un 
període impositiu iniciat abans de l’1 de gener de 2007 es 
consideraran materialització de la reserva per a inversions 
de beneficis obtinguts en un altre període impositiu pos-
terior iniciat, igualment abans de la dita data, i es regula-
ran per les disposicions establides en l’article 27 de la Llei 
19/1994, segons la seua redacció vigent a 31 de desembre 
de 2006.

Disposició transitòria tercera. Zona Especial Canària.

Les entitats que hagen obtingut autorització per a la 
inscripció en el Registre Oficial d’Entitats de la Zona Espe-
cial Canària amb anterioritat a 31 de desembre de 2006 es 
regiran fins a 31 de desembre de 2008 per les disposi-
cions de la Llei 19/1994, segons la seua redacció vigent a 
31 de desembre de 2006.

Disposició derogatòria única. Zona Especial Canària.

A partir de l’entrada en vigor d’este Reial Decret Llei, 
queda derogat el capítol IV del títol V de la Llei 19/1994.

Disposició final primera. Habilitació normativa.

El Govern dictarà totes les disposicions que siguen 
necessàries per al desplegament i aplicació del que esta-
blix este Reial Decret Llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Este Reial Decret Llei entrarà en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 29 de desembre de 2006.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 


