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CAPÍTOL PRIMER

Objecte de la Llei

Article primer

Aquesta Llei té per objecte l’establiment i l’aplicació 
del sistema legal d’unitats de mesura, així com la fixació 
dels principis i de les normes generals a què s’han d’ajus-
tar l’organització i el règim jurídic de l’activitat metrolò-
gica a Espanya.

CAPÍTOL II

Unitats legals de mesura, materialització i obligació 
d’utilitzar-les

Article segon

1. Són unitats legals de mesura les unitats bàsiques, 
suplementàries i derivades del sistema internacional 
d’unitats (SI), adoptat per la Conferència General de Pesos 
i Mesures.

2. Les unitats bàsiques són:

Magnitud Nom de la unitat Símbol

Longitud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . metre m
Massa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . quilogram kg
Temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . segon s
Intensitat de corrent elèctric . . . ampere A
Temperatura termodinàmica . . kelvin K
Quantitat de substància . . . . . . mol mol
Intensitat lluminosa . . . . . . . . . . candela cd

3. Les definicions de les unitats, els seus noms i sím-
bols, així com les regles per a la formació dels seus múlti-
ples i submúltiples, són les del sistema internacional 
d’unitats i les ha d’establir el Govern, mitjançant un reial 
decret, de conformitat amb els acords de la Conferència 
General de Pesos i Mesures.

Article tercer

1. El Govern, mitjançant un reial decret, pot declarar 
d’ús legal a Espanya les unitats bàsiques, derivades i 
suplementàries que en el futur adopti la Conferència 
General de Pesos i Mesures.

2. El Govern pot així mateix autoritzar, també mitjan-
çant un reial decret, l’ús de determinades unitats no bàsi-
ques i no compreses en el sistema internacional d’unitats, 
i de les magnituds o coeficients sense dimensions físiques 
que es considerin indispensables per a certs mesura-
ments. Aquestes unitats s’han de relacionar directament 
amb les del sistema internacional.

Article quart

1. L’obtenció, conservació, desenvolupament i difu-
sió de les unitats bàsiques és competència de l’Estat i 
s’han d’efectuar prenent en consideració les recomanaci-
ons científiques i tècniques derivades de convenis inter-
nacionals subscrits per Espanya.

2. Per al compliment del que disposa el paràgraf 
anterior els òrgans de l’Administració de l’Estat compe-
tents en matèria metrològica poden subscriure convenis 
de cooperació i col·laboració amb entitats públiques i pri-
vades, i exercir en tot cas la direcció i coordinació dels 
treballs corresponents.

4455 LLEI 3/1985, de 18 de març, de metrologia. 
(«BOE» 67, de 19-3-1985.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.
Per mandat constitucional, s’assigna a l’Estat competèn-

cia exclusiva per legislar en l’àmbit dels pesos i mesures, 
així com per a la determinació de l’hora oficial a Espanya. 
L’antic concepte de «pesos i mesures» ha estat substituït, en 
les noves legislacions, pel de «metrologia», com ja es va 
recollir en el primer document internacional de l’Organitza-
ció Internacional de Metrologia Legal, denominat «Llei de 
metrologia», a la qual Espanya està adherida.

Fins als nostres dies, totes les lleis de pesos i mesures 
promulgades a Espanya els anys 1849, 1892 i 1967 tenien, 
fonamentalment, la finalitat d’establir i definir un determi-
nat sistema d’unitats. En l’actualitat, la legislació bàsica 
de l’Estat està constituïda per la Llei 88/1967, de 8 de 
novembre, i per l’últim Reglament per a l’execució de la 
Llei de pesos i mesures de 1892, aprovat pel Decret d’1 de 
febrer de 1952. El desfasament que s’ha produït en el pla 
legislatiu en relació amb la problemàtica actual en la 
matèria, a causa del creixent progrés de les ciències i la 
tècnica, del desenvolupament industrial i de la intensifica-
ció de les transaccions comercials, tant a escala nacional 
com internacional, fa necessari harmonitzar l’actuació 
metrològica en un nou context, per poder assolir el nivell 
d’eficiència dels països industrialitzats.

En aquesta nova Llei, es determinen les unitats legals 
de mesura, la seva materialització i l’obligatorietat de la 
seva utilització, de conformitat amb els acords de la Con-
ferència General de Pesos i Mesures (Sèvres), de la qual 
Espanya és membre fundador.

S’estableix el control metrològic per part de l’Estat, 
amb la finalitat de vetllar per la correcció i l’exactitud de 
les mesures, col·laborar, a través del control dels instru-
ments biomèdics, a la protecció de la salut i seguretat ciu-
tadana, i evitar els fraus en perjudici dels consumidors. 
Dedica, per primera vegada, una especial atenció al con-
trol metrològic dels productes preenvasats, en línia amb 
les recomanacions del Comitè Internacional de Metrolo-
gia Legal, les quals han tingut ja el seu reflex normatiu en 
altres legislacions estrangeres, que des de fa anys s’ocu-
pen del problema.

S’unifica l’activitat metrològica nacional i es corregeix 
la dispersió funcional existent mitjançant la concentració 
de les competències metrològiques de l’Estat en el Minis-
teri de la Presidència, d’acord amb la recomanació de 
l’Organització Internacional de Metrologia Legal. Al seu 
torn, es crea, amb el caràcter d’òrgan superior del Govern 
en matèria de metrologia científica, tècnica, històrica i 
legal, el Consell Superior de Metrologia.

El règim d’infraccions i sancions constitueix l’últim 
apartat de la Llei, i s’estableix expressament el segrest 
preventiu, o precintament, dels instruments o aparells de 
mesura en cas d’infracció, a reserva de la decisió que, en 
definitiva, adopti l’autoritat administrativa o judicial.

Finalment, les disposicions finals, transitòries i addici-
onals inclouen, juntament amb les clàusules de rigor, les 
previsions necessàries per al règim econòmic i financer 
del servei públic de metrologia i les cauteles adoptades 
per a la salvaguarda del patrimoni cultural en el domini 
metrològic.
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Article vuitè

1. Les persones o entitats que es proposin fabricar, 
importar, comercialitzar, reparar o cedir en arrendament 
els instruments, aparells, mitjans i sistemes de mesura a 
què es refereix l’article setè han de sol·licitar i obtenir prè-
viament la seva inscripció en el Registre de Control Metro-
lògic, en els supòsits i les condicions que es determinin 
per reglament.

2. La importació amb finalitats de comercialització a 
Espanya dels productes esmentats requereix per part del 
fabricant estranger la designació d’un representant tècnic 
amb residència a Espanya.

Article novè

Els productes preenvasats han de complir les condicions 
establertes en els corresponents reglaments metrològics 
sobre el control de la massa o volum del seu contingut.

La maquinària utilitzada per al preenvasament està 
subjecta a les mateixes prescripcions.

Article deu

Per a l’exercici de les funcions que estableix aquest 
capítol, les entitats públiques i empreses privades estan 
obligades a permetre l’accés del personal inspector als 
llocs, vehicles i instal·lacions on s’hagi d’efectuar el con-
trol metrològic i facilitar la pràctica de les operacions que 
es requereixin.

CAPÍTOL IV

Estructura funcional

Article onze

1. Com a òrgan superior d’assessorament i coordina-
ció en matèria de metrologia científica, tècnica, històrica i 
legal es crea el Consell Superior de Metrologia, que té 
caràcter interministerial i en el qual, a iniciativa dels seus 
respectius òrgans de govern, s’integren representacions 
de les administracions autonòmica i local.

2. La composició, estructura orgànica i funcional i el 
règim de funcionament del Consell Superior de Metrolo-
gia s’han de determinar mitjançant un reial decret acordat 
a proposta del Ministeri de la Presidència.

Article dotze

Les competències que, d’acord amb aquesta Llei, cor-
responen a l’Administració de l’Estat les exerceix el Minis-
teri de la Presidència, o a proposta d’aquest, sense perju-
dici del que preveu l’article anterior i de les funcions que, 
per raó de la seva competència específica, hagin de desen-
volupar altres departaments ministerials.

CAPÍTOL V

Règim d’infraccions i sancions

Article tretze

1. Les infraccions que es cometin en l’exercici de les 
activitats que regula aquesta Llei són objecte de sanció 
administrativa, sense perjudici de les responsabilitats 
civils, penals o d’un altre ordre que hi puguin concórrer.

2. En cap cas no es por produir una doble sanció pels 
mateixos fets i en funció dels mateixos interessos públics 

3. Els patrons de les unitats bàsiques declarats com 
a tals, custodiats, conservats i mantinguts per l’Estat, són 
els patrons nacionals dels quals deriven tots els altres.

4. Els òrgans de l’Administració de l’Estat compe-
tents en matèria metrològica han d’establir les cadenes 
de calibratge, i poden confirmar, en les condicions que es 
determinin per reglament, els patrons de què disposin els 
laboratoris públics i privats i atorgar caràcter oficial a les 
comparacions que s’efectuïn amb aquests.

Article cinquè

1. El sistema legal d’unitats de mesura és d’ús obli-
gatori en tot el territori de l’Estat espanyol.

2. Llevat del que prescriu el paràgraf segon de l’arti-
cle 3r, en totes les disposicions i actuacions oficials, ope-
racions comercials, transaccions i documents privats i 
actuacions publicitàries en què s’expressin magnituds 
físiques, és obligatori l’ús de les unitats de mesura que 
determina l’article segon.

3. El sistema educatiu ha d’incorporar l’ensenyament 
del sistema legal d’unitats de mesura a nivell que corres-
pongui.

CAPÍTOL III

Control metrològic de l’Estat

Article sisè

Estan subjectes a control metrològic de l’Estat tots els 
objectes i elements d’aplicació en metrologia, així com els 
mesuraments que es determinin per reglament.

Article setè

1. En defensa de la seguretat, de la protecció de la 
salut i dels interessos econòmics dels consumidors i usu-
aris, els instruments, aparells, mitjans i sistemes de 
mesura que serveixin per pesar, mesurar o comptar, no es 
poden fabricar, importar, comercialitzar o usar mentre no 
hagin superat el control metrològic que estableixen 
aquesta Llei i les disposicions que es dictin per a la seva 
aplicació.

2. El control metrològic que preveu el paràgraf ante-
rior pot comprendre:

a) L’aprovació de models.
b) La verificació primitiva.
c) La verificació després d’una reparació o modifica-

ció.
d) La verificació periòdica.
e) La vigilància i inspecció.
3. S’han de determinar per reglament la modalitat i 

l’abast del control aplicable en cada cas.
4. De conformitat amb el que preveuen els respec-

tius estatuts d’autonomia, les fases d’execució dels con-
trols metrològics a què es refereixen els anteriors punts 
c), d) i e), de l’apartat 2 d’aquest article, les poden fer, 
d’acord amb les directrius tècniques i de coordinació que 
assenyali l’Administració de l’Estat, els serveis de les 
comunitats autònomes o, si s’escau, els ajuntaments, 
d’acord amb les seves competències específiques.

5. Es reconeix validesa en tot el territori de l’Estat als 
controls que efectuïn en aplicació d’aquesta Llei els òrgans 
de l’Administració de l’Estat o, si s’escau, els de les comu-
nitats autònomes a què es refereix el paràgraf anterior. 
Tots aquests han de ser ratificats per la marca distintiva 
que es determini per reglament.
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Tres. Constitueix el fet imposable de la taxa la presta-
ció per part de l’Administració dels serveis de control metro-
lògic d’instruments, mitjans i sistemes de mesura que ser-
veixin per pesar, mesurar o comptar, encaminats a:

a) L’aprovació de models.
b) La verificació primitiva.
c) La verificació després d’una reparació o modifica-

ció.
d) La verificació periòdica.
Quatre. Són subjectes passius de la taxa les perso-

nes naturals o jurídiques que presentin models per a la 
seva aprovació o verificació o que siguin titulars dels ins-
truments, mitjans o sistemes de mesura que siguin objecte 
de verificació.

Cinc. La base imposable i el tipus de gravamen de la 
taxa són els següents:

a) Taxa per aprovació de models:
1. Per cada model sotmès a aprovació s’exigeix la 

taxa d’acord amb la taula següent:

Preu de venda al públic (ptes.) Taxa (ptes.) 

Fins a 1.000 . . . . . . . . . . . 25.000
De 1.001 a 50.000 . . . . . . 25.000 + 200% de l’excés sobre 

1.000
De 50.001 a 100.000 . . . . 123.000 + 150% de l’excés sobre 

50.000
De 100.001 a 250.000 . . . 198.000 + 100% de l’excés sobre 

100.000
De 250.001 a 500.000 . . . 348.000 + 40% de l’excés sobre 

250.000
De 500.001 a 1.000.000 . . 448.000 + 10% de l’excés sobre 

500.000
D’1.000.001 a 5.000.000 . 498.000 + 2 % de l’excés sobre 

1.000.000
De 5.000.001 endavant . . 578.000 + 1% de l’excés sobre 

5.000.000
2. Les autoritzacions de modificacions no substanci-

als d’un model aprovat meriten el 25 per 100 de la taxa 
fixada al número anterior.

3. Les autoritzacions de pròrrogues de les aprovaci-
ons realitzades amb caràcter temporal meriten el 10 per 
100 de la taxa fixada al número u anterior.

b) Taxa per verificació primitiva:
1. Per cada unitat verificada s’exigeix la taxa d’acord 

amb la taula següent:

Preu de venda al públic (ptes.) Taxa (ptes.) 

Fins a 1.000 . . . . . . . . . . . 5% sobre el preu de venda al 
públic

De 1.001 a 50.000 . . . . . . 50 + 2% de l’excés sobre 1.000
De 50.001 a 100.000 . . . . 1.030 + 1% de l’excés sobre 

50.000
De 100.001 a 250.000 . . . 1.530 + 0,8% de l’excés sobre 

100.000
De 250.001 a 500.000 . . . 2.730 + 0,6% de l’excés sobre 

250.000
De 500.001 a 1.000.000 . . 4.230 + 0,4% de l’excés sobre 

500.000
D’1.000.001 a 5.000.000 . 6.230 + 0,2% de l’excés sobre 

1.000.000
De 5.000.001 endavant . . 10.230 + 0,1% de l’excés sobre 

5.000.000
2. En els casos en què la verificació primitiva es faci 

per mostreig, quan així es determini per reglament, l’im-
port de la taxa és el que correspongui al nombre d’unitats 
de la mostra per aplicació de la taula anterior al preu de 
cada unitat.

protegits, si bé s’han d’exigir les altres responsabilitats 
que es dedueixin d’altres fets o infraccions concurrents.

3. Tenen la consideració d’infraccions les accions o 
omissions següents:

a) Utilitzar unitats de mesura no autoritzades d’acord 
amb les disposicions d’aquesta Llei.

b) Eludir els controls metrològics i mesuraments que 
estableixen aquesta Llei i les seves normes reglamentà-
ries de desplegament.

c) Incomplir les obligacions relacionades amb la ins-
cripció en el Registre de Control Metrològic.

d) Negar-se a l’acció inspectora del personal que 
hagi de practicar actuacions de control metrològic o obs-
truir-la.

4. Les infraccions es qualifiquen com a lleus, greus i 
molt greus, atenent els criteris de risc per a la salut, posi-
ció en el mercat de l’infractor, quantia del benefici obtin-
gut, grau d’intencionalitat, gravetat de l’alteració social 
produïda, generalització de la infracció i reincidència.

5. Les infraccions lleus se sancionen amb una multa 
de fins a 500.000 pessetes; les greus amb una multa de 
500.001 a 2.000.000 de pessetes, i les molt greus, amb 
una multa de 2.000.001 a 10.000.000 de pessetes.

6. Les multes superiors a 2.000.000 de pessetes 
s’acorden al Consell de Ministres, i les inferiors a aquesta 
quantia les imposa el ministre de la Presidència.

7. En cas que s’incoï un expedient d’infracció es pot 
acordar preventivament el segrest o el precinte dels ins-
truments o aparells de mesura, com a conseqüència de la 
decisió de l’autoritat administrativa o judicial que conegui 
l’assumpte.

8. Les resolucions administratives sancionadores poden 
acordar igualment el comís dels aparells i instruments.

9. La imposició de les sancions administratives s’ha 
d’ajustar al procediment establert al títol VI, capítol II de la 
Llei de procediment administratiu.

DISPOSICIONS FINALS
Primera.–El Govern, a proposta del Ministeri de la Pre-

sidència, ha de dictar les disposicions reglamentàries que 
es requereixin per a l’aplicació d’aquesta Llei.

Segona.–El Govern, a proposta del Ministeri de la Pre-
sidència, pot actualitzar cada dos anys mitjançant un reial 
decret les quanties de les sancions a què es refereixen els 
apartats 5 i 6 de l’article 13 d’aquesta Llei per acomodar-
les a l’índex de preus de consum.

Tercer.–Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera.–Mentre el Govern no disposi el contrari, la 

utilització de les unitats del sistema denominat SI és com-
patible amb l’ús de les autoritzades per la Llei de pesos i 
mesures de 8 de juliol de 1892.

Segona.–El Ministeri de la Presidència ha de reestruc-
turar els seus actuals òrgans a fi de dotar-los de les com-
petències administratives i d’ordre tècnic a què es refereix 
l’article dotze d’aquesta Llei. Fins aleshores subsisteix en 
el seu funcionament la Comissió Nacional de Metrologia i 
Metrotècnia amb la seva actual composició i competèn-
cies.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera.–U. Es crea la taxa per la prestació per part 

de l’Administració dels serveis de control metrològic, que 
és aplicable en tot el territori nacional, sense perjudici del 
que disposen els respectius estatuts d’autonomia.

Dos. La taxa a què es refereix aquesta Llei es regeix 
pel que s’hi estableix i, si no, per la Llei general tributària 
i altres disposicions supletòries.



Suplement núm. 7 Any 1985 22

ció de taxes i exaccions de la Comissió Permanent de 
Pesos i Mesures.

Segona.–Queda prohibida la sortida del territori espa-
nyol dels pesos, balances, instruments i, en general, tota 
classe d’objectes metrològics que posseeixin significació 
històrica, o tinguin una antiguitat superior a cinquanta anys, 
llevat que s’autoritzi per reglament la seva exportació tem-
poral per a exhibicions. Sense perjudici del compliment del 
que disposa la legislació del patrimoni historicoartístic, el 
Ministeri d’Economia i Hisenda, amb l’aprovació prèvia del 
Ministeri de la Presidència, pot autoritzar l’exportació defini-
tiva d’objectes metrològics que, tot i no posseir una signifi-
cació històrica, tinguin una antiguitat superior a cinquanta 
anys.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogats la Llei 88/1967, de 8 de novembre; el 
Decret 1257/1974, de 25 d’abril, i totes les disposicions 
que s’oposin al que estableix aquesta Llei.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau de la Zarzuela, Madrid, 18 de març de 1985.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern, 

FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

3. Quan la verificació primitiva hagi de tenir lloc una 
vegada instal·lats els instruments, mitjans o sistemes en 
un lloc determinat, i les condicions d’instal·lació puguin 
afectar el seu funcionament, s’exigeix el 25 per 100 de la 
quantitat que resulti d’acord amb l’apartat cinc, a), u, 
d’aquesta disposició addicional.

c) Taxa per verificació després de reparació o modifi-
cació:

És idèntica a l’exigible per verificació primitiva.
d) Taxa per verificació periòdica:
La seva quantia és la desena part de la que correspon-

dria satisfer per verificació primitiva.
Sis. La meritació de la taxa es produeix en el moment 

que el subjecte passiu sol·liciti l’aprovació de model o 
quan, sense que es produeixi aquesta sol·licitud, tingui 
lloc la prestació dels serveis de verificació.

Set. La gestió i liquidació de la taxa les ha d’efectuar 
el Ministeri de la Presidència, sense perjudici del que dis-
posa l’article dotze d’aquesta Llei.

Vuit. L’ingrés de la taxa s’ha d’efectuar a la delegació 
d’Hisenda del domicili del subjecte passiu d’aquesta.

Nou. Les lleis que continguin els pressupostos gene-
rals de l’Estat, ateses les raons socioeconòmiques concur-
rents, poden modificar la taxa que es reguli en aquesta Llei.

Deu. S’autoritza el Govern, a proposta conjunta dels 
ministeris de la Presidència i d’Economia i Hisenda, a dic-
tar les disposicions de desplegament de la regulació de la 
taxa.

Onze. A l’entrada en vigor d’aquesta Llei queda dero-
gat el Decret 506/1960, de 17 de març, per a la convalida-


