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MINISTERI 
D’INDÚSTRIA I ENERGIA

17241 REIAL DECRET LEGISLATIU 1303/1986, de 28 
de juny, pel qual s’adequa a l’ordenament jurí-
dic de la Comunitat Econòmica Europea el títol 
VIII de la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de mines. 
(«BOE» 155, de 30-6-1986.)

L’article 2 de l’Acta relativa a les condicions d’adhesió 
i a les adaptacions dels tractats, annexa al Tractat d’adhe-
sió d’Espanya a la Comunitat Econòmica Europea, i a la 
Comunitat Europea d’Energia Atòmica, i a la decisió del 
Consell de les Comunitats Europees, relativa a l’adhesió 
d’Espanya a la Comunitat Europea del Carbó i de l’Acer, 
estableix que les disposicions dels tractats comunitaris i 
els actes adoptats per les instruccions de la comunitat, 
abans de l’adhesió, obliguen Espanya i són aplicables a 
Espanya, des del moment de l’adhesió esmentada, per la 
qual cosa s’han de modificar les normes internes per a 
l’adaptació corresponent.

A aquest efecte, l’article 1r de la Llei 47/1985, de 27 de 
novembre, delega en el Govern la potestat de dictar nor-
mes amb rang de llei sobre les matèries regulades per les 
lleis incloses a l’annex, a fi d’adequar-les a l’ordenament 
jurídic comunitari. En el dit annex figura la Llei 22/1973, de 
21 de juliol, de mines, el títol VIII de la qual, relatiu a les 
condicions per ser titular de drets miners, estableix limita-
cions a persones físiques i jurídiques estrangeres, que 
contradiuen els principis i normes sobre llibertat d’esta-
bliment, vigents en l’àmbit comunitari, i per tant es fa 
necessari efectuar les adaptacions corresponents, sense 
perjudici del règim especial per a les primeres matèries 
minerals d’interès estratègic.

En ús de la potestat delegada en el Govern per la Llei 
47/1985, de 27 de desembre, de bases de delegació al 
Govern per a l’aplicació del dret de les Comunitats Euro-
pees, escoltat el Consell d’Estat, a proposta del ministre 
d’Indústria i Energia, i amb la deliberació prèvia del Con-
sell de Ministres en la reunió del dia 28 de juny de 1986,

DISPOSO:

Article únic.- El títol VIII de la Llei 22/1973, de 21 de 
juliol, de mines, articles 89 a 93, queda redactat de la 
manera següent:

TíTOL VIII

Condicions per ser titular de drets miners

Art. 89. Poden ser titulars de drets miners les perso-
nes físiques o jurídiques nacionals o estrangeres. Pel que 

fa a les inversions estrangeres en mineria, cal atenir-se al 
que disposi, amb caràcter general, la seva llei reguladora. 
No obstant això, quan es tracti de minerals d’interès estra-
tègic, s’han d’assimilar, a aquests efectes, a les activitats 
directament relacionades amb la defensa nacional.

Art. 90. Els estats o governs estrangers poden adqui-
rir, directament o indirectament, drets miners, i efectuar 
inversions de capital, amb l’autorització prèvia del Govern 
espanyol.

La participació en societats espanyoles de la Corpora-
ció Financera Internacional no està subjecta a autorització.

Art. 91. 1. Quan es tracti de primeres matèries mine-
rals d’interès estratègic, només es poden atorgar drets 
miners a persones físiques de nacionalitat espanyola o 
societats el capital social de les quals sigui espanyol en la 
seva totalitat.

La declaració de primeres matèries d’interès estratè-
gic correspon al Consell de Ministres.

2. Les empreses nacionals o estrangeres que siguin 
titulars de concessions mineres, de primeres matèries 
minerals, quan aquestes siguin declarades d’interès estra-
tègic, estan obligades a subministrar a l’Estat, en la quan-
tia, preu i forma que es determini per reglament, les quan-
titats necessàries per raons de seguretat, així com a 
mantenir els estocs estratègics que, també per reglament, 
es fixin en cada cas.

Art. 92. Se suprimeix.
Art. 93. En cadascuna de les empreses que exercei-

xin activitats regulades per aquesta Llei, el nombre total 
d’empleats no espanyols no pot superar el 20 per 100. El 
d’empleats tècnics titulats de nacionalitat estrangera, 
fixos o temporals, ha de ser sempre inferior al d’empleats 
de nacionalitat espanyola amb funcions anàlogues. Per a 
l’aplicació del que s’ha establert anteriorment, cal ate-
nir-se al que disposa, amb caràcter general, per a treballa-
dors estrangers, la Llei orgànica 7/1986, d’1 de juliol.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Transcorreguts els terminis a què es refereixen els 
articles 56 i següents de l’Acta d’adhesió d’Espanya a la 
Comunitat Econòmica Europea, s’han d’equiparar als 
empleats espanyols els nacionals de qualsevol altre estat 
membre d’aquesta.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Reial decret legislatiu entra en vigor l’endemà 
de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 28 de juny de 1986.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Indústria i Energia,
JOAN MAJÓ CRUZATE


