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CAP DE L’ESTAT
13070 LLEI 7/1987, de 29 de maig, de taxes consulars. 

(«BOE» 131, de 2-6-1987.)

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.

Els actuals aranzels consulars, aprovats pel Decret de 
7 de juny de 1949, han quedat antiquats després de trenta-
set anys de vigència, durant els quals han estat interpre-
tats, desplegats i modificats per nombroses disposicions 
de diferent rang. En conseqüència, se’n fa necessària una 
revisió que els actualitzi i simplifiqui amb vista a una 
millor racionalització i adequació a les noves tendències 
econòmiques tant nacionals com internacionals, sense 
perjudici que, a curt termini, es pugui abordar la regulació 
global de la funció consular d’acord amb els tractats inter-
nacionals en què Espanya sigui part i amb una nova con-
cepció de la jurisdicció voluntària d’acord amb els postu-
lats de la doctrina científica.

Quant a la seva actualització, s’ha estimat convenient 
que les taxes consulars s’adaptin en la mesura que es 
pugui als drets i les taxes vigents en el territori nacional 
per a actes i diligències idèntics o equivalents, amb les 
exempcions i bonificacions que requereixi l’especial aten-
ció a l’emigració espanyola, tenint en compte el que dis-
posa l’article 42 de la Constitució.

A fi d’aconseguir una millor racionalització i adequa-
ció a l’especial situació internacional en què s’han de fer 
efectius, així com les actuals exigències de la nostra eco-
nomia, s’ha optat per l’abandonament del seu càlcul en 
pesseta/or, i s’han establert les tarifes consulars en drets 
especials de gir, amb la qual cosa es pretén facilitar-ne el 
càlcul en les diferents monedes locals en què s’hagin de 
fer efectius, i pal·liar els efectes derivats tant de les ten-
dències inflacionistes d’algunes divises com de les inevi-
tables oscil·lacions del seu valor de canvi.

Per tal d’aconseguir més claredat i simplificació s’ha 
suprimit a més la doble tarifa i s’ha eliminat la pluralitat 
de segells fiscals, que s’han reduït a una sèrie única. La 
totalitat de les quantitats recaptades per aquesta Llei de 
taxes consulars es remeten al Tresor. També s’ha cregut 
convenient detallar amb més especificació els diferents 
actes i diligències continguts a la Llei de taxes consulars 
amb la finalitat d’evitar errors en la seva qualificació jurí-
dica, i per tant en l’aplicació de la tarifa consular ade-
quada.

Seguint el precedent introduït pels aranzels anteriors, 
es regulen els aspectes d’atenció al públic tan caracterís-
tics d’aquest important servei amb l’objectiu de fer-lo més 
operatiu i prestar així millor atenció als nostres emigrants 
i altres usuaris del servei.

Article primer.–Fet imposable i meritació.

1. La taxa consular és un tribut estatal, que, en els 
termes que estableix aquesta Llei, grava les actuacions 
administratives de les oficines consulars i de les seccions 
consulars de les missions diplomàtiques, així com els 
actes que realitzin en l’exercici de la fe pública i que siguin 
de la competència d’aquestes.

No hi estan subjectes les actuacions relatives al Regis-
tre civil.

2. Les taxes consulars es meriten en el moment de 
sol·licitar la prestació del servei o la realització de l’activi-
tat, o, quan sense sol·licitud prèvia, s’hagi de fer l’actua-
ció administrativa.

Article segon.–Subjectes passius.

Són subjectes passius de les taxes, a títol de contribu-
ents, les persones naturals o jurídiques que sol·licitin o 
provoquin l’actuació de les oficines consulars i seccions 
consulars de les missions diplomàtiques, en relació amb 
els actes a què es refereix l’article anterior. 

Article tercer.–Bases, tipus de gravamen i quotes.

A) Les taxes consulars s’exigeixen segons quotes 
fixes assenyalades a aquest efecte, o en funció de tipus de 
gravamen aplicables sobre la base establerta a l’epígraf 
de l’article 5è.

Quan la base estigui constituïda pel valor atribuït a 
béns o drets, es té en compte el valor declarat per l’inte-
ressat, sense perjudici del dret de l’Administració a com-
provar aquest valor pels mitjans establerts a l’article 52 de 
la Llei general tributària.

Les quotes fixes les estableix la unitat de compte 
denominada «unitat de dret especial de gir», que s’ex-
pressa en unitats o fraccions decimals d’aquesta, amb la 
simple denominació d’«unitats». El valor de la unitat 
esmentada, als efectes d’aquesta Llei, és l’equivalent al 
del dret especial de gir, d’acord amb la cotització que el 
Fons Monetari Internacional fixa periòdicament en les 
diferents monedes locals en què es recapten les taxes.

B) En cas que no hi hagi una cotització directament 
aplicable per a una moneda local, el seu contravalor es 
fixa en drets especials de gir, i s’utilitza el dòlar dels Estats 
Units d’Amèrica com a moneda de referència.

C) El Ministeri d’Afers Exteriors ha d’habilitar una 
oficina consular de cada país, la qual ha de fixar el tipus 
de canvi aplicable a les unitats esmentades, sempre que, 
en relació amb la moneda local, es produeixi una modifi-
cació del seu valor de canvi superior o inferior al 10 per 
100 i, en tot cas, trimestralment. La nova cotització s’ha de 
comunicar al Ministeri d’Afers Exteriors i a totes les ofici-
nes consulars del país, que l’han de fer pública mitjançant 
un avís fixat al tauler d’anuncis.

Article quart.–Exempcions i reduccions.

1. Exempcions.- Estan exemptes del pagament de 
taxes consulars les actuacions següents:

a) Les que es practiquin d’ofici o a requeriment d’una 
autoritat espanyola o, a condició de reciprocitat, per 
súplica d’autoritat, representació diplomàtica o oficina 
consular estrangera.

b) Les que siguin conseqüència directa de l’aplicació 
de les lleis electorals espanyoles, o les imposin la Llei del 
servei militar i disposicions complementàries.

c) Les actuacions consulars que imposi la legislació 
de l’objecció de consciència.

d) Les que tinguin caràcter oficial i es practiquin amb 
motiu dels desplaçaments per raó del servei del personal, 
civil i militar, de les administracions públiques i, especial-
ment, en ocasió de visites de vaixells de l’Armada.

e) Les que es practiquin a sol·licitud dels treballadors 
espanyols a l’estranger que es trobin acollits a les dispo-
sicions reguladores de la desocupació o de l’assistència 
social als països de recepció o els ingressos o pensió dels 
quals no siguin superiors al salari mínim interprofessio-
nal vigent a Espanya.

f) Les que sol·licitin persones que es puguin acollir al 
benefici de justícia gratuïta, de conformitat amb les lleis 
espanyoles.



Suplement núm. 9 Any 1987 35

D) En relació amb els actes notarials:

El poder per a cobrament de pensions i indemnitzaci-
ons a persones físiques, sempre que la seva quantia no 
superi la corresponent a l’assenyalament inicial màxim del 
sistema de pensions de la Seguretat Social a Espanya.

3. Reduccions.- A les taxes consulars meritades amb 
motiu dels actes notarials a què es refereix el numero V de 
l’article 5è s’han d’aplicar, si s’escau, les mateixes reduc-
cions que prevegi la legislació especial per als aranzels 
notarials.

4. En tot document expedit, visat o legalitzat amb 
exempció o reducció de taxes consulars, s’hi ha de fer 
constar aquesta circumstància mitjançant una diligència o 
encuny que ho indiqui i en què ha de figurar l’apartat i 
numero de l’article que empara el benefici fiscal.

Article cinquè.–Quotes i tipus de gravamen.

Les quotes s’han de satisfer pels fets imposables en 
les quanties que resultin aplicables d’aquest article.

I. Actuacions en matèria de navegació marítima i 
aèria:

A) L’autorització d’un diari de navegació o de bità-
cola, un nou rol o qualsevol altre llibre de vaixell o aero-
nau, 30 unitats.

B) La prorroga de certificats sobre construcció, segu-
retat o característiques d’un vaixell, fet a petició del capità 
i d’acord amb el certificat de reconeixement expedit per 
una societat de classificació, 20 unitats.

C) L’expedició o renovació de certificats d’aeronave-
gabilitat d’aeronaus, fetes a petició de l’explotador o pro-
pietari, basades en el certificat de reconeixement expedit 
pels tècnics competents, per cada 5 tones de massa 
màxima a l’enlairament, 20 unitats.

D) El nomenament o substitució del capità i la cor-
responent anotació a la patent de navegació, 30 unitats.

E) L’enrolament o desenrolament d’oficials o assimi-
lats, 20 unitats.

F) L’enrolament o desenrolament del personal de la 
dotació o el d’altres persones que viatgen a bord en con-
cepte diferent del passatger, així com el permís per embar-
car en vaixells estrangers, 10 unitats.

G) Els expedients instruïts a petició del capità o part 
interessada sobre arribada forçosa, avaries al vaixell o en 
la càrrega i altres accidents de mar, per cada full, 20 uni-
tats.

H) L’autorització d’una protesta d’avaries:

a) Fins a dos fulls, 50 unitats.
b) Per cada full més, 10 unitats.
I) L’anotació de la presentació del diari de navegació, 

15 unitats.

II. Actes i contractes especials de comerç:

A) L’expedició d’un certificat d’origen, 40 unitats.
B) El visat d’un certificat d’origen, 20 unitats.
C) Les gestions per obtenir el cobrament de crèdit, 

sobre l’import del que s’ha cobrat, l’1 per 100.

III. Actuacions relatives a la documentació de les 
persones:

A) L’expedició d’un passaport individual o familiar, 5 
unitats.

B) La substitució d’un passaport quan s’ha perdut o 
s’han esgotat les pàgines de l’anterior, i s’expedeix el nou 
amb la validesa del primer, 3 unitats.

C) En els supòsits establerts als dos apartats anteri-
ors s’ha d’afegir en concepte de cost de la llibreta, 2 uni-
tats.

g) L’expedició, legalització o visat de la documenta-
ció que per identificar-se, per viatjar o dur a terme la seva 
tasca necessitin:

1r Els que, en qualitat de cooperants, es trobin a l’es-
tranger en virtut de convenis dels quals Espanya sigui 
part.

2n Els espanyols becats a l’estranger.
3r Els súbdits d’altres nacionalitats becats per insti-

tucions espanyoles.
4t Els missioners espanyols.
5è Els capitans, comandants i tripulacions de vaixells 

i aeronaus naufragats o sinistrats.

h) L’expedició de documents i certificats que necessi-
tin els emigrants per tornar definitivament a Espanya.

i) Les que tinguin un origen immediat i directe en 
raons de cortesia internacional o d’interès del servei. 
L’aplicació d’aquesta exempció s’ha de comunicar, cas 
per cas, en la forma que estableixi el Ministeri d’Afers 
Exteriors.

2. Així mateix, estan exemptes del pagament de 
taxes consulars:

A) En relació amb actuacions en matèria de navega-
ció marítima i aèria:

a) L’autorització d’un diari de navegació o qualsevol 
llibre destinat als oficials en pràctiques o als alumnes de 
nàutica, màquines o radioelectrònica.

b) El visat de les targetes i documents dels alumnes 
de nàutica, màquines o radioelectrònica i de les escoles 
d’aviació civil, fent-hi constar el temps de la seva forma-
ció professional.

c) L’enrolament o desenrolament d’alumnes de nàu-
tica, màquines o radioelectrònica.

d) Els expedients instruïts d’ofici sobre accidents de 
mar o naufragis i els que origini l’acció governativa dels 
cònsols que visitin els vaixells nacionals per investigar, 
reprimir o castigar les faltes o desordres ocorreguts en 
aquests durant la navegació o l’estada en ports.

B) En relació amb actuacions relatives a la documen-
tació de les persones:

a) L’expedició o renovació del certificat de nacionali-
tat.

b) L’expedició de salconduit «vàlid únicament per 
tornar a Espanya» i d’una durada inferior a quinze dies.

c) L’expedició i visat de passaports i salconduits quan 
hi hagi un conveni de gratuïtat o supressió de visats.

C) En relació amb actes d’administració i cancelleria:

a) Les traduccions de certificats que s’hagin de pre-
sentar davant el Registre Civil espanyol.

b) Les gestions que es facin per obtenir el cobrament 
d’indemnitzacions per accidents de treball.

c) Els actes administratius necessaris per al reconei-
xement, tramitació i pagament de les prestacions previs-
tes als convenis de la Seguretat Social dels quals Espanya 
sigui part.

d) Les actuacions a què doni lloc l’administració de 
béns exercida per delegació, sense perjudici dels emolu-
ments que puguin correspondre a l’administrador delegat.

e) Les diligències de qualsevol classe relatives al ser-
vei militar, incloent-hi la talla de mossos, que no impli-
quin sancions administratives.

f) Els certificats d’alta com a transeünts en el Regis-
tre de matrícula.

g) Els certificats d’alta com a residents en el Registre 
de matrícula.

h) Els certificats de baixa com a residents en el Regis-
tre de matrícula.
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E) Les escriptures de mandat a més del que disposa 
l’apartat A):

a) En tot cas, 1 unitat.
b) Llevat dels poders generals, que es cobren, 2 uni-

tats.
c) Si hi ha més de dos poderdants o de dos apode-

rats, per cada poderdant o apoderat en excés es cobra, 1 
unitat.

Aquesta norma no s’aplica per als poders a procura-
dors.

d) Si els apoderats ho són amb diferents facultats es 
cobra, a més, per cada apoderat o grup d’apoderats que 
tinguin facultats separades, 1 unitat, sense perjudici 
d’aplicar, en cas que siguin més de dos, el que disposa 
l’apartat c).

F) Els consentiments o autoritzacions de qualsevol 
classe i les ratificacions, incloent-hi la ratificació dels con-
venis reguladors dels divorcis, per foli, 2 unitats.

G) Les còpies d’instruments públics, cèdules o inser-
cions literals per cada full o part del full, 1 unitat.

H) Les còpies simples d’instruments públics, per full, 
1 unitat.

I) El testimoni per exhibició de documents oficials 
d’instruments públics, 2 unitats.

J) El testimoni de qualssevol altres documents, 2 
unitats.

K) El testimoni d’autenticitat de fotocòpies o docu-
ments anàlegs, per foli, 2 unitats.

L) La legitimació de signatures, 1 unitat.
M) Les legalitzacions de documents públics estran-

gers, per signatura, 2 unitats. Si la legalització sol·licitada 
és d’un document atorgat davant d’un notari o una auto-
ritat del país que podia haver estat intervingut pel cònsol 
espanyol, per signatura, 4 unitats.

N) L’expedició d’un certificat de llei o de costum, per 
full, 10 unitats.

Ñ) Les traduccions realitzades segons el que disposa 
l’article 253 del Reglament notarial, per full de 24 línies, 
100 unitats.

Article sisè.–Reciprocitat.

Quan un país tingui establertes taxes consulars que 
excedeixin més del doble de la quantia de les assenyala-
des en aquesta Llei, les quotes i percentatges establerts a 
l’article anterior se substitueixen, per als nacionals 
d’aquest país, per altres de la mateixa quantia que les que 
aquest exigeixi als espanyols.

Article setè.–Pagament.

La taxa consular s’ha de satisfer mitjançant efectes 
timbrats:

A) Tots els documents expedits, visats o legalitzats 
per les oficines consulars de la Nació, tant de carrera com 
honoraris, han de portar adherits al peu els segells fiscals 
consulars corresponents al total dels drets percebuts, 
incloent-hi, si s’escau, els recàrrecs autoritzats en aquesta 
Llei de taxes consulars. S’ha de tenir especial cura a no 
superposar els segells uns a altres. Els segells consulars 
són d’una sèrie única i, una vegada adherits, s’han d’anul·-
lar amb un encuny en què ha de figurar la suma de la 
quantitat en moneda local.

B) El que estableix el paràgraf anterior no és aplica-
ble a les oficines consulars en què s’utilitzin mitjans mecà-
nics per acreditar la percepció dels corresponents drets. 
En aquests casos és imprescindible que quedi constància 
mitjançant la inscripció impresa de la màquina compta-
ble, sense que s’hi pugui afegir cap inscripció manual.

D) El visat en passaport estranger de trànsit o doble 
trànsit amb un termini d’estada a Espanya inferior a vuit 
dies, 10 unitats.

E) Quan sigui vàlid per romandre a Espanya menys 
de trenta-dos dies i una sola entrada, 15 unitats.

F) L’ordinari, vàlid per romandre a Espanya fins a 
noranta dies, amb tres entrades i tres sortides, 20 unitats.

G) Quan autoritzi al titular un nombre més alt d’en-
trades i sortides o tingui un termini de caducitat superior 
als tres mesos, 30 unitats.

H) El que es concedeix als estrangers que pretenguin 
residir a Espanya, 30 unitats.

IV. Actes d’administració i cancelleria:

A) Les traduccions simples de documents públics o 
oficials fetes en cancelleria:

a) D’un idioma estranger a l’espanyol, per cada full, 
30 unitats.

b) De l’espanyol a un idioma estranger, per cada full, 
60 unitats.

B) La compulsa i atorgament de caràcter oficial a la 
traducció feta per un particular, per cada full, 15 unitats.

C) Les gestions per obtenir el cobrament de cabal 
relicte d’una testamentària, sobre l’import d’aquest, l’1 
per 100.

D) L’administració consular directa d’ofici o amb 
caràcter particular de béns procedents de testamentàries 
o de qualsevol altre origen, anualment sobre l’import de 
les seves rendes o interessos, el 2,5 per 100.

E) El dipòsit voluntari de diners, joies o valors, sobre 
el valor d’aquest, per una sola vegada, el 3 per 100.

F) Si el dipòsit consisteix només en documents, 10 
unitats.

G) Els certificats de qualsevol tipus no especificats 
en aquesta Llei, per cada full, 1 unitat.

V. Actes notarials:

A) Els instruments públics no regulats especialment 
en aquesta Llei, la quantia dels quals no estigui determi-
nada ni es pugui determinar, per foli protocol·litzat, 5 uni-
tats.

B) Els instruments públics la quantia dels quals, 
determinada o determinable, no excedeixi les 200.000 
pessetes, per foli protocol·litzat, 5 unitats.

Quan la seva quantia sigui superior a 200.000 pesse-
tes, han de pagar, a més de la quota anterior, els percen-
tatges següents:

De 200.001 a 500.000 pessetes, l’1 per 100.
De 500.001 a 2.500.000 pessetes, el 0,75 per 100.
De 2.500.001 a 5.000.000 de pessetes, el 0,50 per 100.
De 5.000.001 a 10.000.000 de pessetes, el 0,25 per 100.
De 10.000.001 a 50.000.000 de pessetes, el 0,10 per 100.
A partir de 50.00.001 pessetes, el 0,05 per 100.

C) Els testaments es regulen per l’apartat A), i a més 
es perceben les quantitats següents:

a)  Per autorització del testament obert, 3 unitats.
b) Per l’acta d’atorgament del testament tancat, 3 

unitats.
c) Pel dipòsit de testament tancat o hològraf, 3 uni-

tats.
d) Per la retirada del dipòsit, per cada any o fracció, 

en concepte de dret de conservació i custòdia, 2 unitats.
D) La protocol·lització de tota classe de documents, 

expedients o actuacions no exceptuades d’aquesta for-
malitat, per cada full, 2 unitats. S’entenen inclosos els 
documents complementaris que acompanyen l’escrip-
tura notarial i que es protocol·litzen juntament amb 
aquesta.



Suplement núm. 9 Any 1987 37

DISPOSICIó TRANSITòRIA

Als efectes del que disposa l’article setè, mentre es con-
feccionen els nous segells i fins que s’exhaureixin les actu-
als existències de segells fiscals consulars, aquests s’han 
de continuar utilitzant prescindint de la indicació «pesseta/
or» i de la sèrie «A» o «D» que hi ha marcada. Els segells de 
la sèrie «B» s’han de tornar al Ministeri, i el compte s’ha de 
tancar el mateix dia de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

DISPOSICIó DEROGATòRIA

Queda derogat el Decret de 7 de juny de 1949 sobre 
aranzels consulars i qualsevol altra norma les disposici-
ons de la qual siguin contràries a les d’aquesta Llei.

DISPOSICIONS FINALS

Primera.–Aquesta Llei entra en vigor el dia 1 de gener 
de 1988.

Segona.–S’autoritza el Govern a dictar, a proposta 
dels ministeris d’Afers Exteriors i d’Economia i Hisenda, 
les normes que siguin necessàries per al desplegament i 
l’aplicació d’aquesta Llei.

Tercera.–Les lleis de pressupostos generals de l’Estat 
poden modificar les quotes i els tipus de gravamen de l’ar-
ticle cinquè, així com el percentatge que conté l’article sisè, 
que determina l’aplicació del principi de reciprocitat.

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau de la Zarzuela, Madrid, 29 de maig de 1987.

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

C) Si els actes o diligències subjectes al pagament 
de drets consulars no requereixen l’expedició de cap 
document o és necessari avançar-ne o endarrerir-ne el 
cobrament, quan aquest es fa efectiu s’ha de lliurar als 
interessats un rebut per l’import total dels drets perce-
buts en què s’han d’adherir els segells fiscals consulars 
corresponents o s’ha d’imprimir mecànicament aquest 
import.

D) En cas que s’expedeixin documents que donin 
lloc a meritacions successives de les taxes consulars, s’ha 
de fer constar en aquests, mitjançant una diligència estesa 
a aquest efecte, la percepció separadament de les taxes 
meritades.

Article vuitè.–Normes sobre recaptació de recursos.

Les taxes consulars s’han de situar al Tresor Públic.
S’ha de determinar per reglament la forma de recapta-

ció, custòdia i ingrés dels drets recaptats, els quals són 
intervinguts pel Ministeri d’Economia i Hisenda.

Article novè.–Publicitat de les tarifes consulars.

A la vista del públic, al tauler d’anuncis de les oficines 
consulars, hi ha de figurar una llista de les taxes per a 
l’expedició dels documents administratius i notarials més 
usuals en moneda del país, així com un exemplar d’aquesta 
Llei.

DISPOSICIó ADDICIONAL

En el que no preveu aquesta Llei s’han d’aplicar 
supletòriament les disposicions de la Llei general tribu-
tària.


