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DISPOSO:

Article únic.- Es modifiquen les distàncies mínimes 
entre instal·lacions de venda de gasolines i gasoils d’auto-
moció, de manera que aquestes distàncies passen a ser 
les següents:

a) Zona urbana:

Municipis amb més de 5.000 i menys de 10.001 habi-
tants: 1.500 metres.

Municipis amb més de 10.000 i menys de 25.001 habi-
tants: 750 metres.

Municipis amb més de 25.000 habitants: 250 metres.

b) Zona d’influència urbana: 1.500 metres.
c) Zones especials:

1. Trams de frontera: 250 metres.
2. Autopistes de peatge: 2.500 metres.

d) La resta: 5.000 metres.

La definició de les diferents zones esmentades és la 
que conté el Reglament per al subministrament i venda 
de gasolines i gasoils d’automoció.

El que s’estableix anteriorment s’entén sense perju-
dici de les excepcions que preveu el Reglament per al 
subministrament i venda de gasolines i gasoils d’automo-
ció.

DISPOSIcIó DEROgATòRIA

Queden derogades totes les disposicions del mateix 
rang o inferior que s’oposin al que disposa aquest Reial 
decret llei.

DISPOSIcIó fInAL

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

Madrid, 24 de juny de 1988.

JUAn cARLOS R.
  El president del govern, 

fELIPE gOnZÁLEZ MÁRQUEZ

16025 REIAL DECRET LLEI 4/1988, de 24 de juny, pel 
qual es modifica el règim de distàncies míni-
mes entre estacions de servei. («BOE» 153, 
de 27-6-1988.)

El Reial decret llei 5/1985, d’adaptació del monopoli de 
petrolis, que suposa el seu manteniment, però limitat el 
seu àmbit funcional a la producció nacional, estableix que 
els productes originaris de la cEE es poden distribuir i 
comercialitzar lliurement dins els límits descrits a l’Acta 
d’adhesió d’Espanya a les comunitats Europees, i enco-
mana al govern la regulació de l’accés al comerç a l’en-
gròs i al detall dels productes esmentats.

Si bé els serveis de la comissió Europea van acceptar 
el fonament de l’esquema d’adaptació del monopoli espa-
nyol de petrolis, van formular observacions a diferents 
aspectes de l’esquema esmentat, i concretament i pel que 
fa a la distribució de gasolines i gasoils d’automoció, al 
manteniment d’un règim de distàncies mínimes entre 
estacions de servei com el que hi ha en l’actualitat, ja que 
impedia, segons l’opinió de la comissió, la implantació 
d’una xarxa de distribució de productes petrolífers impor-
tats de la cEE, en condicions no discriminatòries, i per 
tant sol·licitava la desaparició completa de qualsevol 
règim de distàncies mínimes.

Després d’un llarg període de negociació, la comissió 
va remetre, com a últim pas previ al recurs davant el Tri-
bunal de Justícia de les comunitats Europees, el dictamen 
motivat corresponent, en què es pronunciava clarament 
per la necessitat imperiosa de reduir les distàncies míni-
mes existents a la meitat, i emplaçava el govern espanyol 
a l’adopció de mesures urgents en aquest sentit.

Diverses causes aconsellen el govern espanyol acce-
dir a la pretensió comunitària de modificar el règim de 
distàncies mínimes: la implantació d’una xarxa de distri-
bució dels productes importats de la cEE en condicions 
no discriminatòries i l’eliminació de les incerteses sobre 
el model d’adaptació elegit per al monopoli en relació 
amb aquesta qüestió, que el plantejament d’aquesta 
davant el Tribunal de Justícia hauria suposat.

En virtut d’això, en ús de l’autorització que conté l’arti-
cle 86 de la constitució i amb la deliberació prèvia del con-
sell de Ministres en la reunió del dia 17 de juny de 1988,


