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13446 LLEI 15/1992, de 5 de juny, sobre mesures 
urgents per a l’adaptació progressiva del sec-
tor petrolier al marc comunitari. («BOE» 140, 
d’11-6-1992.)

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.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els nous plantejaments derivats de la construcció del 

mercat interior de l’energia, la proximitat de la fi del perí-
ode transitori d’adaptació del monopoli de petrolis, que 
preveu l’article 48 del Tractat d’adhesió d’Espanya a la 
Comunitat Econòmica Europea, així com la necessitat de 
la consolidació d’un mercat de productes petrolífers ple-
nament competitiu, exigeixen una nova modificació de 
l’estructura del sector petrolier espanyol en la línia dels 
objectius bàsics de la Llei 45/1984, de 17 de desembre, per 
aconseguir una adaptació progressiva del sector petrolier 
al marc comunitari. Amb aquesta finalitat, i tenint en 
compte la naturalesa de les mesures que conté aquesta 
Llei, és necessari actuar per la via d’urgència.

Pel que fa a les distàncies mínimes existents entre 
estacions de serveis es va procedir a la seva reducció mit-
jançant el Reial decret llei 4/1988, de 24 de juny, a requeri-
ment de la Comissió de la CEE. De nou aquesta ha formu-
lat l’exigència d’una reducció selectiva ulterior per facilitar 
la implantació de nous punts de venda de productes 
petrolífers.

D’altra banda, és necessari adoptar les mesures neces-
sàries per proporcionar a les empreses espanyoles de 
refinació, mitjançant l’escissió dels actius de la «Com-
pañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, Sociedad 
Anónima», afectes a activitats comercials, estructures 
comercials que permetin la seva integració vertical i així 
facilitar l’exercici de la seva activitat en un mercat compe-
titiu.

La viabilitat de l’operació d’escissió exigeix l’atorga-
ment dels beneficis que preveu l’actual legislació per a 
aquest tipus d’operacions, sempre que es realitzi en la 
forma que aprovi la Comissió Delegada del Govern per a 
Afers Econòmics.

Per a la creació d’estructures comercials de les refine-
ries mitjançant l’atribució d’actius comercials de CAMPSA, 
es preveu el reajustament accionarial previ en aquesta 
companyia entre aquestes, que equilibri la seva participa-
ció tradicional en les quotes de lliurament al monopoli, 
actuació per a la qual la Llei 45/1984, de 17 de desembre, 
preveia beneficis fiscals que fan possibles les transferèn-
cies de participacions socials.

Per a l’efectivitat de la competència que fomenta 
aquesta disposició, és necessari que, un cop acabat el 
procés d’escissió, les refineries, per si mateixes o per 
mitjà de societats que en depenguin, puguin comercialit-
zar en el marc del monopoli els productes petrolífers 
encara monopolitzats per mitjà de les xarxes comercials 
creades com a resultat de l’escissió o en virtut de contrac-
tes convinguts lliurement amb els titulars de l’explotació 
d’estacions de servei o aparells assortidors situats en 
l’àmbit del monopoli.

Les característiques especials del mercat dels gasos 
liquats del petroli i del fueloil, tenint en compte les raons 
ja al·ludides, requereixen la seva desmonopolització en 
una data pròxima, que permeti un període de temps sufi-
cient perquè es dictin els reglaments necessaris per a la 
seva lliure comercialització.

Article 1

1. Es modifiquen les distàncies mínimes entre instal-
lacions de venda de gasolines i gasoils d’automoció, de 
manera que les distàncies esmentades passen a ser les 
següents:

a) Zona urbana:
Municipis amb més de 5.000 i menys de 10.001 habi-

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

tants: 400 metres.
Municipis amb més de 25.000 habitants: Queden 

suprimides les distàncies.

b) Zona d’influència urbana: 500 metres.

c) Zones especials:
Trams de frontera: 200 metres.
d) Les altres: 2.500 metres.
La definició de les diferents zones al·ludides és la que 

estableix el capítol II de l’annex del Reial decret 645/1988, 
de 24 de juny, pel qual s’aprova el Reglament per al sub-
ministrament i la venda de gasolines i gasoils d’automo-
ció. Es mantenen les excepcions que aquest preveu.

2. En les àrees de servei definides en la legislació de 
carreteres es poden establir dues instal·lacions de venda 
de gasolines i gasoils d’automoció, o el nombre màxim 
que s’estableixi reglamentàriament sense aplicació entre 
aquestes del règim de distàncies.

Article 2

S’autoritza la segregació d’actius afectes a activitats 
comercials de la «Compañía Arrendataria del Monopolio 
de Petróleos, Sociedad Anónima», que s’integren com a 
unitats econòmiques en diverses societats beneficiàries 
participades majoritàriament per empreses refinadores, 
d’acord amb el projecte d’escissió que aprovi la Comissió 
Delegada del Govern per a Afers Econòmics.

Igualment, la Comissió Delegada del Govern per a 
Afers Econòmics autoritza la cessió a les empreses refina-
dores d’una participació addicional en el capital de la 
«Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, 
Sociedad Anónima», actualment pertanyent al sector 
públic, dins el límit per a la participació del sector públic 
en la companyia esmentada, que estableix el número 7 de 
l’article primer de la Llei 45/1984, de 17 de desembre, de 
reordenació del sector petrolier.

Article 3

1. D’acord amb el que estableix l’article 3r de la Llei 
45/1984, de 17 de desembre, de reordenació del sector 
petrolier, estan exemptes de qualsevol tribut estatal les 
transmissions patrimonials, les operacions i els incre-
ments de patrimoni derivats de la cessió d’accions repre-
sentatives del capital social de CAMPSA, a què es refe-
reix l’article anterior, i de la reducció de capital de la 
«Corporación Española de Hidrocarburos, Sociedad Anó-
nima».

2. L’escissió de CAMPSA, i els actes preparatoris o 
directament derivats d’aquesta gaudeixen en el seu grau 
màxim dels beneficis fiscals que per a les operacions 
d’aquesta naturalesa preveu la Llei 76/1980, de 26 de 
desembre, sobre règim fiscal de les fusions d’empreses, 
sense perjudici del que estableix l’article 106.3 de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes 
locals, i es declara no subjecta a l’impost sobre el valor 
afegit la transmissió d’actius compresos en l’operació 
esmentada, sempre que aquesta es faci d’acord amb el 
que preveu l’article segon.
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El valor de les accions rebudes com a conseqüència 
del bescanvi es computa en la forma que disposa l’article 
12 de la Llei 76/1980, i es considera com a data d’adquisi-
ció la corresponent a la de les accions de la «Compañía 
Arrendataria del Monopolio de Petróleos, Sociedad Anó-
nima», per les quals s’hagin canviat.

3. Els beneficis distribuïts amb càrrec a les reserves 
constituïdes amb els resultats inherents als increments 
del patrimoni a què es refereix el número 1 no donen dret 
a la deducció per doble imposició de dividends que pre-
veuen els articles 24.1 i 2 de la Llei 61/1978, de 27 de 
desembre, de l’impost sobre societats; 78.7, a), de la Llei 
18/1991, de 6 de juny, de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques, i 29, f), 3, de la Llei 44/1978, de 8 de 
setembre, de l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques.

4. Els honoraris que els notaris, fedataris mercantils 
i registradors de la propietat hagin de percebre per l’auto-
rització i formalització dels actes, negocis i operacions a 
què es refereixen els articles precedents i per les actuaci-
ons registrals es redueixen al 10 per 100 del que resultaria 
de l’aplicació de les seves respectives normes aranzelà-
ries.

Els registradors mercantils meriten per les actuacions 
registrals derivades de les operacions a què es refereix 
l’apartat anterior el 25 per 100 del que resultaria d’aplicar 
les normes aranzelàries corresponents.

Article 4

Les societats beneficiàries de l’escissió de la «Com-
pañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, Sociedad 
Anónima» se subroguen en els termes i les condicions de 
les concessions i autoritzacions originàries en la utilitza-
ció del domini públic que ocupin les estacions de servei o 
aparells assortidors que els siguin transferits.

Així mateix, les societats beneficiàries de l’escissió se 
subroguen en els drets i les obligacions de la «Compañía 
Arrendataria del Monopolio de Petróleos, Sociedad Anó-
nima», resultants dels contractes concertats per aquesta 
companyia amb els propietaris, arrendataris i titulars 
d’explotació de les estacions de servei afectades per l’es-
cissió, amb l’abast i els efectes que preveuen els articles 
233 i 254 del text refós de la Llei de societats anònimes.

Article 5

Una vegada conclòs el procés d’escissió de la «Com-
pañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, Sociedad 
Anónima», les empreses refinadores a què es refereix l’ar-
ticle segon d’aquesta Llei, directament o a través d’una de 
les seves filials, així com les societats beneficiàries de 
l’escissió, poden exercir, en el marc legal del monopoli de 
petrolis, i d’acord amb les instruccions que es dictin a 
aquest efecte, les funcions d’aprovisionament dels pro-
ductes petrolífers monopolitzats i la seva venda als con-
sumidors directament o a les estacions de servei i aparells 

assortidors de la xarxa del monopoli vinculats a aques-
tes.

Les comissions meritades pels concessionaris i agents 
dels punts de venda, d’acord amb les normes reguladores 
del monopoli de petrolis, les ha de satisfer a cadascun la 
societat que porti a terme la venda que aquesta disposició 
autoritza.

L’autorització que estableix aquest article no altera les 
funcions i els deures de CAMPSA com a administradora 
del monopoli.

Article 6

Una vegada conclòs el procés d’escissió de la «Com-
pañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, Sociedad 
Anónima», queden excloses de l’àmbit del monopoli de 
petrolis la importació, distribució i comercialització dels 
productes compresos en les partides aranzelàries NCE 
27.11.12.99.0, 27.11.13.90.0, 27.11.29.00.0, i els fueloils com-
presos en la partida aranzelària 27.10.00.79.0.

Una vegada conclòs el procés d’escissió a què es refe-
reixen els apartats anteriors i als efectes oportuns, s’ha de 
dictar l’ordre ministerial corresponent.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions que s’opo-
sin al que preveu aquesta Llei.

Disposició final primera

Es faculta el Govern per promulgar una nova regula-
ció sobre existències mínimes obligatòries de productes 
petrolífers.

Disposició final segona

S’autoritza el Govern a dictar les disposicions neces-
sàries per al desplegament i l’execució d’aquesta Llei i, en 
particular, per reglamentar l’exercici de les activitats des-
monopolitzades d’acord amb l’article sisè, i establir les 
normes bàsiques en les matèries a què es refereix l’article 
8è de la Llei 10/1987, de 15 de juny.

Disposició final tercera

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

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 5 de juny de 1992.

JUAN CARLOS R. 

El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ


