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de caixa contingudes en la Llei 26/1988, de 29 de juliol,
sobre disciplina i intervenció de les entitats de crèdit,
i, en particular, les dels articles 4.n), 5.g) i 10.b) són
d’aplicació a les infraccions comeses amb anterioritat
a l’entrada en vigor d’aquesta disposició. En aquests
casos, la competència per instruir i resoldre els expe-
dients correspon al Banc d’Espanya.

Disposició derogatòria única.

1. Queden derogats els preceptes següents de la
Llei 26/1988, de 29 de juliol, sobre disciplina i inter-
venció de les entitats de crèdit:

La lletra n) de l’article 4.
La lletra g) de l’article 5.
La lletra b) de l’article 10.

2. Queda derogada la disposició addicional segona
de la Llei 33/1987, de 23 de desembre, de pressupostos
generals de l’Estat per a 1988.

3. Queda derogat l’article 18 del Decret llei
18/1962, de 7 de juny, de nacionalització i reorganit-
zació del Banc d’Espanya.

Disposició final primera. Modificació de l’article 18 de
la Llei de disciplina i intervenció de les entitats de
crèdit.

L’article 18 de la Llei 26/1988, de 29 de juliol, sobre
disciplina i intervenció de les entitats de crèdit, queda
redactat com segueix:

«Article 18.

Sens perjudici del que disposa l’article 42 d’a-
questa Llei, la competència per a la instrucció dels
expedients als quals es refereix aquest títol i per
a la imposició de les sancions corresponents, es
regeix per les regles següents:

a) És competent per a la instrucció dels expe-
dients el Banc d’Espanya.

b) La imposició de sancions per infraccions
greus i lleus correspon al Banc d’Espanya.

c) La imposició de sancions per infraccions
molt greus correspon al ministre d’Economia i
Hisenda, a proposta del Banc d’Espanya, excepte
la de revocació de l’autorització, que l’ha d’imposar
el Consell de Ministres.»

Disposició final segona. Beneficis del Banc d’Espanya.

S’ha de determinar reglamentàriament el règim d’in-
grés al Tresor Públic dels beneficis del Banc d’Espanya.

Disposició final tercera.

Aquesta Llei entrarà en vigor a partir de la data de
participació d’Espanya en la tercera fase de la Unió Eco-
nòmica i Monetària, sempre que Espanya no sigui un
Estat membre acollit a una excepció, d’acord amb el
que preveu l’article 109.K) del Tractat,

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

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 28 d’abril de 1998.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

10407 LLEI 13/1998, de 4 de maig, d’ordenació del
mercat de tabacs i normativa tributària.
(«BOE» 107, de 5-5-1998.)

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

La Llei 38/1985, de 22 de novembre, del monopoli
fiscal de tabacs, dictada amb motiu de la incorporació
d’Espanya a les Comunitats Europees, ha de ser refor-
mada per aplicar en el sector tabaquer espanyol el prin-
cipi de «llibertat d’empresa», consagrat en l’article 38
de la Constitució, a les activitats d’elaboració, importació
i venda a l’engròs dels productes del tabac. La libera-
lització de les esmentades activitats es produeix tant
perquè no subsisteixen raons per continuar aplicant en
aquestes fases l’excepció autoritzada per l’article 128.2
de la Constitució Espanyola al principi general de llibertat
de la iniciativa privada que predica l’article 38 de la
mateixa Constitució, com per ser coherent amb la intro-
ducció d’elements liberalitzadors de l’economia que com-
porta el procés de privatització d’empreses públiques
en curs. Això implica estendre l’aplicació del règim exis-
tent per als productes comunitaris des de 1986 als pro-
ductes elaborats del tabac originaris de tercers països.

Es tracta, per tant, de substituir per a les repetides
fases la intervenció de l’Estat en el mercat del tabac
per una nova activitat merament reguladora o de vigi-
lància que salvaguardi l’aplicació dels criteris de neu-
tralitat i les condicions de lliure competència efectiva,
de tal manera que, deixant actuar a tots els subjectes
que ho desitgin, un òrgan estatal supervisi el desenvo-
lupament correcte d’aquesta activitat empresarial. En
conseqüència, la nova Llei suprimeix els monopolis
actuals de fabricació, d’importació i de comerç a l’engròs
per a les labors de tabac no procedents dels estats mem-
bres de la Unió Europea.

La nova normativa manté, en canvi, seguint la juris-
prudència comunitària i la seva sentència recent del Tri-
bunal de Justícia de les Comunitats Europees de 14
de desembre de 1995 (assumpte C-387/93 «Cas Ban-
chero»), el monopoli del comerç a la menuda de labors
de tabac a favor de l’Estat a través de la xarxa d’ex-
penedories de tabac i timbre. El manteniment de la titu-
laritat de l’Estat en el monopoli de comerç a la menuda
de labors de tabac, que continua revestint el caràcter
de servei públic, constitueix un instrument fonamental
i irrenunciable de l’Estat per al control d’un producte
estancat com és el tabac, amb notable repercussió dua-
nera i tributària. Per afegiment, la continuïtat de l’àmplia
xarxa detallista d’expenedories de tabac i timbre, amb
garantia provada de neutralitat, evita l’aparició d’oligo-
polis que podrien afectar negativament l’esmentada neu-
tralitat, retallar el dret d’opció del consumidor i promo-
cionar el consum de tabac, garanteix a l’adquirent la
regularitat en el proveïment i la legalitat i la conservació
adequada dels productes, assegura la venda d’efectes
timbrats i signes de franqueig a tot el territori nacional
i propicia una vinculació més àmplia amb la xarxa d’es-
tabliments de loteries, apostes i jocs de l’Estat.

Es recull així mateix la prohibició de dur a terme acti-
vitats promocionals per part de fabricants, importadors
o majoristes, als expenedors de tabac i timbre o als punts
autoritzats per a la venda amb recàrrec, ja que aquestes
pràctiques podrien alterar els principis de neutralitat i
d’igualtat de la xarxa minorista, i evitar, d’aquesta mane-
ra, qualsevol tipus de pressió de forma contrària als prin-
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cipis sanitaris que presideixen la lluita contra el taba-
quisme.

S’estableix que l’accés a la titularitat d’una expene-
doria s’ha de fer amb la convocatòria prèvia de concursos
amb bases no discriminatòries, objectives i transparents,
basades en criteris comercials, de rendibilitat, de servei
públic, de distàncies entre expenedories i de població.
Les condicions d’exercici d’aquesta activitat es configu-
raran en l’Estatut concessional que ha d’aprovar el
Govern, en el qual es potenciarà el caràcter comercial
de les expenedories per a la millor atenció del servei
públic en el temps i l’espai.

La Llei crea el Comissionat per al Mercat de Tabacs
com a organisme autònom que substitueix la Delegació
del Govern en el Monopoli de Tabacs. El Comissionat
es regeix per aquesta Llei, les disposicions del títol III
de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i fun-
cionament de l’Administració General de l’Estat, i els Esta-
tuts que ha d’aprovar el Govern. Les funcions de l’or-
ganisme se centren en les d’índole reguladora o de vigi-
lància per salvaguardar de manera neutral l’aplicació de
les condicions de lliure competència efectiva per part
dels operadors en el mercat de tabacs; el Comissionat
constitueix, així mateix, l’òrgan d’interlocució i relació
amb els diferents operadors del mercat de tabacs i les
organitzacions que els representin.

Com a garantia de l’aplicació dels preceptes d’aquesta
Llei, es tipifiquen les infraccions per violació de les regles
d’ordenació del mercat de tabacs que estableix la Llei,
sense incidir en les ja previstes en altres normes legals
de diferent caràcter aplicables al sector, i s’estableixen
les sancions pertinents per als infractors.

Cal destacar, finalment, que aquesta norma legal no
comporta alteracions de les restriccions sanitàries
actuals en matèria de publicitat i venda de tabacs, ni
suposa cap modificació de la Llei orgànica 12/1985,
de 12 de desembre, de repressió del contraban.

Article 1. Liberalització del mercat de tabacs.

U. Es liberalitza el mercat de tabacs, amb les limi-
tacions que aquesta Llei estableix, i, en conseqüència,
es declaren extingits en el territori peninsular, les illes
Balears, Ceuta i Melilla el monopoli de fabricació i el
monopoli d’importació i de comercialització a l’engròs
de labors de tabac manufacturat no comunitàries, que
conté la Llei 38/1985, de 22 de novembre, del monopoli
fiscal de tabacs.

Dos. Qualsevol persona física o jurídica amb capa-
citat legal per a l’exercici del comerç pot dur a terme
les activitats enunciades a l’apartat u, en la forma i amb
les condicions que estableixen els articles 2 i 3 d’aquesta
Llei. No obstant això, no poden desenvolupar aquestes
activitats les que estiguin incloses o incorrin en alguna
de les situacions següents:

a) Estar declarada en fallida o suspensió de paga-
ments a Espanya o situacions equivalents al seu país
d’origen, o sotmesa a procediment de constrenyiment
com a deutora de qualsevol administració pública.

b) Haver estat condemnada o sancionada mitjan-
çant sentència ferma o resolució administrativa d’igual
caràcter per delicte o infracció administrativa de con-
traban o per delicte contra la hisenda pública.

c) Ser titular d’una expenedoria de tabac i timbre,
d’una autorització de punt de venda amb recàrrec o d’una
expenedoria de tabacs de règim especial de les que pre-
veu la disposició addicional setena d’aquesta Llei.

Tres. Per a la comercialització a la menuda de les
labors de tabac a Espanya, a excepció de les illes Canà-
ries, cal atenir-se al que disposa l’article 4 d’aquesta Llei.

Article 2. Règim jurídic de la fabricació de labors de
tabac.

U. La insta�ació de nous centres fabrils per a la
producció de labors de tabac és lliure, sempre que es
compleixin els requisits generals que estableixen les nor-
mes per a l’obertura de centres fabrils i els altres que
exigeix la legislació vigent.

Dos. A més d’això, l’establiment de nous fabricants
en l’àmbit territorial a què es refereix l’article 1.u reque-
reix llicència administrativa, amb la comprovació prèvia
del Comissionat per al Mercat de Tabacs de les con-
dicions sobre la capacitat tècnica i empresarial adequa-
da, solvència financera dels fabricants i idoneïtat de les
condicions d’emmagatzemament de les labors produï-
des, que s’han d’establir reglamentàriament.

Article 3. Règim jurídic de la importació i la distribució
a l’engròs de labors de tabac.

U. És lliure la importació i la distribució a l’engròs
de labors de tabac, sigui quina sigui la seva procedència,
sense cap altre requisit que l’obtenció de llicència admi-
nistrativa, amb la comprovació prèvia del Comissionat
per al Mercat de Tabacs que es compleixen les con-
dicions establertes en els apartats dos i tres següents.

Dos. La llicència per a la importació en el territori
peninsular espanyol, les illes Balears, Ceuta i Melilla de
labors de tabac s’atorga amb la comprovació prèvia del
Comissionat del compliment del requisit consignat a l’a-
partat b) del número tres següent, llevat del fet que l’im-
portador asseguri la remissió directa del producte al
magatzem de qualsevol dels fabricants o majoristes auto-
ritzats.

Tres. La llicència per a la distribució a l’engròs, en
l’àmbit territorial al qual es refereix l’article 1, apartat
u, s’atorga amb l’acreditació prèvia davant el Comissionat
per al Mercat de Tabacs, per part del peticionari, de
la seva capacitat de prestació del servei. S’entén per
això el compliment dels requisits següents amb l’abast
que s’ha d’establir reglamentàriament:

a) Capacitat tècnica, empresarial, comptable i finan-
cera proporcionada al volum de negoci previst.

b) Titularitat d’ús de magatzems en territori duaner
espanyol que permetin l’emmagatzemament correcte, i
en condicions de seguretat, dels productes, així com la
comprovació fàcil de les labors emmagatzemades per
part de l’Administració, el seu origen i els seus movi-
ments.

c) Possibilitat d’utilització de mitjans de transport
exclusiu, siguin propis o aliens, que, en règim de direcció
exclusiva del majorista, permeti la distribució puntual
de les labors fins a les expenedories. No obstant això,
el Comissionat per al Mercat de Tabacs pot autoritzar
que es pugui alternar la distribució esmentada amb la
d’altres mercaderies determinades, en les condicions que
reglamentàriament es fixin.

Quatre. Els majoristes, que no poden ser titulars d’u-
na expenedoria de tabac i timbre ni d’una autorització
de punt de venda amb recàrrec, només poden submi-
nistrar tabac elaborat als expenedors de tabac i timbre
i sols poden remunerar-los amb la retribució que estableix
aquesta Llei. Els terminis de pagament i qualssevol altres
condicions de crèdit i distribució a l’expenedor, els ha
d’establir lliurement el majorista, amb l’autorització prè-
via del Comissionat, en els termes que reglamentària-
ment s’assenyalin, i han de ser homogenis per a tot
el territori al qual es refereix l’article 1, apartat u, de
manera que es garanteixi la neutralitat del subministra-
ment.

Cinc. El majorista ha de subministrar els productes
la distribució dels quals faci amb regularitat i amb garan-
tia de cobertura dels subministraments, en condicions
de servei i terminis de lliurament similars per a tots els
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expenedors, independentment de la localització geogrà-
fica dels expenedors. S’entén per regularitat, als efectes
d’aquest article, el subministrament almenys amb la
periodicitat que es fixi en les normes reglamentàries i,
a més, sempre que la comanda assoleixi el mínim que
les normes estableixin encara que no hagi transcorregut
el període màxim de subministrament.

Sis. Els fabricants, importadors i majoristes no
poden finançar, directament o indirectament, les orga-
nitzacions representatives dels expenedors i dels auto-
ritzats per a la venda amb recàrrec. Qualsevol acord,
amb contingut econòmic o sense, relacionat amb el
tabac o aliè, ha de sotmetre’s a l’aprovació del Comis-
sionat, que l’ha de resoldre en el termini d’un mes.

Article 4. Del comerç a la menuda de labors de tabac.

U. El comerç a la menuda de labors de tabac a Espa-
nya, a excepció de les illes Canàries, es manté en règim
de monopoli del qual és titular l’Estat, que ho exerceix
a través de la xarxa d’expenedories de tabac i timbre.

Dos. Els preus de venda al públic dels diferents tipus,
marques i modalitats de tabac destinats a ser comer-
cialitzats a Espanya, a excepció de les illes Canàries,
els han de determinar els fabricants o, si s’escau, els
seus representants o mandataris en la Unió Europea,
en el cas dels produïts dins d’aquesta, d’acord amb el
que s’ha establert en l’article 9, apartat 1, segon paràgraf,
de la Directiva 95/59/CE del Consell, de 27 de novem-
bre de 1995. En el supòsit dels productes elaborats fora
del territori esmentat, n’ha de determinar els preus l’im-
portador. Els fabricants i els importadors han de fer saber
els preus tant al Departament de Duanes i Impostos
Especials de l’Agència Estatal d’Administració Tributària
als efectes determinats en la normativa reguladora dels
impostos especials, com a l’organisme autònom Comis-
sionat per al Mercat de Tabacs a l’efecte de la seva
publicació, en el termini màxim d’un mes, al «Butlletí
Oficial de l’Estat» per a la seva publicitat i eficàcia general.

Tres. Els expenedors de tabac i timbre, que han de
ser necessàriament persones físiques, amb nacionalitat
de qualsevol dels estats de la Unió Europea, es con-
figuren com a concessionaris de l’Estat. Els expenedors
no poden estar inclosos, ni incórrer, en cap de les situa-
cions previstes en les lletres a) i b) de l’apartat dos de
l’article 1 d’aquesta Llei, no poden ser titulars d’una altra
expenedoria o d’un punt de venda amb recàrrec, ni poden
tenir vinculació professional o laboral amb qualsevol dels
importadors, fabricants o majoristes del mercat de tabac,
llevat del fet que l’esmentada vinculació finalitzi abans
de l’adjudicació definitiva de l’expenedoria.

Quatre. La concessió d’expenedories s’adjudica
amb la convocatòria prèvia de concurs sobre bases no
discriminatòries, objectives i transparents, basades prin-
cipalment en criteris comercials, de rendibilitat, de servei
públic, de sanitat, de distàncies entre expenedories i de
població, del Ministeri d’Economia i Hisenda, al qual
correspon igualment, si s’escau, la revocació, amb l’in-
formi previ en ambdós supòsits del Comissionat per al
Mercat de Tabacs.

Cinc. No obstant el que preveu l’apartat quatre ante-
rior, correspon al Comissionat atorgar autoritzacions de
punts de venda amb recàrrec de labors de tabac a per-
sones o entitats, en les condicions que reglamentària-
ment es fixin, que han de respectar els principis de publi-
citat i concurrència. Els titulars d’autorització per a la
venda amb recàrrec han de proveir-se necessàriament
als preus de tarifa, a l’expenedoria del terme municipal
o, si s’escau, de l’entitat local menor i que a aquest
efecte i en cada cas sigui assignada, a petició del titular
del punt de venda amb recàrrec, d’entre les tres més
pròximes al lloc el servei del qual es pretén atendre.
S’ha de determinar reglamentàriament la forma i la
manera de realització de la venda amb recàrrec en els
punts autoritzats, fins i tot mitjançant l’ús de màquines
expenedores automàtiques.

Sis. La concessió s’ha d’instrumentar d’acord amb
un plec concessional que estableix les condicions del
contracte, inclòs el cànon o la prestació patrimonial de
caràcter públic que ha de satisfer el concessionari. L’im-
port del cànon, basat en criteris de població i de volum
de negocis, es determina en les lleis anuals de pres-
supostos generals de l’Estat. Les bases del concurs, les
clàusules tipus dels plecs concessionals, les condicions
—compresos els requisits personals exigits— i les obli-
gacions de l’exercici de l’activitat de venda a la menuda
i de la transmissió d’expenedories en favor del cònjuge
o familiars en línia recta o co�ateral, fins al tercer grau
del concessionari, les causes de revocació de la con-
cessió i, en general, tot el que fa referència a l’Estatut
concessional és objecte de regulació per via reglamen-
tària.

Set. Es fixa en el 8,5 per 100 sobre el preu de venda
al públic el marge dels expenedors per les seves vendes
de labors de tabac, que obligatòriament han de ser adqui-
rides a algun dels majoristes autoritzats, sigui quin sigui
el preu o la classe de labors, el seu origen o el comerciant
a l’engròs que les subministri. No obstant això, la venda
de cigars, en tot cas, implica per a l’expenedor un marge
del 9 per 100.

Vuit. Les expenedories no poden identificar-se exter-
nament amb elements propis, logotips o rètols de cap
fabricant, marquista o distribuïdor concret, o de qualsevol
altre operador en el mercat diferent de les pròpies expe-
nedories. Han d’actuar amb criteris eminentment comer-
cials orientats a la millor atenció del servei al públic
quant a dies i horari d’obertura i de tancament i a la
localització geogràfica suficient i adequada de les expe-
nedories, d’acord amb que disposin l’Estatut concessio-
nal i les normes reglamentàries.

Nou. És prohibida la comercialització de labors de
tabac, en qualsevol forma, en els locals i els llocs on
hi ha la prohibició de fumar, llevat de les excepcions
que reglamentàriament s’assenyalin.

Article 5. De l’organisme autònom Comissionat per al
Mercat de Tabacs.

U. Es crea el Comissionat per al Mercat de Tabacs,
que té la naturalesa d’organisme autònom dels que com-
prenen els articles 45 i següents de la Llei 6/1997,
de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Admi-
nistració General de l’Estat.

Dos. L’organisme autònom Comissionat per al Mer-
cat de Tabacs té personalitat jurídica pròpia, plena capa-
citat pública i patrimoni propi, actua en règim de dret
administratiu i està adscrit al Ministeri d’Economia i
Hisenda a través de la Secretaria d’Estat d’Hisenda. Es
regeix pel que disposa aquesta Llei i les disposicions
que la despleguin; per la Llei 6/1997, de 4 d’abril, d’or-
ganització i funcionament de l’Administració General de
l’Estat; per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, en l’exercici de les fun-
cions públiques que aquesta Llei li atribueix; pel Reial
decret legislatiu 1091/1988, de 23 de setembre, d’a-
provació del text refós de la Llei general pressupostària,
i per la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes
de les administracions públiques.

Tres. Sens perjudici de les competències que per
aquesta Llei es reserva l’Estat i que corresponguin a
òrgans de l’Administració General, el Comissionat per
al Mercat de Tabacs exerceix les de caràcter regulador
i de vigilància per salvaguardar l’aplicació dels criteris
de neutralitat i les condicions de lliure competència efec-
tiva en el mercat de tabacs en tot el territori nacional.

En tot cas, les funcions del Comissionat no interfe-
reixen en els àmbits competencials que, en matèria tri-
butària, duanera, de repressió del contraban, sanitària,
agrària o de supervisió de la publicitat corresponen a
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altres òrgans o departaments de les administracions
públiques.

Quatre. En particular, l’organisme autònom Comis-
sionat per al Mercat de Tabacs desenvolupa les funcions
següents en els termes que reglamentàriament es deter-
minin:

a) Actuar com a òrgan d’interlocució i de relació
amb els diferents operadors del mercat de tabacs, ja
siguin fabricants, importadors, majoristes, expenedories
de tabac i timbre o punts autoritzats per a la venda
amb recàrrec, i amb les organitzacions que els repre-
senten.

b) Vigilar perquè els diversos operadors, inclosos
els detallistes, en el mercat de tabacs actuïn en el marc
que els correspon respectivament segons aquesta Llei
i el seu desenvolupament reglamentari, exercint a aquest
fi les facultats d’inspecció que siguin necessàries.

c) Vigilar la qualitat dels productes oferts, dels uti-
litzats en la seva elaboració i dels additius o substàncies
incorporats, sens perjudici del respecte al secret de la
producció industrial. Correspon al Comissionat, igual-
ment, la comprovació del contingut i els pressupostos
de les activitats promocionals i publicitàries.

d) Emetre informes sobre el compliment dels requi-
sits previstos en els articles 2, apartat dos; 3, apartats
dos i tres, d’aquesta Llei, per a l’establiment de nous
fabricants, importadors o majoristes, i dels previstos als
apartats tres i quatre de l’article 4, per a l’atorgament
i la revocació d’expenedories de tabac i timbre.

e) Autoritzar l’establiment, en llocs diferents d’ex-
penedories, de punts de venda al públic amb recàrrec,
d’acord amb el que estableix l’article 4, apartat cinc.

f) Exercir l’activitat de manteniment de la xarxa d’ex-
penedories de tabac i timbre en matèria de canvis i modi-
ficacions, llicència de magatzems i altres actuacions con-
nexes que siguin encomanades al Comissionat per via
reglamentària.

g) Vigilar l’aplicació efectiva dels criteris sanitaris
sobre publicitat, consum i qualitat del tabac, en co�a-
boració amb les altres administracions públiques com-
petents excepte en el que sigui competència exclusiva
d’aquestes administracions.

h) Desenvolupar les funcions a què es refereix l’ar-
ticle 6, apartat dos, d’aquesta Llei.

i) Emmagatzemar i custodiar les labors de tabac
agafades o decomissades en procediments de contraban
i procedir a la seva destrucció.

j) Exercir les funcions d’arbitratge en els conflictes
entre operadors que les parts li encomanin, quan no
corresponguin a un altre òrgan de l’Administració.

k) Rebre les denúncies que es presentin per pre-
sumpta violació dels principis i de les regles de lliure
competència en el mercat de tabacs i remetre-les als
òrgans competents per a la seva tramitació i resolució.

l) Exercir la potestat sancionadora en els termes
previstos en l’article 71 d’aquesta Llei.

ll) Elaborar estadístiques, preparar informes i formu-
lar propostes en matèries de l’àmbit de les seves com-
petències.

m) Gestionar els recursos adscrits al Comissionat
a què es refereix l’apartat vuit d’aquest article.

n) Qualsevol altra que se li atribueixi legalment o
reglamentàriament no encomanada a un altre òrgan de
les administracions públiques.

Cinc. El president de l’organisme autònom Comis-
sionat per al Mercat de Tabacs és nomenat i separat
pel ministre d’Economia i Hisenda. Li correspon la repre-
sentació legal i la direcció de l’organisme.

Sis. El personal de l’organisme autònom Comissio-
nat per al Mercat de Tabacs és funcionari o laboral, en
els mateixos termes que els establerts per a l’Adminis-
tració General de l’Estat.

Set. 1. Existeix un Comitè Consultiu del Comissio-
nat amb funcions d’assistència i assessorament en el
qual estan representats els operadors de cada una de

les fases del procés de producció i distribució de pro-
ductes elaborats del tabac, els consumidors i les admi-
nistracions duaneres, tributàries, comercials, agroalimen-
tàries i sanitàries en la forma que determini l’Estatut
del Comissionat. Ha d’emetre especialment el seu infor-
me en els supòsits que preveu l’apartat quatre, lletra d),
d’aquest mateix article.

2. Així mateix es crea una Comissió Assessora de
la Producció, dins el Comissionat, integrada pels sectors
productor i d’elaboració de tabac, importadors i expor-
tadors, amb funcions assessores, en els termes que regla-
mentàriament s’assenyalin.

Vuit. El Comissionat elabora anualment el seu pro-
jecte de pressupostos, que s’ha d’integrar en l’avant-
projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat. Els
ingressos del Comissionat per al Mercat de Tabacs poden
provenir de les fonts següents:

a) La taxa que percep per la realització d’activitats
que comporten prestacions de serveis, d’acord amb el
que preveu l’annex a aquesta Llei.

b) Els productes i les rendes dels béns i els valors
que constitueixen el seu patrimoni.

c) L’import de les multes imposades per infracció
del que preveu aquesta Llei.

d) Les consignacions específiques que, si s’escau,
li siguin assignades en els pressupostos generals de
l’Estat.

e) Les transferències corrents o de capital que pro-
venen de les administracions o entitats públiques.

f) Qualsevol altre recurs que se li pugui atribuir.

Nou. El Govern ha d’aprovar l’Estatut del Comissio-
nat, que, de conformitat amb el que preveuen aquesta
Llei i la Llei 6/1997, de 14 d’abril, regula el règim jurídic
de l’organisme, dels seus òrgans de direcció i del seu
personal, exerceix les seves funcions, les normes de
règim interior i les de funcionament, regula el patrimoni
i els recursos econòmics de l’organisme, així com el seu
règim patrimonial i de contractació, i estableix les dis-
posicions de caràcter pressupostari, comptable i de con-
trol que li són d’aplicació.

Deu. El president del Comissionat per al Mercat de
Tabacs, respectant el deure de sigil o secret imposat
en les lleis, pot demanar dels operadors del mercat de
tabacs les dades i la documentació que necessiti per
a l’exercici de les funcions que encomana aquesta Llei
a l’organisme autònom esmentat.

Article 6. De l’activitat promocional i de la publicitat.

Un. Els operadors al mercat de tabacs només poden
desenvolupar les activitats promocionals i publicitàries
que preveuen la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general
de publicitat, i altres lleis i reglaments, amb les limitacions
que estableix la normativa sanitària.

No obstant això, per preservar el principi d’igualtat
dels expenedors en la retribució establerta en la Llei
i el principi de neutralitat en la xarxa minorista, no es
poden fer, en cap cas, activitats promocionals de labors
de tabac destinades als expenedors i als titulars d’au-
torització de punt de venda amb recàrrec, ni utilitzar
els expenedors o els titulars esmentats com a via o ins-
trument per al lliurament d’incentius dirigits al públic,
a excepció de la informació en la xarxa, evitant, d’aquesta
manera, qualsevol tipus de pressió de forma contrària
als principis sanitaris que presideixen la lluita contra el
tabaquisme.

Dos. Les campanyes i els plans de publicitat de
labors de tabac s’han de comunicar abans del seu inici
a l’organisme autònom Comissionat per al Mercat de
Tabacs, el qual, en el termini dels set dies següents a
la comunicació, pot, si considera fundadament que no



60 Dimecres 20 maig 1998 Suplement núm. 1

s’ajusten als principis generals establerts en les lleis, sus-
pendre’n el seu desenvolupament, i donar trasllat de les
actuacions a l’òrgan competent en matèria sanitària o,
si s’escau, a l’òrgan administratiu o jurisdiccional que
sigui procedent.

Article 7. De les infraccions i les sancions.

U. Constitueixen infraccions, als efectes d’aquesta
Llei, els actes o les omissions dels subjectes que inter-
venen en el mercat de tabacs que impliquin una vul-
neració sancionable del règim jurídic de les activitats
regulades en aquesta Llei.

Dos. La competència per a la instrucció dels expe-
dients d’infracció i per a la imposició de les sancions
corresponents es regeix per les regles següents:

a) La iniciació dels expedients sancionadors, l’han
de fer, d’ofici o a instància de part, els serveis de l’or-
ganisme autònom Comissionat per al Mercat de Tabacs.

b) La instrucció dels expedients correspon igual-
ment als serveis del Comissionat, i s’ha de donar audièn-
cia prèvia a l’interessat abans de formular la proposta
de resolució que sigui procedent.

c) La imposició de les sancions pertinents correspon
al president de l’organisme autònom Comissionat per
al Mercat de Tabacs, excepte en els casos de sancions
per infraccions molt greus, en les quals és competent
el secretari d’Estat d’Hisenda.

Tres. 1. Constitueixen infraccions molt greus:

a) L’abandonament, per part dels expenedors, de
la seva activitat, la cessió de l’expenedoria en forma
i�egal, l’acceptació de retribucions no autoritzades legal-
ment, la venda a preus diferents dels fixats legalment
o fer el transport, el lliurament o la venda del tabac
fora de l’expenedoria, així com el trasllat del lloc de venda
sense l’autorització deguda.

b) L’acceptació de retribucions no autoritzades o la
venda a preus diferents dels establerts en els punts de
venda amb recàrrec.

c) L’oferiment dels fabricants, importadors, marquis-
tes i distribuïdors a l’engròs, per si mateixos o mitjançant
els seus agents, representants o per tercers, als expe-
nedors o als punts de venda amb recàrrec, o l’acceptació
d’aquests dos últims, d’un marge, directe o indirecte,
diferent al fixat per la Llei.

d) L’oferiment dels fabricants, importadors, marquis-
tes o majoristes, per si mateixos o mitjançant els seus
agents o representants, a les organitzacions represen-
tatives dels expenedors o autoritzats per a la venda amb
recàrrec, de retribucions, convenis o acords, que pre-
tenguin influir en la seva obligatòria neutralitat.

2. Constitueixen infraccions greus:

a) L’incompliment de les obligacions dels expene-
dors que en el seu Estatut concessional facin referència
als dies i a l’horari d’obertura de l’establiment, a l’obli-
gatorietat de gestió personal directa i de residència en
el lloc, a la tinença del nivell mínim d’existències reclamat
pel servei públic i a la inobservança de les condicions
de subministrament a particulars o als punts de venda
amb recàrrec.

b) La discriminació feta pels expenedors en vitrines
o aparadors de productes, marques o fabricants i la inclu-
sió de logotips, rètols o elements identificatius de fabri-
cants, marquistes o distribuïdors concrets.

c) L’absència reiterada, en els punts de venda amb
recàrrec, d’existències de les labors més demandades,
així com la inclusió de logotips, rètols o elements iden-
tificatius de fabricants, marquistes o distribuïdors con-
crets.

d) El falsejament o la falta de comunicació injus-
tificada, dins els terminis que fixi el president del Comis-
sionat per al Mercat de Tabacs, dels documents, les

dades o les informacions que han de proporcionar els
operadors per a les finalitats pròpies del Comissionat,
d’acord amb el que estableix l’article 5, apartat deu, o
dels projectes de campanyes i plans de publicitat a què
es refereix l’article 6, apartat dos, o de la documentació
i els pressupostos de les promocions realitzades, pre-
vistos en l’article 5, apartat quatre, lletra c).

e) La negativa dels distribuïdors a l’engròs a sub-
ministrar labors de tabac en els termes disposats als
apartats quatre i cinc de l’article 3, llevat de causa jus-
tificada. A aquests efectes, es considera causa justifi-
cada, entre altres que es puguin acreditar davant el
Comissionat per al Mercat de Tabacs, l’existència rei-
terada de pagaments pendents al distribuïdor, per un
import superior a la mitjana mensual del total de les
vendes realitzades per l’expenedor l’any immediatament
anterior.

f) La resistència, negativa o obstrucció a l’acció ins-
pectora del Comissionat per al Mercat de Tabacs res-
pecte al compliment de les obligacions que aquesta Llei
imposa als subjectes que intervenenen en el sector.

g) L’obtenció o el subministrament de labors de
tabac per proveïdors diferents dels autoritzats quan
aquestes accions no siguin qualificades pels òrgans com-
petents com a delictes o infraccions de contraban.

3. Constitueixen infraccions lleus:

a) L’incompliment dels expenedors de les normes
sobre atenció al públic establertes en l’Estatut conces-
sional de la xarxa d’expenedories de tabac i timbre.

b) L’absència d’exhibició en lloc visible, per part dels
expenedors i de les persones o entitats autoritzades per
a la venda amb recàrrec, de les tarifes oficials de preus
o dels documents acreditatius de la concessió o l’au-
torització.

c) Qualsevol altra infracció del règim jurídic de l’ac-
tivitat de venda a la menuda tipificada en l’Estatut con-
cessional com a actuació negligent en la prestació del
servei i no configurada com a infracció molt greu o greu.

d) Qualsevol altra infracció del que preveu aquesta
Llei per part de qualsevol dels operadors en el mercat
de tabacs no tipificada com a infracció greu o molt greu.

Quatre. Les infraccions a què es refereix aquesta
Llei es sancionen en la forma següent:

a) Les infraccions molt greus, amb la revocació de
la concessió als expenedors i de l’autorització als punts
de venda amb recàrrec, o amb la cance�ació de la lli-
cència als fabricants, importadors o distribuïdors a l’en-
gròs, o amb multa entre 20 i 50 milions de pessetes,
amb l’excepció establerta en la lletra d) següent.

b) Les infraccions greus, amb suspensió temporal
de l’exercici de la concessió o de l’autorització de venda
amb recàrrec, per un termini de fins a sis mesos, amb
multa des de 2 fins a 20 milions de pessetes, amb l’ex-
cepció establerta en la lletra d) següent.

c) Les infraccions lleus, amb multa de fins a 2
milions de pessetes, amb l’excepció establerta en la lle-
tra d) següent.

d) En el cas dels establiments autoritzats per a la
venda amb recàrrec, les multes són de fins a 100.000
pessetes, entre 100.000 i 500.000 pessetes, o entre
500.000 i 2.000.000 de pessetes, segons es tracti res-
pectivament d’infraccions qualificades de lleus, greus o
molt greus.

Cinc. Les sancions econòmiques es graduen ate-
nent la transcendència econòmica i social de les infrac-
cions comeses, l’ànim de prevaler-se d’avantatges com-
petitius davant un altre subjecte del sector, el lucre obtin-
gut amb l’acció infractora i la comissió anterior d’una
o més infraccions a aquesta Llei.
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Disposició addicional primera.

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, s’extingirà
la Delegació del Govern en el Monopoli de Tabacs i,
simultàniament, es constituirà l’organisme autònom
denominat Comissionat per al Mercat de Tabacs. Les
competències de caràcter regulador que ostenta actual-
ment la Delegació del Govern en el Monopoli, amb les
adaptacions que requereix aquesta Llei, s’assignaran al
Comissionat del Mercat de Tabacs; les funcions admi-
nistratives que subsisteixin s’atribuiran als òrgans del
Ministeri d’Economia i Hisenda que es determini regla-
mentàriament. Produïda la substitució dels òrgans
esmentats, tota referència legal o reglamentària a la Dele-
gació del Govern en el Monopoli de Tabacs s’entendrà
feta al Comissionat per al Mercat de Tabacs.

Disposició addicional segona.

El personal que presti els seus serveis en la Delegació
del Govern en el Monopoli de Tabacs en el moment
d’aprovar-se aquesta Llei s’integrarà automàticament al
Comissionat per al Mercat de Tabacs si ja tenia caràcter
laboral; el personal funcionari s’integrarà, igualment, en
l’esmentat organisme autònom en el lloc inicial de come-
sa anàloga i remuneració similar al fins ara ocupat, i
quedarà en la situació de servei actiu al seu cos o escala
de procedència.

Disposició addicional tercera.

L’estructura organitzativa inicial del Comissionat per
al Mercat de Tabacs estarà constituïda per l’establerta
en la relació de llocs de treball i el catàleg de personal
laboral de la Delegació del Govern en el Monopoli de
Tabacs en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei.

Disposició addicional quarta.

Els concursos que es convoquin per a l’adjudicació
d’expenedories a partir de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei s’han d’ajustar als criteris establerts als apartats tres,
quatre i sis de l’article 4.

Disposició addicional cinquena.

El procediment sancionador de les infraccions pre-
vistes en aquesta Llei es regeix, mentre no sigui objecte
de desenvolupament reglamentari, pel que disposa el
Reial decret 1394/1993, de 4 d’agost, de procediment
sancionador, en el que no s’oposi a aquesta Llei.

Disposició addicional sisena.

1. «Tabacalera, Sociedad Anónima» continuarà ges-
tionant el monopoli de distribució a l’engròs del timbre
de l’Estat i signes de franqueig durant el termini de quatre
anys a partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta
Llei, i la comissió de «Tabacalera, Sociedad Anónima»
es mantindrà en el 6 per 100 de la venda d’aquests
efectes, en el qual s’inclou la comissió dels expenedors
de tabac i timbre, que ascendirà al 4 per 100 de l’es-
mentat import. Transcorregut el termini de quatre anys,
el Consell de Ministres, a proposta del ministre d’Eco-
nomia i Hisenda, encomanarà a una entitat pública o
privada l’administració del monopoli de distribució a l’en-
gròs de signes de franqueig o d’efectes timbrats, o d’amb-
dós, i qui resulti adjudicatari del contracte de distribució
estarà obligat a garantir el subministrament regular i sufi-
cient a les expenedories de tabac i timbre.

2. A l’entrada en vigor d’aquesta Llei, s’entenen ator-
gades a «Tabacalera, Sociedad Anónima» les llicències
per al desenvolupament de les activitats de fabricació,

importació i distribució a l’engròs de productes elaborats
de tabac.

3. S’entenen també atorgades aquestes llicències
d’importació i distribució a l’engròs a les entitats que
en disposin en la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Disposició addicional setena.

1. Continuen subsistents les autoritzacions i conces-
sions actuals d’expenedories de règim especial atorga-
des a l’empara de la normativa anterior o duanera, així
com les atorgades a establiments autoritzats per a la
venda de labors de tabac lliure d’impostos, encara que
perdin amb posterioritat aquest caràcter. El Govern, a
proposta del ministre d’Economia i Hisenda, ha de des-
plegar el règim especial esmentat i, si s’escau, introduir-hi
les modificacions que resultin necessàries, sense que,
en cap cas, puguin atorgar-se noves autoritzacions o con-
cessions d’aquest tipus o modificar-se les existents.

2. La concessió de les expenedories de tabac i tim-
bre dels centres penitenciaris s’entén atorgada, per
ministeri de la Llei, a l’organisme autònom Treball i Pres-
tacions Penitenciàries o a l’organisme autonòmic com-
petent al qual s’atribueix la gestió pública d’aquest tipus
d’establiments. S’ha d’establir reglamentàriament el
règim d’aquesta modalitat concessional.

Disposició addicional vuitena.

El Ministeri d’Economia i Hisenda ha d’elaborar, en
el termini de dotze mesos a comptar de l’entrada en
vigor d’aquesta Llei, un informe sobre el cicle complet
del contraban de labors de tabac, que comprengui, entre
altres aspectes, l’anàlisi del seu origen, fins i tot la pro-
ducció del tabac, fabricació de les labors de tabac, auto-
rització, si escau, per a l’ús de marques determinades,
distribució a l’engròs i transport, ja sigui en circuits legals
o i�ícits, els subjectes que hi intervenen, les vies i els
mecanismes utilitzats, beneficis obtinguts i per qui, així
com els efectes i les incidències del contraban esmentat
en l’àmbit al qual es refereix aquesta Llei i en el marc
de competències del Ministeri d’Economia i Hisenda,
inclosos els aspectes duaners i tributaris. L’informe ha
de contenir formulació expressa de conclusions i pro-
postes concretes de mesures de tota índole, i en relació
amb qualsevol tipus de subjecte que actuï en el mercat
de tabacs, que s’han d’adoptar per afrontar el contraban
de labors de tabac amb la més gran eficàcia. Com un
dels mitjans d’aplegar dades per a la redacció de l’in-
forme esmentat, es constituirà al Comissionat per al Mer-
cat de Tabacs un grup de treball permanent que, incor-
porant representants dels fabricants de tabac nacionals
i estrangers, analitzi les mesures i les accions més efi-
caces per a l’eradicació del contraban, utilitzant a aquest
efecte totes les dades i els antecedents que puguin ser
so�icitats en relació amb els productes agafats i amb
els circuits comercials utilitzats com a via de penetració
dels productes de contraban. El grup de treball esmentat,
que pot requerir el concurs dels altres subjectes que
intervenen en el mercat de tabacs, per tal de promoure
la co�aboració dels fabricants en la lluita contra el con-
traban, independentment de constituir-se amb caràcter
permanent, ha d’emetre les primeres conclusions i
donar-ne trasllat al Ministeri d’Economia i Hisenda; també
hi ha de traslladar els compromisos adoptats en el termini
de sis mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei. La falta de co�aboració per part dels subjectes
requerits a aquest efecte pel Comissionat se sanciona
com a infracció greu, d’acord amb el que es preveu en
l’article 7, tres, 2, lletra d), d’aquesta Llei.

El Ministeri de Sanitat i Consum ha d’elaborar, en
el mateix termini, un informe relatiu als aspectes sanitaris
de les labors de tabac de contraban.

S’ha de donar compte d’ambdós informes a la Comis-
sió d’Economia, Comerç i Hisenda del Congrés dels
Diputats.
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Disposició transitòria primera.

Els qui siguin titulars d’una expenedoria de tabacs
i efectes timbrats a l’entrada en vigor d’aquesta Llei han
d’acomodar la seva actuació al que estableixi l’Estatut
concessional que aprovi el Govern, sense que els sigui
d’aplicació, en canvi, el cànon que es disposi, d’acord
amb el que estableix l’article 4, apartat sis, per a les
futures concessions, excepte en els casos de canvi o
modificació d’emplaçament i, en general, de novació de
la concessió.

Disposició transitòria segona.

Els acords o els convenis als quals es refereix l’apartat
sis de l’article 3, vigents a l’entrada en vigor d’aquesta
Llei, han de sotmetre’s a l’aprovació del Comissionat en
el termini màxim de tres mesos a comptar de l’entrada
en vigor.

Disposició transitòria tercera.

Fins que no es constitueixi el Comissionat per al Mer-
cat de Tabacs i el seu Comitè Consultiu, a què es refereix
l’article 5 d’aquesta Llei, manté la seva composició i les
seves competències la Comissió Assessora regulada en
l’apartat 3 de l’article 16 del Reial decret 2738/1986,
de 12 de desembre, i les seves normes de desplegament.

Disposició transitòria quarta.

Passats sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei, i als efectes de la tipificació de la infracció prevista
en l’article 7, apartat tres, punt 2, lletra c), consistent
en el fet que els punts de venda amb recàrrec incloguin
logotips, rètols o elements identificatius de fabricants,
marquistes o distribuïdors concrets, el manteniment dels
logotips, rètols o elements indentificatius referits equival,
a tots els efectes, a la seva inclusió.

Disposició derogatòria única.

Queden derogades la Llei 38/1985, de 22 de novem-
bre, del monopoli fiscal de tabacs; el segon paràgraf
de la disposició derogatòria segona de la Llei 38/1992,
de 28 de desembre, d’impostos especials, i les altres
que s’oposin al que disposa aquesta Llei.

Disposició final primera.

S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions
reglamentàries necessàries per al desenvolupament d’a-
questa Llei i per actualitzar la quantitat de les sancions,
així com per establir l’Estatut del Comissionat per al Mer-
cat de Tabacs i l’Estatut concessional de la xarxa d’ex-
penedories de tabac i timbre. Mentre això no es pro-
dueixi, seguiran en vigor les disposicions reglamentàries
dictades amb anterioritat a la data d’entrada en vigor
d’aquesta Llei.

El primer desplegament reglamentari i l’establiment
dels estatuts als quals es refereix el paràgraf anterior,
ha d’efectuar-los el Govern en el termini màxim de sis
mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Disposició final segona.

S’autoritza el ministre d’Economia i Hisenda per ads-
criure a l’organisme autònom Comissionat per al Mercat
de Tabacs els béns patrimonials que resultin necessaris,
així com per acordar les modificacions pressupostàries
que es derivin del que es disposa en aquesta Llei.

Disposició final tercera.

Aquesta Llei no comporta per si mateixa cap modi-
ficació del que estableix la Llei orgànica 12/1995, de 12
de desembre, de repressió del contraban, ni de les res-
triccions sanitàries actuals en matèria de publicitat i ven-
da de tabacs.

Disposició final quarta.

1. Aquesta Llei entrarà en vigor al cap de vint dies
de la seva publicació completa al «Butlletí Oficial de
l’Estat».

2. La prohibició que conté l’article 6, apartat nou,
relativa a la comercialització de labors de tabac, en qual-
sevol forma, en els locals i els llocs on hi hagi la prohibició
de fumar, entrarà en vigor amb el primer desplegament
reglamentari d’aquesta Llei i, en qualsevol cas, al cap
de sis mesos de la seva vigència.

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

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 4 de maig de 1998.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

ANNEX

Taxa a la qual es refereix l’article 5, vuit, a),
de la Llei d’ordenació del mercat de tabacs

1. Fet imposable:

L’exigència de la taxa ve determinada per la prestació
als operadors del mercat de tabacs dels serveis següents:

a) La comprovació del compliment dels requisits per
a la concessió de llicències a fabricants, importadors
i comerciants a l’engròs previstos en els articles 2, apartat
dos, article 3, apartats dos i tres, de la Llei.

b) La comprovació del compliment de les condicions
requerides per a l’atorgament de la concessió d’expe-
nedories de tabac i timbre a què es refereix l’article 4,
apartat quatre, de la Llei.

c) L’autorització de punts de venda amb recàrrec
de labors de tabac a què es refereix l’article 4, cinc,
de la Llei, així com la renovació d’aquesta autorització.

d) El reconeixement i l’homologació de locals i
magatzems en ocasió del canvi o la modificació d’em-
plaçament d’expenedories, ja siguin definitius o tempo-
rals, i la revisió d’insta�acions per al cas de transmissió
de la titularitat, segons estableixi l’Estatut concessional,
d’acord amb l’article 4, apartat sis, de la Llei, així com
en els supòsits de realització d’obres i autorització de
magatzems.

2. Subjectes passius:

Són subjectes passius:

a) Els fabricants, els importadors i els comerciants
a l’engròs que so�iciten la concessió de llicència per
al desenvolupament d’aquestes activitats respecte a
tabacs elaborats.

b) Els so�icitants que concorren als concursos per
a l’adjudicació d’expenedories de tabac i timbre.

c) Les persones físiques i jurídiques a favor de les
quals s’atorguen les autoritzacions de venda amb
recàrrec o les seves renovacions.

d) Els concessionaris que so�iciten el reconeixe-
ment obligatori, homologació i revisió de locals i magat-
zems en ocasió del canvi o la modificació d’emplaça-
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ment, transmissió d’expenedories i autorització d’obres
o magatzems.

3. Tarifes:

La taxa per prestació de serveis als operadors del
mercat de tabacs s’exigeix d’acord amb les tarifes
següents:

Tarifa 1.a Concessió de llicències de fabricació,
importació i distribució a l’engròs.

Classe 1.a Comprovació de requisits per a la fabri-
cació:

Quota de classe única: 5.000.000 de pessetes.
Excepte en el cas dels fabricants artesanals de cigars,

per als quals la quota és d’1.000.000 de pessetes.

Classe 2.a Reconeixement de magatzems d’impor-
tadors:

Quota de classe única: 200.000 pessetes.

Classe 3.a Comprovació de condicions per a la dis-
tribució a l’engròs:

Quota de classe única: 2.000.000 de pessetes.

Tarifa 2.a So�icitud de concessió d’expenedories de
tabac i timbre:

Quota de classe única:

a) Situades en municipis de més de 100.000 habi-
tants i capitals de província: 30.000 pessetes.

b) En municipis de més de 10.000 i menys de
100.000 habitants: 20.000 pessetes.

c) En municipis fins a 10.000 habitants: 15.000
pessetes.

Tarifa 3.a Concessió i renovació d’autoritzacions de
venda amb recàrrec:

Quota classe única: 30.000 pessetes per cada període
triennal d’autorització o renovació.

Tarifa 4.a Trasllats, transmissions, modificacions,
reconeixements, revisions i autoritzacions d’expenedo-
ries o en expenedories:

Classe 1.a Reconeixement de locals en cas de canvis
d’emplaçament o modificació d’expenedories, impliquin
o no transmissió de la titularitat:

a) Situades en municipis de més de 100.000 habi-
tants i capitals de província: 60.000 pessetes.

b) En municipis de fins a 100.000 habitants: 50.000
pessetes.

c) D’expenedories complementàries, en tot cas,
30.000 pessetes.

Classe 2.a Revisió d’insta�acions en cas de trans-
missió de titularitat que no impliqui canvi d’emplaça-
ment. Reconeixement de locals en cas de canvi o modi-
ficació temporals d’emplaçament. Autorització d’obres
o magatzems:

Quota de classe única: 25.000 pessetes.

4. Meritació:

Les taxes es meriten, segons els casos, en el moment
que el Comissionat per al Mercat de Tabacs faci la com-
provació de les condicions per a l’atorgament de la lli-
cència de fabricació, importació o comercialització a l’en-
gròs, en el moment de dipositar les instàncies per al
concurs de concessió d’expenedories, d’acordar-se l’au-
torització o la renovació de l’activitat de venda amb
recàrrec o de dictar-se l’acte d’homologació de les ins-
ta�acions.

5. Destinació:

L’import del que s’ha recaptat per aquesta taxa forma
part del pressupost d’ingressos del Comissionat per al
Mercat de Tabacs.

6. Òrgan gestor:

L’administració, la liquidació i la notificació de la taxa,
les exerceix el Comissionat per al Mercat de Tabacs,
i les altres funcions relatives a la seva gestió i recaptació
corresponen als òrgans competents del Ministeri d’E-
conomia i Hisenda, sens perjudici de les competències
de les comunitats autònomes que porten a terme aquests
serveis.

7. Revisió de l’import de la taxa:

La quantitat de les tarifes previstes en aquesta Llei
pot ser modificada per les lleis anuals de pressupostos
generals de l’Estat.

8. Normativa supletòria:

Són d’aplicació a la taxa, en tot el que no preveu
aquesta Llei, els preceptes de la Llei 230/1963, de 28
de desembre, general tributària, i de la Llei 8/1989,
de 13 d’abril, de taxes i preus públics, que resultin pro-
cedents.

10844 REIAL DECRET LLEI 3/1998, de 8 de maig,
pel qual s’estableixen les retribucions dels
magistrats del Tribunal Suprem, en compli-
ment del que disposa l’article 404 bis de la
Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder
judicial, afegit per la Llei orgànica 5/1997,
de 4 de desembre, i s’aprova el corresponent
suplement de crèdit per l’import total de
609.680.793 pessetes per finançar-les.
(«BOE» 111, de 9-5-1998.)

La Llei orgànica 5/1997, de 4 de desembre, de refor-
ma de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder
judicial, hi ha introduït un nou article, el 404 bis, el qual
estableix que les remuneracions dels magistrats del Tri-
bunal Suprem es fixen en una quantitat similar a la dels
titulars d’altres alts òrgans constitucionals, atesa la natu-
ralesa de les seves funcions.

La disposició transitòria quarta de la Llei orgàni-
ca 5/1997, de 4 de desembre, de reforma de la Llei
orgànica del poder judicial, estableix que en els pres-
supostos generals de l’Estat per al 1998 s’han de con-
signar els crèdits necessaris per atendre les retribucions
dels magistrats del Tribunal Suprem i s’ha de fer efectiu
el que disposa l’article 404 bis de la Llei orgànica del
poder judicial.

Aprovada la Llei 65/1997, de 30 de desembre, de
pressupostos generals de l’Estat per al 1998, sense que
s’hi hagin consignat els crèdits necessaris per dotar pres-
supostàriament el nou sistema de remuneracions, a fi de
donar compliment als mandats anteriors, cal procedir a:

Fixar mitjançant una norma de rang adequat les retri-
bucions que corresponen als magistrats del Tribunal
Suprem i als membres de la carrera fiscal que hi són
equiparats.

Dotar els crèdits corresponents amb què s’ha de
donar cobertura pressupostària a l’increment retributiu.

Com que el pagament de les retribucions no es pot
fer sense que existeixi la norma que origina aquestes
obligacions, es considera que es donen les circumstàn-
cies de necessitat extraordinària i urgent a què fa refe-
rència l’article 86 de la Constitució espanyola.


