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2. No obstant el que estableix l’apartat anterior,
mentre no entrin en vigor les disposicions que desple-
guen aquesta Llei, mantenen la vigència els preceptes
de les disposicions que a continuació es ressenyen:

a) Del Reial decret 1751/1990, de 20 de desembre,
els articles 2; 7; 8; 9; 10; 11, lletres a), b), c), d), e),
f), g), h), i), j), k), l), m) i ñ); 12; 13; 15; 23; 26; 30;
31; 37; 38; 39, lletra c); 41; 42; 43, i disposició addicional
desena.

b) Del Reial decret 219/1997, de 14 de febrer, l’ar-
ticle únic, apartats 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 9, disposició
addicional quarta i disposició addicional cinquena.

3. Totes les referències que contenen els preceptes
que queden vigents del Reial decret 1751/1990, de 20
de desembre, i del Reial decret 219/1997, de 14 de
febrer, als habitatges militars de suport logístic, s’han
d’entendre fetes als habitatges militars que regula aques-
ta Llei.

4. Així mateix, queden derogades totes les dispo-
sicions del mateix rang o inferior en tot el que s’oposi
al que disposa aquesta Llei.

Disposició final primera. Desplegament de la Llei.

S’autoritza el Consell de Ministres i el ministre de
Defensa perquè, en l’àmbit de les seves competències
respectives, dictin les disposicions necessàries per al des-
plegament i l’execució d’aquesta Llei.

Disposició final segona. Modificacions pressupostàries.

El ministre d’Economia i Hisenda ha d’efectuar les
modificacions pressupostàries necessàries per donar
compliment a les previsions d’aquesta Llei.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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, 9 de juliol de 1999.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERI
D’ECONOMIA I HISENDA

15353 REIAL DECRET 1199/1999, de 9 de juliol,
pel qual es desplega la Llei 13/1998, de 4
de maig, d’ordenació del mercat de tabacs
i normativa tributària, i es regula l’estatut con-
cessional de la xarxa d’expenedories de tabac
i timbre. («BOE» 166, de 13-7-1999.)

La Llei 13/1998, de 4 de maig, d’ordenació del mer-
cat de tabacs i normativa tributària, introdueix importants
novetats en l’ordenació d’aquest mercat fins llavors regu-
lat per la Llei 38/1985, de 22 de novembre, manifes-
tades fonamentalment en la recepció en la nostra orde-
nació de principis liberalitzadors en relació amb les fases
de fabricació, importació i distribució a l’engròs de labors

de tabac i en la creació d’un òrgan, el Comissionat per
al Mercat de Tabacs, que salvaguardi l’aplicació dels cri-
teris de neutralitat en l’esmentat mercat i les condicions
de lliure competència efectiva, cosa que, d’altra banda,
es promou des de la Llei a través de la regulació que
efectua de les condicions d’actuació al mercat detallista
orientat a la consagració dels esmentats principis i els
de caràcter sanitari evitant pressions comercials incom-
patibles amb aquests principis.

En l’aprovació d’aquest Reglament s’ha optat per
regular conjuntament el desplegament reglamentari de
la Llei amb l’estatut concessional dels expenedors per
evitar una multiplicitat de reiteracions en dues normes
diferents.

El títol I regula les obligacions que incumbeixen res-
pectivament fabricants, importadors i majoristes, espe-
cialment les condicions generals per ser operador al mer-
cat de tabacs.

Així mateix, es fa menció del contingut de les acti-
vitats publicitàries i promocionals que en tot cas han
de garantir el principi de neutralitat en la xarxa de vene-
dors a la menuda i igualtat dels expenedors.

El títol II conté el règim jurídic del comerç a la menuda
de labors de tabac. Configura els expenedors de tabac
i timbre com a concessionaris de l’Estat. Disposa el seu
estatut concessional, que recull l’elenc dels drets i les
obligacions que tenen i les normes bàsiques per a l’ob-
tenció d’una concessió administrativa, així com la clas-
sificació de les expenedories.

També estableix les condicions i els requisits per obte-
nir les autoritzacions de punts de venda amb recàrrec.

Regula les facultats de l’organisme autònom Comis-
sionat per al Mercat de Tabacs, pel que fa a la inspecció
i el control de la xarxa al detall.

El títol III estableix les infraccions que poden cometre
els fabricants, importadors, distribuïdors i marquistes,
d’una banda, i els expenedors de tabac i timbre i els
autoritzats per a la venda amb recàrrec, d’una altra; sepa-
ra les infraccions de caràcter administratiu de les de
caràcter penal tipificades com a delicte de contraban.

La disposició addicional segona desplega les previsions
de la disposició addicional setena de la Llei 13/1998
i estableix el règim jurídic especial que continuen man-
tenint els establiments lliures d’impostos que fins a l’1
de juliol de 1999 portaven a terme les vendes lliures
d’impostos, i que a partir d’aquell moment i per als des-
plaçaments intracomunitaris han d’abonar-los.

Conseqüentment amb la importància de les novetats
introduïdes per la Llei, i per aconseguir més eficàcia i
un millor funcionament del nou mercat liberalitzat, no
convé demorar-ne la vigència per aprovar-ne el desple-
gament reglamentari com aquella ordenava; en virtut
d’aquesta, amb l’autorització que conté la disposició final
primera de la Llei esmentada anteriorment; a proposta
del ministre d’Economia i Hisenda, amb l’aprovació del
ministre d’Administracions Públiques, d’acord amb el
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell
de Ministres en la reunió del dia 9 de juliol de 1999,

D I S P O S O :

TÍTOL I

Fabricació, importació i comerç a l’engròs
de labors de tabac

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Liberalització del mercat de tabacs.

U. D’acord amb el que preveu l’article 1 de la
Llei 13/1998, de 4 de maig, d’ordenació del mercat
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de tabacs i normativa tributària, qualsevol persona física
o jurídica, amb capacitat legal per a l’exercici del comerç,
pot dur a terme les activitats de fabricació, importació
i comercialització a l’engròs de labors de tabac manu-
facturat, sigui quina sigui la seva procedència, en les
condicions que estableix aquest Reglament.

Dos. Les condicions que estableix aquest Regla-
ment en matèria de llicències per a la fabricació, impor-
tació i distribució a l’engròs i concessions i autoritzacions
per al comerç al detall o les seves condicions per a l’exer-
cici de l’activitat no són aplicables a les illes Canàries.

Tres. Corresponen al Ministeri d’Economia i Hisen-
da, a través de l’organisme autònom Comissionat per
al Mercat de Tabacs, les facultats d’inspecció i control
del compliment, per part dels qui duguin a terme les
activitats a què es refereix l’apartat u anterior, del que
estableixen aquest Reial decret i les seves normes de
desplegament.

Article 2. Causes generals d’incapacitat per ser operador.

U. No poden exercir les activitats esmentades a l’a-
partat u de l’article anterior els qui incorrin en alguna
de les situacions següents:

a) Estar declarat en fallida o suspensió de paga-
ments a Espanya o situacions equivalents al seu país
d’origen, o incórrer en procediments de constrenyiment
com a deutor de qualsevol Administració pública.

b) Haver estat condemnat o sancionat mitjançant
sentència ferma o resolució administrativa del mateix
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 de la Llei 13/1998,
de 4 de maig.

Dos. La concurrència d’alguna d’aquestes situa-
cions, esdevinguda en el període a què es refereix la
llicència, en determina la revocació immediata. És apli-
cable la mateixa norma per al supòsit que s’acrediti la
falsedat dels documents i de les dades en virtut dels
quals es va obtenir la llicència. En els dos supòsits es
requereix la instrucció d’un expedient per part del Comis-
sionat per al Mercat de Tabacs i l’audiència de l’inte-
ressat.

En els supòsits del paràgraf b) de l’apartat u anterior,
com a mesura provisional i ponderades les circumstàncies
del cas, el Comissionat pot suspendre provisionalment
i fins a la conclusió de l’expedient l’activitat de fabricació,
importació o distribució de l’operador inculpat.

Article 3. 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 obrir-los i els altres que exigeix la legislació
vigent.

Dos. A més de l’anterior, l’establiment de nous fabri-
cants requereix una llicència administrativa que ha d’a-
torgar el Comissionat per al Mercat de Tabacs, amb la
comprovació prèvia de les condicions següents:

a) Adequada capacitat tècnica i empresarial, que
s’ha d’acreditar mitjançant l’aportació d’una memòria
explicativa dels mitjans tècnics i personals amb què es
compta per a l’exercici de l’activitat i pla de viabilitat
de l’explotació que reculli les previsions d’un termini
mínim de quatre anys.

b) Solvència financera, que s’ha d’acreditar demos-
trant que els recursos propis cobreixen almenys una tren-
tena part del volum anual de negocis previsible, sempre
que no resulti inferior a una vintena part de l’import
anual de meritació previsible per l’impost especial sobre
les labors del tabac.

c) Idoneïtat de les condicions d’emmagatzemament
de les labors produïdes, que s’ha d’acreditar mitjançant
l’aportació dels plànols dels magatzems, amb indicació,
amb el detall suficient, de les condicions de seguretat
previstes, del compliment de les mesures exigibles en
relació amb l’emmagatzemament no frigorífic de produc-
tes alimentaris i la indicació de les disposicions previstes
per a l’emmagatzemament que permetin la comprovació
fàcil del producte dipositat i dels seus moviments.

Tres. En qualsevol cas, és condició imprescindible
acreditar el compliment de les condicions exigides per
a la fabricació i l’emmagatzemament per la legislació
reguladora de l’impost especial sobre les labors del tabac.

Quatre. Els fabricants que, si s’escau, vulguin exercir
les activitats d’importació i/o distribució a l’engròs de
labors de tabac, han de formular la so�icitud correspo-
nent acreditant el compliment dels requisits que per a
l’exercici de les activitats estableix aquest Reial decret.

Article 4. Règim jurídic de la importació de labors de
tabac.

U. La importació o introducció definitiva en territori
espanyol de labors de tabac elaborat és lliure, amb la
llicència administrativa prèvia que ha d’atorgar el Comis-
sionat del Mercat de Tabacs una vegada comprovat el
compliment del requisit consignat en el paràgraf b) de
l’article 5.u següent, llevat que l’importador asseguri la
tramesa directa del producte al magatzem de qualsevol
dels fabricants o majoristes autoritzats.

Dos. El que preveu l’apartat anterior no és aplicable
a les importacions de tabac elaborat en règim de viatgers,
que regula la seva normativa duanera específica, ni a
les importacions ocasionals de l’esmentat producte amb
finalitats d’anàlisi, prospecció de mercats i similars, que
han de ser autoritzats pel Comissionat, amb la justificació
prèvia suficient de la seva necessitat.

En qualsevol cas la concessió de la llicència per ser
importador de labors de tabac no exclou el compliment,
per a cada expedició en concret, dels requisits que
puguin ser exigibles d’acord amb la legislació duanera
o la reguladora del comerç exterior.

Article 5. Règim jurídic del comerç a l’engròs de labors
de tabac.

U. La llicència per a la comercialització o distribució
a l’engròs de labors de tabac, l’atorga el Comissionat
per al Mercat de Tabacs, amb l’acreditació prèvia per
part del peticionari de la seva capacitat de prestació
del servei. S’entén per això el compliment dels requisits
següents:

a) Capacitat tècnica, empresarial, comptable i finan-
cera proporcionada al volum de negoci previst, que s’a-
valua per aplicació de les condicions i els paràmetres
previstos per als fabricants en l’article 3, apartat dos,
paràgrafs a) i b), d’aquest Reial decret.

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 per part de l’Administració de les
labors emmagatzemades, el seu origen i els seus movi-
ments. Per avaluar el compliment d’aquest requisit cal
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atenir-se al que disposa l’article 3, apartat dos, paràgraf c)
i apartat tres, d’aquest Reial decret.

c) Possibilitat d’utilització de mitjans de transport
exclusiu, propis o aliens, que, en règim de direcció exclu-
siva pel majorista, permeti la distribució puntual de les
labors fins a les expenedories.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, el
Comissionat per al Mercat de Tabacs pot autoritzar la
compatibilitat del transport del tabac amb el d’altres mer-
caderies que pertanyin al gir o tràfic del negoci del majo-
rista o de les seves filials, sempre que no siguin sus-
ceptibles de perjudicar les labors de tabac i el seu volum
no sigui superior al 25 per 100 del carregament de tabac
a l’origen de cada expedició.

Dos. En qualsevol cas els mitjans per al transport
de tabac han d’anar identificats adequadament a l’ex-
terior amb la raó social o denominació de l’operador
i les seves matrícules i característiques comunicades
regularment al Comissionat.

Article 6. Registre d’operadors.

U. Les llicències atorgades s’inscriuen en un Regis-
tre, que es porta al Comissionat per al Mercat de Tabacs,
en el qual han de constar les dades de les persones
i entitats autoritzades, i se’ls assigna un número d’iden-
tificació que ha de figurar en tots els documents que
s’hi refereixin.

Dos. La llicència s’atorga per un termini de tres anys,
prorrogables automàticament per períodes de la mateixa
durada, amb la corresponent so�icitud prèvia, si persis-
teixen les circumstàncies que van determinar la llicència
inicial.

Tres. La cance�ació de les llicències pel simple
transcurs del temps establert, la declara d’ofici el Comis-
sionat. La revocació de les llicències que tingui origen
en incompliment dels requisits que estableix aquest Reial
decret o en un expedient sancionador, la tramita el
Comissionat, i la competència per a la resolució corres-
pon al secretari d’Estat d’Hisenda.

CAPÍTOL II

Obligacions de fabricants, importadors
i majoristes

SECCIÓ 1a DISPOSICIONS GENERALS

Article 7. Obligacions dels operadors. Regles generals.

En l’exercici de la seva activitat, fabricants, impor-
tadors i majoristes estan obligats a complir les dispo-
sicions dictades en general en relació amb la insta�ació
i el funcionament d’insta�acions fabrils i comercials, en
especial les de caràcter sanitari i les relatives als impostos
especials de fabricació, i en particular les contingudes
en aquest Reial decret.

Corresponen al Ministeri d’Economia i Hisenda, a tra-
vés de l’organisme autònom Comissionat per al Mercat
de Tabacs, la inspecció i el control del compliment pels
fabricants, importadors i majoristes del que estableixen
aquest Reial decret i les seves normes de desplegament.

S’entenen per marquistes, als efectes d’aquest Reial
decret, els propietaris, llicenciataris, representants o
agents a Espanya de les diferents marques de labors
de tabac.

Article 8. Disposicions comunes a les obligacions for-
mals imposades als operadors.

U. Els llibres registre s’han de portar per mitjans
informàtics, si bé s’han de llistar mes a mes i s’han d’en-
quadernar. En tot cas són susceptibles de comprovació

pel Comissionat per al Mercat de Tabacs els respectius
fitxers i arxius informatitzats, així com els programes uti-
litzats, durant un termini de cinc anys.

El Comissionat per al Mercat de Tabacs estableix
el disseny dels fitxers d’intercanvi d’informació, així com
els mecanismes de seguretat que s’han d’utilitzar d’a-
cord amb el que estableixen la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú; el Reial
decret 263/1996, de 16 de febrer, pel qual es regula
la utilització de tècniques electròniques, informàtiques
i telemàtiques per l’Administració General de l’Estat, i
la Llei orgànica 5/1992, de 29 d’octubre, de regulació
del tractament de les dades de caràcter personal.

Dos. Les anotacions en els llibres i registres obli-
gatoris s’han de fer per ordre correlatiu de dates o ope-
racions, sense esmenes, raspadures, alteracions o espais
en blanc, i han de reflectir comptablement els errors
o les correccions en el moment en què es descobreixin
o es coneguin.

Tres. El Comissionat per al Mercat de Tabacs pot
autoritzar, excepcionalment, amb les comprovacions prè-
vies que consideri oportunes i amb l’informe previ del
Comitè Consultiu del Comissionat per al Mercat de
Tabacs, fórmules alternatives al compliment de les obli-
gacions formals imposades per aquest Reial decret, quan
el compliment de les obligacions esmentades pugui pro-
duir pertorbacions rellevants en l’exercici normal de les
activitats empresarials dels subjectes afectats. Aquestes
fórmules alternatives en cap cas suposen una minoració
de la informació que han de conservar o subministrar
els operadors d’acord amb les disposicions d’aquest Reial
decret.

Quatre. Quan la normativa fiscal o d’una altra índole
estableixi, a càrrec dels diferents operadors, obligacions
de caràcter registral idèntiques a les establertes en
aquesta disposició, no cal la tenidoria separada d’aquests
últims de conformitat amb el que disposen els articles
precedents.

Cinc. Els llibres i registres obligatoris, així com les
còpies dels documents de circulació s’han de conservar
a disposició del Comissionat durant un termini de cinc
anys. Això no obstant, la còpia dels albarans de lliurament
a expenedories no cal que es conservi més de sis mesos.

Sis. El Comissionat per al Mercat de Tabacs, mit-
jançant resolució, pot adaptar les mencions establertes
en aquest Reial decret per als diferents llibres, decla-
racions i documents de circulació i publicar-ne els models
oficials corresponents. Mentre això no es produeixi és
vàlid, i obligatori, qualsevol document emès per l’ope-
rador en el qual constin clarament les mencions que
exigeix aquest Reial decret.

Article 9. Preus de les labors.

Els preus de venda al públic dels diferents tipus, mar-
ques i modalitats de tabac destinats a ser comercialitzats
a Espanya, a excepció de les illes Canàries, els deter-
minen els fabricants o, si s’escau, els seus representants
o mandataris a la Unió Europea, en el cas dels produïts
dins d’aquesta, d’acord amb el que estableix l’article 9,
apartat 1, segon paràgraf, de la Directiva 95/59/CE,
del Consell, de 27 de novembre. En el supòsit dels ela-
borats fora de l’esmentat territori, els determina el seu
importador. Els fabricants i els importadors han de posar
els preus en coneixement tant del Departament de Dua-
nes i Impostos Especials de l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària als efectes que preveu la normativa
reguladora dels impostos especials, com de l’organisme
autònom Comissionat per al Mercat de Tabacs a efectes
de publicar-los, en el termini màxim d’un mes, en el «But-
lletí Oficial de l’Estat» per a la seva publicitat i eficàcia
general.
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Article 10. Publicitat de les labors de tabac.

U. Els operadors en el mercat de tabacs només
poden exercir les activitats publicitàries en els termes
que estableix l’article 6.u de la Llei 13/1998, de 4 de
maig, desplegats per aquest Reial decret.

Dos. La publicitat de marques o productes a les
expenedories només es pot fer en el seu interior i en
cap cas no pot ser retribuïda, ni discriminatòria entre
productes, marques o fabricants.

Tres. L’exhibició pels expenedors en vitrines o apa-
radors de productes, marques o fabricants s’ha d’aco-
modar a les regles que conté l’apartat anterior. En par-
ticular, quant a la identificació exterior de les expene-
dories, no es permet incloure-hi logotips, rètols o ele-
ments identificadors de fabricants, marquistes o distri-
buïdors concrets.

Quatre. No es poden incloure a l’exterior dels esta-
bliments on hi hagi els punts de venda amb recàrrec
logotips, rètols o elements identificadors de fabricants,
marquistes o distribuïdors, així com la publicitat de les
seves marques i productes.

Article 11. Activitats promocionals.

U. Els operadors en el mercat de tabacs només
poden exercir les activitats promocionals en els termes
que estableix l’article 6.u de la Llei 13/1998, de 4 de
maig, desplegats per aquest Reglament.

Dos. En particular, per preservar el principi d’igualtat
dels expenedors en la retribució establerta en la Llei
i el principi de neutralitat en la xarxa detallista, no es
pot fer, en cap cas, activitat promocional de labors de
tabac destinada als expenedors i titulars d’autorització
de punts de venda amb recàrrec, ni utilitzar aquests o
aquells com a via o instrument per lliurar incentius dirigits
al públic.

Tres. No es considera que resulten afectats els prin-
cipis d’igualtat en la retribució i neutralitat pel lliurament
de simples elements dignificadors de les vendes; es con-
sideren com a tals, exclusivament, els estris destinats
a l’empaquetatge dels productes venuts i, en els punts
de venda amb recàrrec que no utilitzin màquina auto-
màtica per expendre, els dispensadors de productes.

Quatre. No es considera que hi ha utilització positiva
de l’expenedor per al lliurament d’incentius dirigits al
públic quan l’element promocional estigui incorporat d’o-
rigen, això és, des de fàbrica o magatzem distribuïdor
al producte, de tal manera que sigui impossible la sepa-
ració en el canal detallista de l’objecte de la promoció
sense deteriorament del producte al qual va unida ni
alteració de la seva aparença externa. Quan la promoció
s’ofereix en relació amb una agrupació d’unitats comer-
cials de venda, cada una d’aquestes ha de portar incor-
porada de manera fixa la referència al fet que constitueix
un objecte parcial d’una promoció amb prohibició de
venda unitària. En qualsevol cas la promoció a escala
local ha de ser neutral per als diferents expenedors.

L’element promocional es pot incorporar, excepcio-
nalment, a l’expenedoria, sempre que hi consti clarament
que el seu lliurament és gratuït i que n’està prohibida
la venda.

Cinc. La informació a la xarxa i en la xarxa comercial
detallista és lícita sempre que respecti els principis
següents:

a) Informació a la xarxa:

Es pot fer sense limitació sempre que no impliqui
cap obsequi o incentiu material per al titular de l’es-
tabliment. No es considera que hi ha incentiu en el lliu-
rament dels dits «kits» de presentació de productes, limi-
tats a una unitat de producte i la documentació i utillatge
accessori a la presentació, sempre que no tinguin valor
venal, ni intrínsecament apreciable.

b) Informació en la xarxa:

Es pot fer informació en la xarxa, dirigida al consu-
midor, sigui a través de fullets, catàlegs i similars com
per mitjà d’agents de promoció, degustacions i anàlo-
gues, sempre que el titular de l’establiment hi consenti
—la seva negativa no pot ser parcial només contra deter-
minades marques o operadors— i l’activitat informativa
es distribueixi de manera neutral entre els diferents esta-
bliments de la zona.

En qualsevol cas és obligatori acatar qualsevol límit
a la promoció imposat per la normativa sanitària.

Article 12. Bolles de control.

U. En el supòsit de labors de tabac a les quals no
sigui aplicable incorporar-les marques fiscals o de reco-
neixement previstes en la normativa reguladora dels
impostos especials, el Comissionat pot, amb l’informe
favorable previ de la Secretaria d’Estat d’Hisenda, establir
l’exigència de bolles de control per a les labors que es
distribueixen dins el territori nacional subjecte al mono-
poli al detall.

Dos. El Comissionat, si s’escau, ha d’establir els
models oficials de bolla i regular-ne les modalitats apli-
cables.

SECCIÓ 2a FABRICACIÓ DE LABORS DE TABAC

Article 13. Obligacions materials dels fabricants.

U. Els fabricants estan obligats a produir les labors
amb respecte absolut a les normes que els siguin apli-
cables i especialment a les d’índole sanitari, fiscal i les
derivades de la Llei 13/1998, de 4 de maig, i aquest
Reial decret.

Dos. En particular, han de garantir l’emmagatzema-
ment i la conservació adequats de les labors de tabac,
així com facilitar el compliment de l’activitat de control
de l’Administració tant referent al moviment de les labors
com a l’activitat industrial.

Article 14. Obligacions formals dels fabricants.

El titular d’una llicència de fabricació de labors de
tabac, independentment d’estar obligat al compliment
de les obligacions establertes per a importadors i dis-
tribuïdors, si reuneix aquest caràcter, ha d’observar les
següents:

U. Ha de portar obligatòriament per cadascun dels
centres fabrils o magatzems de què disposi els llibres
registre següents:

a) Llibre de moviment de les labors de tabac, en
què s’han d’anotar les entrades i les sortides de cada
un dels productes amb les indicacions següents:

1r Per a les entrades:

—Data.
—Classe de labor, d’acord amb les definicions que

estableix la legislació reguladora dels impostos especials.
—Procedència, indicant si ho és per producció o, si

s’escau, la fàbrica o el magatzem de procedència.
—Marca tipus i modalitat de la labor.
—Nombre d’unitats que integrin cada partida.

2n Per a les sortides:

—Els mateixos conceptes anteriors, substituint la pro-
cedència per la destinació.

b) Llibre de faltes i avaries en què s’han d’anotar,
amb expressió de la causa i emparades degudament
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per la documentació pertinent, les faltes i les avaries
que es produeixin en les mercaderies emmagatzemades.

Així mateix, la baixa comptable s’ha d’anotar com
a sortida en el llibre registre d’entrades i sortides, amb
una anotació en el lloc corresponent al magatzem de
destinació amb la indicació «Baixa per falta» o «Baixa
per avaria», segons escaigui.

Dos. A més dels llibres assenyalats anteriorment per
cada fàbrica o magatzem, el fabricant ha de portar un
llibre general resum de tots els altres.

Tres. El titular ha de formular obligatòriament, en els
vint primers dies de cada mes, una declaració davant el
Comissionat per al Mercat de Tabacs que comprengui
els punts següents referits al mes immediatament anterior:

a) Moviment de labors de tabac que hagi tingut lloc
en els diferents magatzems o establiments fabrils o des
d’aquests, dels quals sigui titular per raó de producció,
vendes, exportació o trasllat entre magatzems.

b) Faltes i avaries que s’hi hagin produït.

Quatre. El mes de gener de cada any, els fabricants
han de presentar una declaració resum anual dels aspec-
tes a què es refereixen els paràgrafs a) i b) anteriors.

Cinc. La circulació de labors de tabac des d’una
fàbrica o un magatzem del fabricant a un altre magatzem
del fabricant o amb destinació a un majorista o a l’ex-
portació ha d’anar acompanyada d’un document de cir-
culació amb el contingut assenyalat en l’article 16, dos,
d’aquest Reial decret, i s’ha de substituir la menció que
s’hi fa a l’importador per la menció al fabricant.

SECCIÓ 3a IMPORTACIÓ DE LABORS DE TABAC

Article 15. Obligacions materials dels importadors.

Els importadors amb llicència, en l’exercici de la seva
activitat, estan obligats a:

U. Permetre l’accés als seus magatzems i insta�a-
cions al personal al servei del Comissionat i prestar la
màxima co�aboració per al compliment de les seves
funcions.

Dos. Assegurar l’emmagatzemament correcte dels
productes importats dins del territori duaner espanyol.

En el supòsit que l’importador faci ús de la possibilitat
de remetre directament i immediata els productes al
magatzem d’un fabricant o distribuïdor a l’engròs, abans
ha de presentar davant el Comissionat un document
subscrit pel destinatari en què es comprometi a rebre
el gènere, sigui respecte d’una expedició concreta, sigui
respecte de les que tinguin lloc en un període de temps
determinat i en una quantitat màxima també determi-
nada.

Article 16. Obligacions formals dels importadors.

U. La circulació de labors de tabac des d’una duana,
fàbrica o dipòsit fiscal fins al magatzem d’un importador
o, si s’escau, un majorista o un fabricant, ha d’anar acom-
panyada d’un document de circulació en què es facin
constar, almenys, les mencions següents:

a) Número d’ordre del document, que ha de ser
correlatiu, per cada importador, per als expedits en el
mateix any i data del document.

b) Nom i cognoms o raó social, domicili i número
de registre de l’importador.

c) Nom i cognoms o raó social i número de registre
del destinatari o, si s’escau, del mateix importador si
la mercaderia es consigna als seus magatzems.

d) Identificació del magatzem de destinació.

e) Identificació dels productes (codis i marques) que
inclou l’expedició emparada pel document.

f) Quantitat de cada producte que empara el
document.

g) Mitjà i durada del transport i identificació del
transportista.

h) Duana de despatx.

Dos. La circulació de labors de tabac des del magat-
zem de l’importador fins al del distribuïdor a l’engròs,
o entre magatzems del mateix importador o, si s’escau,
per a l’exportació, ha d’anar acompanyada d’un docu-
ment de circulació en què es facin constar les mencions
descrites a l’apartat u d’aquest article, excepte la refe-
rència a la duana de despatx, i s’han d’emplenar al seu
lloc les referències:

a) Data de sortida del magatzem.
b) Identificació del magatzem remitent.

Tres. Els importadors de labors de tabac han de por-
tar obligatòriament, per cada un dels magatzems de què
disposin, els llibres registre següents:

a) Llibre de moviment de les labors de tabac en
què s’han d’anotar les entrades i les sortides de cada
un dels productes amb les indicacions següents:

1r Per a les entrades:

—Data.
—Classe de labor d’acord amb les definicions que con-

té la legislació reguladora dels impostos especials.
—Procedència, amb indicació del país i del proveïdor.
—Marca, tipus i modalitat de la labor.
—Nombre d’unitats que integren la partida.

2n Per a les sortides:

—Els mateixos conceptes anteriors i, a més, la iden-
tificació del magatzem de destinació.

b) Llibre de faltes i avaries en què s’han d’anotar,
amb expressió de la causa i emparades degudament
per la documentació pertinent, les faltes i les avaries
que es produeixin en les mercaderies emmagatzemades.

Així mateix, la baixa comptable s’ha d’anotar com
a sortida en el llibre registre d’entrades i sortides, amb
una anotació en el lloc corresponent al magatzem de
destinació amb la indicació «Baixa per falta» o «Baixa
per avaria», segons escaigui.

Quatre. A més dels llibres assenyalats anteriorment
per a cada magatzem de l’importador, aquest ha de por-
tar un llibre general resum de tots els altres.

Cinc. L’importador que no tingui magatzems propis
ha de portar el llibre de moviments de les labors de
tabac, en les condicions establertes a l’apartat tres, a),
d’aquest article, entenent les referències que conté a
les entrades i sortides fetes a les importacions i vendes
respectivament, consignant-se, a més, la identificació de
l’adquirent dels productes.

Sis. Els importadors de labors de tabac han de for-
mular obligatòriament en els vint primers dies de cada
mes davant el Comissionat per al Mercat de Tabacs una
declaració que comprengui els aspectes següents referits
al mes immediatament anterior:

a) Moviment de labors de tabac que hagi tingut lloc
en els diferents magatzems o des d’aquests, dels quals
sigui titular per raó de vendes, exportació, importació
o trasllat entre magatzems.

b) Faltes i avaries que s’hagin produït en el mateix
període i so�icitud de la seva comprovació administrativa.

Set. El mes de gener de cada any els importadors
han de presentar una declaració resum anual dels aspec-
tes a què es refereixen els paràgrafs a) i b) anteriors.
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SECCIÓ 4a DISTRIBUCIÓ A L’ENGRÒS DE LABORS DE TABAC

Article 17. Obligacions materials dels distribuïdors a
l’engròs. Regles generals.

En l’exercici de la seva activitat, els distribuïdors a
l’engròs de labors de tabac elaborat estan subjectes al
compliment de les obligacions següents:

1. Subministrar labors de tabac exclusivament a les
expenedories de tabac i timbre sigui quin sigui el punt
del territori nacional en què estiguin ubicats, als preus
establerts per a la venda al públic amb deducció del
marge de l’expenedor que correspongui d’acord amb
la normativa vigent, sense concedir cap tipus de boni-
ficacions o incentius.

2. Subministrar als expenedors les labors de tabac
que els so�icitin, en condicions similars de servei i de
termini de lliurament i no discriminatòries entre els dife-
rents expenedors.

3. Aplicar a tots els expenedors les mateixes con-
dicions de crèdit o ajornament de pagament dins dels
límits que fixa aquest Reglament i amb l’autorització prè-
via del Comissionat d’aquestes condicions.

4. Ajustar-se en la publicitat i la promoció de les
labors del tabac al que disposen la llei i aquest Reial
decret.

5. Assegurar, en ocasió de la distribució de coman-
des, la comunicació a les expenedories de les circulars
que li confiï el Comissionat amb aquesta finalitat, en
particular les relatives a les modificacions de preus dels
productes o a la fixació dels preus dels de nova comer-
cialització.

6. Emmagatzemar les labors de tabac en condicions
adequades per a la seva conservació i de forma aïllada
respecte a altres productes no compatibles o que puguin
dificultar el control dels seus moviments.

Article 18. Distribució de labors.

U. El majorista ha de subministrar les labors la dis-
tribució de les quals dugui a terme amb regularitat i
garantia de cobertura dels subministraments, en similars
condicions de servei i terminis de lliurament per a tots
els expenedors, independentment de la localització geo-
gràfica d’aquests.

S’entén per regularitat el subministrament amb la
periodicitat fixada a l’apartat dos següent i, a més, sem-
pre que la comanda assoleixi el mínim establert a l’a-
partat tres d’aquest article, encara que no hagi trans-
corregut el període màxim de subministrament.

Dos. La comanda s’ha d’atendre en el lloc d’ubicació
de l’expenedoria en el termini màxim de sis dies naturals
des que es formuli. Aquest sistema obert de subminis-
trament es pot complementar o substituir per un sistema
de subministrament de data predeterminada o de ruta
fixa amb una periodicitat de quinze dies o inferior.

Les despeses que origini el sistema de subministra-
ment de data predeterminada o de ruta fixa són sempre
a càrrec del distribuïdor. En el sistema de subministra-
ment obert són a càrrec seu les despeses corresponents
a les primeres vint-i-quatre comandes de l’any.

Excepcionalment, el Comissionat pot autoritzar, a peti-
ció del distribuïdor corresponent, l’aplicació de terminis
més dilatats de servei per al cas d’expenedories amb
baix nivell de volum d’operacions.

Tres. L’import mínim de la comanda de distribució
obligatòria és l’assenyalat en cada cas pel fabricant com
a unitat mínima de venda a expenedories. Les discre-
pàncies en aquest punt entre fabricants i distribuïdors
o amb els expenedors, les ha de resoldre el Comissionat

combinant adequadament els criteris exigits pel principi
del servei públic i d’economia a la distribució.

Quatre. Independentment del que s’ha consignat en
els números anteriors d’aquest article, les condicions
generals de distribució a les expenedories han de ser
objecte d’autorització pel Comissionat, a petició del dis-
tribuïdor corresponent, així com les modificacions que
si s’escau s’introdueixin en les esmentades condicions
generals, que són admissibles sempre que millorin les
condicions de servei previstes en aquest article.

Cinc. L’expenedor disposa de quinze dies per com-
provar la quantitat, la qualitat i la identificació dels pro-
ductes rebuts.

En cas que tinguin qualsevol defecte, no imputable
a la seva actuació o a la de terceres persones de les
quals no hagi de respondre, pot procedir a retornar-los.

El distribuïdor disposa de deu dies per verificar la
reclamació i reposar o abonar immediatament la mer-
caderia a l’expenedor, si és procedent.

Article 19. Condicions de crèdit i finançament a la
distribució.

Els terminis de pagament i qualsevol altra condició
de crèdit a l’expenedor, els estableix lliurement el majo-
rista, amb l’autorització prèvia del Comissionat, dins els
límits següents:

a) El període màxim susceptible de ser finançat ha
de coincidir amb el període màxim homologat entre sub-
ministraments, en el cas d’adoptar-se el sistema de sub-
ministrament de data predeterminada o ruta fixa, i amb
el termini de reposició del producte en el sistema obert
de subministrament.

b) En el cas d’aplicació de terminis especials, el
període màxim de finançament ha de coincidir amb el
termini entre subministraments autoritzat.

c) L’existència d’impagaments o evidències raona-
bles d’aquesta possibilitat autoritzen el distribuïdor a sus-
pendre el finançament de l’expenedor fins que es nor-
malitzin les circumstàncies.

d) No obstant el que disposen els paràgrafs a) i b)
anteriors, el Comissionat per al Mercat de Tabacs pot
autoritzar terminis de finançament que passin del de
reposició dels productes, sempre que, tenint en compte
les condicions del mercat, l’organisme esmentat no
adverteixi la possibilitat d’existència de supòsits de retri-
bució indirecta per a l’expenedor per aquesta via.

Article 20. Obligacions formals dels distribuïdors. Lli-
bres registre.

U. Els distribuïdors a l’engròs de labors de tabac
han de portar obligatòriament, per cada un dels magat-
zems de què disposin, els llibres registre següents:

a) Un llibre de vendes, en què s’han de consignar,
separadament i per cada client, les vendes fetes dià-
riament.

b) Un llibre de moviment de labors i un llibre de
faltes i avaries, en què s’han de consignar les mateixes
dades previstes per als llibres dels importadors en l’ar-
ticle 16, apartat tres, d’aquest Reial decret, excepte pel
que fa a l’anotació de les sortides, que, si són amb des-
tinació a la venda a detallistes, no necessita la menció
dels destinataris de la sortida, i s’hi ha de consignar
simplement la menció «venda a detallistes» i suplir-ne
el detall pel del llibre de vendes.

Dos. A més dels llibres assenyalats anteriorment per
a cada magatzem del distribuïdor, aquest ha de portar
un llibre general resum de tots els altres.
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Article 21. Obligacions formals dels distribuïdors.
Declaracions.

U. Els distribuïdors a l’engròs de labors de tabac
han de formular obligatòriament en els vint primers dies
de cada mes una declaració davant el Comissionat per
al Mercat de Tabacs comprensiva dels punts següents
referits al mes immediatament anterior:

a) Resums d’operacions, en què s’han de consignar,
detallades degudament en l’àmbit provincial, per unitats
físiques i valor, a preu de venda al públic, les vendes
de labors efectuades en el dit període, així com els apro-
visionaments que hi hagi hagut.

b) Faltes i avaries produïdes i so�icitud de la seva
comprovació administrativa.

Dos. El mes de gener de cada any els distribuïdors
han de presentar una declaració resum anual dels aspec-
tes als quals es refereixen els paràgrafs a) i b) anteriors,
així com un resum anual de vendes en què s’ha de con-
signar l’import respectiu per cada expenedoria.

Article 22. Obligacions formals dels distribuïdors. Docu-
ments de circulació.

U. El trasllat de labors de tabac entre magatzems
del mateix majorista ha d’anar acompanyat d’un docu-
ment de circulació en què es facin constar les mencions
a les quals es refereixen els paràgrafs a), d), e), f) i g)
de l’apartat u de l’article 16 d’aquest Reial decret, així
com el nom i els cognoms o la raó social i el número de
registre del mateix distribuïdor majorista. Si el trasllat
de mercaderies té com a objecte l’exportació o la sortida
del territori espanyol subjecte a monopoli detallista, s’ha
d’afegir a les mencions esmentades la de l’última des-
tinació i duana de sortida.

Dos. Els lliuraments de comandes als expenedors
per part dels distribuïdors a l’engròs han d’anar acom-
panyats d’un document de circulació o albarà de lliu-
rament en què es facin constar les mencions següents:

a) Número d’ordre del document, que ha de ser
correlatiu, per cada majorista, per als expedits en el mateix
any, i data del document. En el cas d’utilitzar diferents
magatzems per a la tramesa de mercaderies es poden
utilitzar sèries numèriques diferents per a cada magatzem.

b) Nom i cognoms o raó social, domicili i número
de registre del majorista.

c) Identificació de l’expenedoria de destinació.
d) Identificació dels productes que inclou l’expedició

emparada pel document i de la quantia respectiva.

TÍTOL II

Comerç a la menuda de labors de tabac

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 23. Àmbit del monopoli.

U. La venda a la menuda de labors de tabac en
el territori nacional, amb l’excepció de les illes Canàries,
constitueix un monopoli de l’Estat, de conformitat amb
el que disposa l’article 4.u de la Llei 13/1998, de 4
de maig, que s’exerceix sota la dependència del Comis-
sionat per al Mercat de Tabacs i l’autoritat superior del
secretari d’Estat d’Hisenda, a través de la xarxa d’ex-
penedories de tabac i timbre.

Dos. Els efectes timbrats a les illes Canàries s’han
d’expendre mitjançant establiments a aquest efecte inte-
grats a la xarxa general d’expenedories.

Article 24. Estatut concessional.

U. Els expenedors de tabac i timbre són conces-
sionaris de l’Estat.

Dos. La concessió habilita per a la venda a la menu-
da, en règim d’exclusivitat, de labors de tabac adquirides
dels corresponents distribuïdors a l’engròs, així com per
expendre efectes timbrats i signes de franqueig prèvia
la seva adquisició del titular del monopoli de distribució
d’aquests efectes.

Tres. Els drets i les obligacions dels expenedors es
regeixen pel que disposen la Llei 13/1998, de 4 de
maig, i les seves normes de desplegament, especialment
aquest Reial decret, el plec de condicions de la concessió
i, si s’escau, les normes de dret administratiu, civil o
mercantil que hi siguin aplicables.

Article 25. Autoritzacions de venda amb recàrrec.

No obstant el que disposa l’article anterior, el Comis-
sionat per al Mercat de Tabacs pot autoritzar a altres
persones o entitats titulars d’un establiment mercantil
o d’un altre gènere amb concurrència de públic la venda
a la menuda de tabac amb el recàrrec fix, sobre els
preus de venda en expenedoria, que estableixi l’esmentat
organisme, amb la consulta prèvia amb el Comitè Con-
sultiu.

La venda es pot fer manualment o mitjançant l’ús
de màquines automàtiques i l’autorització no es pot
estendre a expendre efectes timbrats i signes de fran-
queig. La responsabilitat en la gestió del punt de venda
és independent del règim d’explotació de l’element
mecànic emprat per expendre, de qui sigui el seu pro-
pietari o explotador i de les clàusules contractuals que
el lliguin amb el titular de l’establiment, que es consi-
deren vàlides llevat que siguin contràries a dret i, en
particular, al règim establert per a la venda amb recàrrec
en aquest Reial decret.

En el cas que en el mateix local, edifici o recinte
es vengui tabac amb recàrrec en dos o més punts dife-
rents, sigui de forma manual o mitjançant l’ús de màqui-
nes automàtiques, cada un dels punts de venda n’ha
de so�icitar i obtenir l’autorització corresponent, amb
l’excepció de la possibilitat d’expendre manualment els
productes no susceptibles de ser subministrats per la
màquina automàtica, quan ho faci un titular d’autorit-
zació per a la venda amb recàrrec, mitjançant la utilització
del dit mitjà mecànic.

Quan el lloc en el qual doni servei una màquina auto-
màtica expenedora de tabac no estigui sota la vigilància
directa del titular de l’establiment, recinte o edifici en
què estigui situada, o dels seus empleats, se’n pot auto-
ritzar la insta�ació i la consideració d’autoritzat per a
la venda amb recàrrec del seu propietari o explotador,
sempre que designi una persona que pugui, de forma
permanent, en el recinte en el qual estigui situada la
màquina, ser requerida pels funcionaris del Comissionat
per a la co�aboració en l’exercici de les seves funcions
inspectores, que disposi dels elements d’obertura de les
màquines o dels mitjans per a la localització immediata
i vigili les condicions d’utilització del mitjà mecànic i en
particular del compliment de la prohibició de venda a
menors. En qualsevol cas l’autoritzat és responsable per
l’actuació de les persones que designi d’acord amb el
que preveu aquest paràgraf.

En qualsevol cas la venda de tabac per un únic auto-
ritzat en punts diferents s’ha de so�icitar i autoritzar de
manera separada i independent per a cada un dels punts
de venda, tant si estan situats en el mateix recinte o
edifici, com estableix el paràgraf tercer d’aquest article,
com en llocs diferents.
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Article 26. Condicions per ser concessionari.

U. Per obtenir la titularitat d’una concessió de punt
de venda de la xarxa d’expenedories de tabac i timbre
de l’Estat cal que concorrin els requisits següents:

a) Ser una persona física, nacional de qualsevol dels
estats membres de la Unió Europea i amb capacitat per
a l’exercici del comerç.

b) Residir o comprometre’s a residir en una localitat
en què l’allunyament del lloc en què hi hagi el punt
de venda no impedeixi al seu titular de complir el requisit
al qual es refereix el paràgraf c) següent.

c) Comprometre’s a gestionar per si mateix l’expe-
nedoria la concessió de la qual li hagi estat atorgada,
sens perjudici de l’ajuda que puguin prestar els auxiliars
o dependents que necessiti.

d) No ser titular d’una altra expenedoria ni d’auto-
rització de venda amb recàrrec, ni tenir vinculació pro-
fessional o laboral amb qualsevol dels importadors, fabri-
cants i majoristes de tabac, llevat que es comprometi
a cessar en aquestes situacions, cas en què l’adjudicació
no és definitiva fins que no s’hagi produït la cessació.

e) No estar inclòs en alguna de les circumstàncies
enumerades a continuació:

1r Les esmentades en els paràgrafs a) a f), h) i j)
de l’article 20 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de
contractes de les administracions públiques.

2n Haver estat condemnat o estar processat per
un delicte de contraban o sancionat per infracció admi-
nistrativa de contraban de conformitat amb la legislació
vigent.

3r Haver donat lloc, per causa en què se’l declari
culpable, a la revocació de la concessió o autorització,
si s’escau, d’un punt de venda.

Dos. La concurrència d’alguna de les circumstàncies
inhabilitadores a què es refereix l’apartat anterior, esde-
vinguda en el període al qual s’estén la concessió, en
determina la revocació immediata. La mateixa norma
és aplicable per al supòsit que s’acrediti la falsedat dels
documents i les dades en virtut dels quals s’hagi obtingut
la concessió. En ambdós supòsits es requereix la ins-
trucció d’un expedient per part del Comissionat per al
Mercat de Tabacs i l’audiència de l’interessat.

En els supòsits de l’apartat segon del paràgraf e) de
l’apartat u anterior, una vegada adoptat l’acord d’iniciació
de l’expedient i ponderades les circumstàncies del cas,
l’organisme gestor pot suspendre provisionalment, i fins
que s’enllesteixi, l’activitat de venda de tabac i d’efectes
timbrats i signes de franqueig en l’establiment el titular
del qual hagi estat inculpat.

Article 27. Atorgament de les concessions i autorit-
zacions.

U. Les concessions d’expenedories de tabac i timbre
de l’Estat, les atorga la Secretaria d’Estat d’Hisenda, a
proposta del Comissionat per al Mercat de Tabacs i amb
l’informe previ del seu Comitè Consultiu.

La convocatòria de nous concursos, la ubicació de
les places per cobrir i la constatació de les condicions
dels peticionaris necessiten l’informe del Comitè Con-
sultiu del Comissionat, que l’ha d’emetre en el termini
de quinze dies; si no l’emet en el termini esmentat, s’en-
tén que és favorable. A aquests efectes el president ha
d’incloure aquestes qüestions, segons es vagin suscitant,
en l’ordre del dia dels temes a debatre pel Ple del Comitè,
o les seves comissions, segons escaigui. La còpia de
l’acta de la reunió en la qual es reculli el criteri del Comitè
sobre això s’ha d’incorporar a l’expedient de convocatòria
o d’adjudicació corresponent.

Dos. És competència del Comissionat per al Mercat
de Tabacs concedir l’autorització definitiva dels punts
de venda amb recàrrec, a favor de les persones físiques
i jurídiques que no estiguin incloses en les situacions
a les quals fa referència el paràgraf e), 1r, 2n i 3r, de
l’article 26, u. Tampoc no es poden concedir autorit-
zacions de venda amb recàrrec a favor de titulars d’ex-
penedories o de persones que tinguin vinculació pro-
fessional o laboral amb qualsevol operador del mercat
de tabac. Les autoritzacions tenen una durada de tres
anys i es poden renovar per períodes iguals, a so�icitud
del seu titular.

Si es constata la venda de tabac per un establiment
no autoritzat a aquest efecte, cal procedir com a mesura
cautelar a precintar la màquina, si s’escau, i a immo-
bilitzar el producte fins que se n’obtingui l’autorització
corresponent. Immediatament s’ha de procedir a incoar
el procediment sancionador corresponent.

Tres. La concurrència d’alguna de les circumstàn-
cies inhabilitadores, esdevinguda en el període al qual
s’estén l’autorització, en determina la revocació imme-
diata. La mateixa norma és aplicable per al supòsit que
s’acrediti falsedat dels documents i les dades en virtut
dels quals s’hagi obtingut l’autorització. En ambdós supò-
sits es requereix la instrucció de l’expedient per part
del Comissionat per al Mercat de Tabacs i l’audiència
de l’interessat.

Igualment és aplicable, en relació amb els punts de
venda amb recàrrec, el que preveu el paràgraf segon
del número dos de l’article anterior.

Article 28. Drets dels expenedors.

Els titulars d’expenedories tenen els drets següents:

a) Gestionar i explotar, directament i per compte
i risc seu, el punt de venda.

b) Proveir dins del local de l’expenedoria els punts
de venda amb recàrrec que li hagin estat assignats.

c) Percebre els marges i les comissions correspo-
nents a la venda de tabac i d’efectes timbrats i signes
de franqueig.

d) Transmetre la concessió, variar el seu emplaça-
ment o les seves insta�acions.

e) Servir-se, en el compliment de les seves funcions,
de persones que l’auxiliïn o en qui, fins i tot, delegui
funcions no primordials, ni de manera permanent, de
tal manera que hi hagi infracció del que preveu l’arti-
cle 57, apartat 2.

f) Obtenir de l’Administració, a través del Comis-
sionat per al Mercat de Tabacs, la tutela efectiva dels
drets reconeguts en aquesta disposició.

g) Conèixer l’estat de tramitació dels expedients tra-
mitats davant el Comissionat en què estiguin interessats
o siguin part.

h) Estar representats a través de les organitzacions
professionals en els òrgans assessors del Comissionat.

i) Qualssevol altres drets reconeguts en aquesta
norma, en altres disposicions legals o en el plec de con-
dicions de la respectiva concessió.

Article 29. Obligacions dels expenedors.

Els titulars de les expenedories estan subjectes al
compliment dels deures següents:

a) Tenir a la venda en el seu establiment els pro-
ductes que en cada moment comercialitzin els diferents
distribuïdors i que el mercat demani, fent una gestió
adequada de les existències que permeti de mantenir
un marge suficient de seguretat sobre les vendes pre-
vistes per al període entre subministraments.
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b) Garantir l’emmagatzemament i la conservació
adequats de les labors de tabac, fent-los rotar de manera
que el seu envelliment no incideixi en la qualitat o les
característiques i manipulant-los de manera adequada
perquè no s’hi produeixin deterioraments.

c) Exhibir els productes de manera adequada i neu-
tral respecte a marques, fabricants o distribuïdors.

d) Exposar, en un lloc visible de l’establiment, el
títol de la concessió, així com qualsevol altra notícia,
rètol o cartell que estableixi el Comissionat.

e) Mantenir les insta�acions en estat adequat de pul-
critud i dignitat requerides per a l’atenció al consumidor.

f) Dirigir-se al client amb la deguda cortesia i faci-
litar-li l’elecció amb la informació que calgui, sense incli-
nar capciosament l’elecció cap a productes determinats.
En particular ha de vigilar escrupolosament el compli-
ment de la normativa establerta en relació amb la venda
a menors i altres disposicions dictades en matèria sani-
tària en relació amb la venda de tabac.

g) Mantenir unes condicions adequades de servei
al públic mitjançant l’obertura de l’establiment durant
l’horari comercial que sigui més usual en la zona, amb
respecte en tot cas de la legislació vigent en cada
moment i d’un horari mínim d’obertura coincident entre
les nou i les tretze trenta hores i les disset i les vint
hores, excepte dissabtes a la tarda i festius. Els horaris
que restringeixin l’obertura respecte dels mínims indicats
requereixen l’autorització del Comissionat, amb una jus-
tificació prèvia de la seva conveniència. En tot cas l’horari
d’obertura ha d’estar exposat al públic.

h) Complir les obligacions que estableix aquest Reial
decret respecte de la gestió personal de l’expenedoria
i del deure de residència. A tots els efectes relacionats
amb els expedients tramitats pel Comissionat, s’entén
que el domicili és el lloc en què estigui ubicada l’ex-
penedoria.

i) No dur a terme actes que afectin la neutralitat
del mercat ni impliquin competència deslleial respecte
d’altres expenedories.

j) Tenir a disposició del públic una llista o tarifa
dels preus de venda al públic de les labors de tabac
que es comercialitzin.

k) Respondre personalment de les accions o omis-
sions que suposin incompliment de la normativa con-
cessional imputables als seus empleats o familiars afec-
tes a l’activitat.

l) Abonar al distribuïdor a l’engròs les comandes
subministrades en les condicions i els terminis corres-
ponents.

m) Acreditar la superació dels cursos de formació
per a l’exercici de l’activitat de l’estanc que a aquest
efecte homologui el Comissionat per al Mercat de
Tabacs.

n) També estan obligats al compliment de qualsevol
altre deure reconegut en aquesta norma, en altres dis-
posicions legals o en el plec de condicions de la con-
cessió respectiva.

Article 30. Extinció de la relació concessional.

La concessió administrativa d’una expenedoria de
tabac i timbre s’extingeix per les causes següents:

a) La mort de l’expenedor, sens perjudici dels drets
successoris reconeguts per la legislació vigent.

b) La gran invalidesa, que inhabiliti el titular de l’ex-
penedoria per a l’acompliment de les funcions i el com-
pliment de les obligacions establertes en aquest Reial
decret, així com la incapacitat absoluta o relativa, esde-
vingudes després de l’inici de l’activitat, que impossibilitin
el titular per gestionar el punt de venda, llevat que es
constitueixi l’òrgan tutelar corresponent i sens perjudici

de la possibilitat de transmissió de l’expenedoria d’acord
amb la normativa vigent.

c) La renúncia expressa del titular de l’expenedoria,
formulada per escrit davant el Comissionat amb una ante-
lació mínima de noranta dies a la data en què havia
de tenir efecte. Si, en formular la renúncia el titular, hi
havia en tramitació un expedient sancionador incoat con-
tra ell, el Comissionat pot suspendre’n la tramitació i
els efectes fins a la resolució definitiva de l’expedient.

d) La concurrència de les circumstàncies a què es
refereix l’apartat u de l’article 26 del present Reial decret.

e) Les altres causes establertes en dret.

Article 31. Productes comercialitzats, marges i comis-
sions.

U. En la venda de labors de tabac, els expenedors
han de meritar els marges comercials que estableix l’ar-
ticle 4.7 de la Llei 13/1998, de 4 de maig.

Dos. En la distribució d’efectes timbrats i signes de
franqueig, els expenedors tenen dret a la comissió que
fixa la disposició addicional sisena de la Llei esmentada.

Tres. Si l’activitat de venda s’estén a altres docu-
ments relatius a la recaptació d’impostos, taxes, exac-
cions o prestacions de servei, el Comissionat per al Mer-
cat de Tabacs, amb la comunicació prèvia del seu import
i de les condicions, autoritza l’activitat esmentada rati-
ficant els marges i les comissions que s’han de percebre
establint el caràcter obligatori o no per a la xarxa d’ex-
penedories de vendre els productes esmentats.

Quatre. També poden ser objecte de comercialit-
zació articles de fumador, de llibreria, de papereria o
altres, inclosos serveis, autoritzats degudament pel
Comissionat, que no perjudiquin la imatge del monopoli
de venda al detall, ni afectin la deguda conservació i
comercialització del tabac i timbre de l’Estat, com tampoc
la seguretat dels usuaris. No cal l’autorització prèvia per
a la comercialització d’articles de fumador, llibreria i
papereria.

Article 32. Comercialització de tabac en zones res-
tringides.

U. Es prohibeix la comercialització de tabac, i no
es pot autoritzar l’obertura d’establiments dedicats a
aquesta finalitat, als locals i llocs on hi hagi la prohibició
legal de fumar.

Dos. Als efectes que preveu el número anterior no
es considera que hi ha la dita prohibició en els locals
i llocs en què hi hagi habilitat algun tipus de zona auto-
ritzada expressament per fumar, llevat del que estigui
reglamentat sobre això en matèria sanitària o educativa.

CAPÍTOL II

Classificació i provisió d’expenedories i
d’autoritzacions de venda amb recàrrec

Article 33. Classificació d’expenedories.

Els punts de venda que constitueixen la xarxa d’ex-
penedories de tabac i timbre de l’Estat es classifiquen
en: generals, especials, de caràcter complementari i
interiors:

U. Les expenedories generals poden ser de caràcter
permanent o de caràcter temporal:

a) De caràcter permanent: tenen aquesta conside-
ració els establiments comercials insta�ats en locals inde-
pendents, tenint per objecte principal la venda al con-
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sumidor, als preus de tarifa dels productes o documents
indicats en l’article 31, apartats un a tres.

b) De caràcter temporal: amb les mateixes carac-
terístiques que les anteriors, es concedeixen amb un
funcionament restringit a determinades èpoques de
l’any, no inferior a cinc mesos, en llocs o zones on resulti
aconsellable per la considerable concurrència estacional
dels consumidors que faci innecessari i antieconòmic
el servei continuat durant tot l’any.

No obstant això, quan el canvi de les circumstàncies
aconselli una cobertura permanent del servei, el Comis-
sionat pot ordenar la conversió de l’establiment en expe-
nedoria de caràcter permanent.

Dos. Es consideren expenedories especials les situa-
des a l’interior de recintes o edificis ocupats per orga-
nismes o entitats de les administracions públiques.

Tres. Es denominen expenedories de caràcter com-
plementari les que s’autoritzin en les localitats o els nuclis
de població, en especial en zones rurals, on pel reduït
nombre d’habitants, l’escassa rendibilitat prevista o qual-
sevol altra causa no sigui aconsellable la insta�ació d’un
altre tipus d’expenedoria.

Aquestes expenedories se situen necessàriament en
un establiment mercantil en funcionament de la localitat
de què es tracti, on la venda dels productes monopo-
litzats constitueix una activitat complementària de la
comercial que, amb caràcter principal, el dit establiment
desenvolupi.

Quan les circumstàncies econòmiques de l’explotació
d’una expenedoria complementària o les demogràfiques
de la localitat en què estigui situada ho aconsellin, el
Comissionat per al Mercat de Tabacs pot procedir a la
seva conversió en general, així com, si s’escau, a con-
vocar una nova plaça d’expenedoria general, o comple-
mentària, respectant, en tot cas, els principis que esta-
bleixen l’article 35 i següents.

Quatre. Són expenedories interiors les insta�ades
dins de recintes en què diverses empreses exerceixen
el comerç al detall, com ara mercats, galeries comercials
o altres centres similars de lliure accés públic. També
tenen aquesta consideració les insta�ades en grans
magatzems. El ministre d’Economia i Hisenda ha d’es-
tablir els requisits que han de reunir els locals en els
quals s’estableixin aquestes expenedories, així com les
normes que garanteixin la independència en la respon-
sabilitat de la gestió comercial de l’expenedoria respecte
del titular del conjunt comercial en què està situada,
així com la possibilitat d’intervenció, mitjançant informe
no vinculant per part del titular del conjunt comercial,
en relació amb les circumstàncies de tots els peticionaris.

Aquest tipus d’expenedories no pot tenir rètols ni dis-
tintius al carrer que l’identifiqui, ni l’accés pot ser directe
des de la via pública.

Cinc. Les expenedories situades en establiments
penitenciaris es regeixen pel que disposa l’apartat dos
de la disposició addicional setena de la Llei 13/1998,
de 4 de maig.

L’organisme competent per a la gestió del centre peni-
tenciari ha de so�icitar del Comissionat per al Mercat
de Tabacs l’habilitació del punt de venda corresponent
indicant les condicions d’explotació i la identificació del
funcionari que es responsabilitzi de la gestió i del com-
pliment dels deures que estableix aquest Reial decret
en relació amb l’expenedoria de tabac, sense que, fora
d’això, el nomenament de gestor determini cap vincle
concessional entre aquest i l’Administració.

No obstant això els esmentats establiments estan sot-
mesos a les limitacions següents:

a) Tots els beneficis de la venda redunden en línies
d’actuació que contribueixin a la reinserció dels interns
d’acord amb la normativa vigent.

b) No es poden vendre labors de tabac ni efectes
timbrats fora del recinte penitenciari

c) No es poden efectuar canvis d’emplaçament ni
extensions temporals fora de l’edifici o el recinte en què
operin.

d) El subministrament de labors de tabac i d’efectes
timbrats s’ha de fer en el centre penitenciari.

Sis. Les expenedories de règim especial declarades
subsistents per la disposició transitòria primera del Reial
decret 2738/1986, de 12 de desembre, i, conseqüent-
ment, no compreses en la classificació establerta en el
capítol II del Títol II de l’esmentat text legal, o que, fins
i tot compreses en aquesta, al seu dia hagin estat adju-
dicades en favor de persones jurídiques, es mantenen
subsistents, sense que se n’admeti la transmissió o nova-
ció d’acord amb el que preveu la disposició addicional
setena de la Llei 13/1998, de 4 de maig.

Article 34. Extensions transitòries d’expenedories.

U. Per tal de possibilitar les vendes, als preus de
tarifa, de les labors de tabac, timbre de l’Estat i signes
de franqueig, en fires, exposicions, congressos i altres
llocs de concurrència massiva mancats d’un punt de ven-
da permanent, el Comissionat per al Mercat de Tabacs
pot autoritzar el titular de l’expenedoria més pròxima,
entre les que ho so�icitin, perquè insta�i un despatx
al públic per un període de temps no superior, per a
cada expenedor, a tres mesos dins de l’any natural.
Aquesta autorització es pot concedir a dos o més expe-
nedors per a la mateixa zona quan la concurrència de
persones i l’extensió de l’espai físic en què es produeix
l’esmentada concurrència temporal així ho aconsellin.

Dos. El Comissionat per al Mercat de Tabacs deci-
deix, per al cas de petició múltiple d’extensió transitòria
per a una mateixa zona, el lloc concret d’ubicació que
sigui més adequat als efectes de cobertura del servei
públic.

Tres. En cas que es constati la necessitat d’atendre
el servei permanentment a la zona coberta per una exten-
sió transitòria, es procedeix a la convocatòria d’expe-
nedoria del tipus que correspongui, i no es pot renovar
per més de sis mesos la situació temporal.

Quatre. En el supòsit que la cobertura provisional
del servei ho sigui per un termini inferior a quinze dies
no cal la so�icitud d’extensió transitòria, i el Comissionat
per al Mercat de Tabacs pot concedir una simple habi-
litació temporal en les condicions que estableixen els
apartats u i dos d’aquest article.

Article 35. Regles generals per a la provisió d’expe-
nedories.

U. Les expenedories es proveeixen per concurs
públic entre les persones que reuneixin els requisits i
no incorrin en les circumstàncies que s’esmenten en
aquest Reial decret.

La convocatòria del concurs que s’ha d’aprovar mit-
jançant resolució de la Secretaria d’Estat d’Hisenda,
publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat», ha de deter-
minar les zones o els polígons on sigui procedent la
insta�ació d’expenedories. En la fixació de les zones
esmentades es tenen en compte els criteris d’atenció
al públic, la suficient i l’adequada localització geogràfica
de les expenedories i de rendibilitat raonable de les expe-
nedories circumdants ja existents i de les de nova crea-
ció. Els plecs de concessions s’aproven en ocasió de
cada convocatòria.

Les bases del concurs han de ser no discriminatòries,
objectives i transparents, i l’adjudicació de les noves pla-
ces s’ha de fundar principalment en criteris comercials,
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de rendibilitat, de servei públic, sanitaris, de distàncies
entre expenedories i de població.

Dos. La distància mínima entre expenedories gene-
rals per regla general és la següent:

a) En capitals de província i municipis de més de
100.000 habitants: 200 metres.

b) En municipis de més de 10.000 fins a 100.000
habitants: 175 metres.

c) En municipis de fins a 10.000 habitants: 150
metres.

No obstant això, els plecs de condicions poden esta-
blir distàncies mínimes superiors a les indicades—que
tenen només efecte per a la convocatòria en la qual
s’estableixin—si ateses les circumstàncies demogràfi-
ques i comercials de la zona és aconsellable, i sempre
que estigui garantit el servei adequat al públic. També
es poden establir distàncies mínimes inferiors a les que
assenyala el paràgraf anterior si les circumstàncies de
rendibilitat de la zona i les exigències de servei ho acon-
sellen; s’entén que aquests requisits no es compleixen
respecte de la proximitat a expenedories el volum de
negoci de productes tabaquers de les quals, en l’exercici
precedent, sigui inferior a tres vegades la mitjana del
municipi, o, alternativament, a tres vegades la mitjana
provincial de les expenedories de la seva classe; cal ate-
nir-se al que disposa l’article 33 d’aquest Reial decret
per determinar la classe d’expenedoria d’acord amb la
tipologia que s’hi estableix.

Tres. La valoració de les ofertes presentades es fa
partint de criteris de millor comercialitat, i s’aprecien
en conjunt els valors oferts, sempre que es trobin dins
dels mínims que s’estableixin al plec de condicions vigent
per a cada concurs.

A aquests efectes, en els plecs de condicions s’in-
diquen les circumstàncies valorables en cada cas per
a l’adjudicació de la concessió; a títol d’exemple, es
poden incloure les següents:

1a Intensitat per als vianants i de concentració de
comerç a la zona.

2a Distància a un altre punt de venda.
3a Superfície útil del local.
4a Superfície destinada a l’atenció al públic.
5a Magatzems i condicions de conservació dels

productes.
6a Façana exterior.
7a Aparador exterior.
8a Condicions d’ornamentació i estètica.

Quatre. Els plecs de condicions també valoren la
distància amb els centres docents que hi hagi a la zona;
es dóna més puntuació a l’oferta més llunyana.

Article 36. Regles específiques per a la provisió d’ex-
penedories especials i de caràcter complementari.

U. Les expenedories especials, les proveeix la Secre-
taria d’Estat d’Hisenda, amb l’informe i la proposta previs
del Comissionat per al Mercat de Tabacs, i a so�icitud
de l’autoritat de la qual depengui el local oficial en què
s’insta�in, especificant-ne les característiques.

La provisió de l’expenedoria es fa d’acord amb els
criteris que estableix amb caràcter general l’article ante-
rior, si bé és exigible informe previ de l’autoritat de la
qual depengui el local sobre la idoneïtat de cada con-
cursant, sense que l’informe esmentat pugui tenir caràc-
ter vinculant.

Dos. Les expenedories de caràcter complementari,
les proveeix la Secretaria d’Estat d’Hisenda, amb l’in-
forme i la proposta previs del Comissionat per al Mercat
de Tabacs, mitjançant concurs en favor de comerciants
individuals amb establiment obert al públic a la localitat

de què es tracti, sempre que es donin en els peticionaris
les circumstàncies expressades en els articles 26.u
i 33.tres d’aquest Reial decret i que els productes comer-
cialitzats no perjudiquin la conservació de les labors de
tabac ni dels efectes timbrats.

A la convocatòria del concurs se li ha de donar publi-
citat exposant els anuncis oportuns per un període de
trenta dies naturals als ajuntaments respectius o a les
seves alcaldies pedànies.

Tres. En qualsevol cas cal, prèviament a l’adjudica-
ció, informe del Comitè Consultiu del Comissionat per
al Mercat de Tabacs.

Article 37. Regles de provisió dels punts de venda amb
recàrrec.

U. El titular d’un establiment mercantil, o d’un altre
gènere, obert al públic, que vulgui obtenir una autorit-
zació de venda amb recàrrec, amb màquina automàtica
per a l’expenedoria dels productes en l’esmentat esta-
bliment o sense, ho ha de so�icitar a l’organisme autò-
nom Comissionat per al Mercat de Tabacs, a través de
l’expenedoria de subministrament a què es refereix l’ar-
ticle 42.dos, seguint el procediment que s’estableixi mit-
jançant resolució de l’organisme esmentat.

Dos. L’expenedoria designada ha de comprovar el
compliment del requisit que estableix l’article a què es
fa referència en l’apartat u anterior, i responsabilitzar-se
amb la seva firma i segell que és una de les tres més
properes al punt de venda so�icitat, de conformitat amb
el que preveu l’article 42.dos, i remetre un exemplar
del comprovant de la so�icitud al Comissionat a través
de correu certificat o cursar-la a través de qualsevol de
les oficines o registres als quals es refereix l’article 38.4
de la Llei 30/1992, i tornar la resta de la documentació
al peticionari.

Tres. Una vegada segellada i retornada la so�icitud,
el peticionari ha de remetre la documentació al Comis-
sionat, amb els efectes que preveu l’apartat cinc d’aquest
article, a través de qualsevol dels mitjans a què es refereix
la Llei de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.

Quatre. La negativa al subministrament per part de
l’expenedor, o al segellament de la so�icitud o a tra-
mitar-la, així com la inclusió de dades falses o inexactes
constitueix una infracció tipificada en els articles 7.tres,
2, a) i d), de la Llei 13/1998, d’ordenació del mercat
de tabacs i normativa tributària, i han de ser sancionades
com a infracció greu.

Cinc. La presentació de la so�icitud, acompanyada
de tots els documents que, en principi, acrediten el dret
de l’interessat a obtenir una autorització de venda amb
recàrrec, segellada degudament per l’expenedoria de
subministrament i remesa al Comissionat, determina la
concessió d’una autorització provisional per un termini
de tres mesos que, si s’escau, ha de ser substituïda per
la definitiva expedida per aquest últim organisme.

Sis. No es poden autoritzar punts de venda amb
recàrrec a l’interior de locals o edificis en els quals sigui
insta�ada una expenedoria interior o especial sense que
existeixi, per part del peticionari, compromís permanent
de subministrar-se de labors de tabac amb destinació
a aquests punts exclusivament a l’expenedoria interior
o especial situada en el recinte esmentat.

CAPÍTOL III

Normes de funcionament

Article 38. Insta�acions.

U. A l’exterior de les expenedories, hi ha de figurar
únicament el rètol identificador reglamentari, mancat de
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qualsevol aspecte de promoció o publicitat. Els establi-
ments han de tenir locals adequats per a la conservació
dels productes i mantenir-se en les condicions de decò-
rum i netedat que exigeix l’atenció al públic. El rètol
identificador no pot ser utilitzat pels establiments auto-
ritzats per a la venda amb recàrrec i els que es refereixin
a altres tipus de productes de comercialització autorit-
zada en expenedories s’han de situar amb subordinació
al reglamentari en mesura i significació estètica.

Dos. L’emmagatzemament dels productes s’ha de
fer en els llocs on siguin les corresponents expenedories
o punts de venda amb recàrrec. S’admet excepcional-
ment la utilització d’altres locals amb l’autorització prèvia
del Comissionat per al Mercat de Tabacs, considerades
les circumstàncies que concorrin en cada cas.

Tres. Les insta�acions de les expenedories i punts
de venda amb recàrrec han de reunir condicions ade-
quades de netedat, salubritat, seguretat i comoditat d’ac-
cés, així com de conservació dels productes i fàcil
recompte de les existències.

Quatre. Els titulars d’autoritzacions de venda amb
recàrrec han de conservar obligatòriament en el lloc on
s’exerceix l’activitat i en lloc visible la documentació
corresponent a l’autorització i les tarifes oficials de preus.
En particular, si la venda es fa per mitjà d’una màquina
automàtica, l’autorització, en el format adequat, s’ha de
fixar en un plafó visible de la màquina sota una protecció
transparent. Igualment s’han de conservar en el local
on s’exerceixi l’activitat els mitjans o els elements d’o-
bertura de les màquines expenedores, per tal de per-
metre a tota hora la inspecció del seu contingut.

Cinc. Els fabricants i importadors de màquines auto-
màtiques per expendre labors de tabac han de posar
en coneixement del Comissionat la comercialització de
nous models, per tal que aquest organisme comprovi
el funcionament correcte del prototip d’acord amb les
seves especificacions i s’assigni un codi estadístic per
al registre de les unitats corresponents.

Article 39. Canvi d’emplaçament d’expenedories.

U. Els titulars d’una expenedoria no en poden variar
l’emplaçament. Se n’exceptuen els casos següents, que
requereixen en tot cas l’autorització del Comissionat per
al Mercat de Tabacs, i es limita el trasllat al canvi d’u-
bicació dins de la mateixa àrea d’actuació.

a) Quan ho so�iciti el titular i, segons el parer del
Comissionat, impliqui millores de les insta�acions i el
servei públic.

b) Quan el titular hagi d’abandonar el local en virtut
de resolució administrativa o judicial ferma que exigeixi
l’abandonament o el tancament del local i no hagi estat
provocada directament o indirecta pel titular de la con-
cessió.

c) Quan els successors en la concessió, bé per actes
«inter vivos» o «mortis causa», no puguin disposar dels
locals en els quals hagi estat funcionant l’expenedoria.

d) En els casos de força major, no imputable al titu-
lar, que facin impossible o perillós per a les persones
o els productes l’exercici de l’activitat mercantil.

e) Es poden autoritzar canvis d’emplaçament pro-
visionals per un termini màxim de dos anys en els casos
en què, segons el parer del Comissionat, amb l’informe
previ del Comitè Consultiu, hi hagi causes de força major,
no imputables al titular, que justifiquin l’autorització del
nou emplaçament, encara que les insta�acions i les dis-
tàncies siguin diferents de les assenyalades en l’arti-
cle 35.dos d’aquest Reglament.

Dos. En els supòsits de canvi d’emplaçament dels
paràgrafs a), b), c) i d) del paràgraf u anterior, el nou
local on s’ubiqui l’expenedoria ha de tenir una superfície

superior a l’anterior i guardar les distàncies que assenyala
l’article 35 d’aquest Reglament. Excepcionalment, amb
l’informe previ del Comitè Consultiu, es poden autoritzar
els canvis d’emplaçament que, encara que no compleixin
els requisits establerts en l’esmentat article, millorin les
seves insta�acions i augmentin distàncies respecte a l’ex-
penedoria més propera.

Tres. Els supòsits de canvi d’emplaçament assenya-
lats als apartats b) a d) de l’apartat u anterior són pro-
cedents, fins i tot en el cas que la seva autorització impli-
qui el canvi de classificació de l’expenedoria, passant
d’un dels tipus assenyalats en l’article 33 d’aquest Reial
decret a un altre de diferent, llevat del cas dels inclosos
en els números cinc i sis del dit article.

Quatre. Els criteris d’atenció al públic, suficiència de
localització geogràfica i rendibilitat raonable, establerts
en l’article 35 com a criteris per a la provisió de noves
expenedories, han de ser tinguts en compte igualment
pel Comissionat en els casos de les autoritzacions de
canvi d’emplaçament a què es refereix aquest article,
que tanmateix no es poden concedir fins que transcorrin
cinc anys des de la presa de possessió d’una nova expe-
nedoria adjudicada en virtut de concurs, excepte en els
supòsits dels apartats b), c) i d) de l’apartat u anterior.

Article 40. Canvi d’emplaçament de les autoritzacions
de venda amb recàrrec.

U. Els titulars d’una autorització de venda amb
recàrrec poden variar-ne l’emplaçament si canvia el del
local en què s’exerceix l’activitat principal, sempre que
això no impliqui alteració de la titularitat ni de la gestió.
En un altre cas, l’autorització es considera caducada auto-
màticament i el nou titular o gestor ha de procedir a
so�icitar una nova autorització.

Dos. La regla establerta a l’apartat u anterior és apli-
cable igualment quan la venda amb recàrrec es faci a
través d’una màquina automàtica. En el supòsit de canvi
de la màquina per mitjà de la qual s’exerceixi l’activitat,
l’autorització s’entén prorrogada pel temps que quedi
per transcórrer de l’original.

Tres. En qualsevol dels casos a què es refereixen
els apartats u i dos anteriors, les respectives circums-
tàncies s’han de comunicar al Comissionat per al Mercat
de Tabacs abans de produir-se o, com a màxim, en el
termini dels trenta dies següents al canvi d’emplaçament.
Cas que no hi hagi la comunicació en l’esmentat termini,
l’autorització s’entén caducada automàticament. La
comunicació s’ha de fer directament al Comissionat, però
sempre amb el coneixement de l’expenedoria assignada
originalment per al subministrament o de la que corres-
pongui si el canvi d’emplaçament implica obligatòria-
ment el canvi d’aquella.

Article 41. Autoritzacions d’obres.

Els expenedors no poden variar les condicions essen-
cials d’insta�ació de les expenedories segons apareguin
configurades en l’instant concessional, o en ocasió d’au-
toritzacions ulteriors, sens perjudici d’efectuar obres de
reparació i obres menors de millora que calguin o siguin
convenients.

Això no obstant, poden fer obres que impliquin una
modificació essencial de les insta�acions, de la superfície
dedicada o de la seva distribució, o que impliquin sus-
pensió de l’activitat comercial durant un període superior
a quinze dies si hi ha l’autorització a aquest efecte del
Comissionat per al Mercat de Tabacs, si la reforma, en
el seu conjunt, resulta convenient per a l’activitat comer-
cial objecte de la concessió.
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Article 42. Abastament de labors i efectes

U. Els titulars d’expenedories tenen llibertat per
adquirir directament dels distribuïdors a l’engròs, i úni-
cament d’ells, els tipus i les quantitats de tabac que
considerin necessaris per atendre la demanda normal
sense discriminar pel seu origen marques ni productes.

Pel que fa a l’adquisició d’efectes timbrats i signes
de franqueig, els expenedors s’han de relacionar direc-
tament amb «Tabacalera, Sociedad Anónima», quan sigui
gestora del monopoli de distribució a l’engròs del timbre
de l’Estat i signes de franqueig, i si s’escau, i en el seu
moment, amb qui resulti adjudicatari del contracte de
distribució a l’engròs d’efectes timbrats i signes de fran-
queig, segons les previsions de la disposició addicional
sisena de la Llei 13/1998, de 4 de maig.

El Comissionat per al Mercat de Tabacs pot establir,
ateses les circumstàncies dels diversos tipus d’expene-
dories, normes sobre assortits mínims.

Dos. Els titulars d’autorització per a la venda amb
recàrrec s’han de proveir necessàriament als preus de
tarifa en l’expenedoria del terme municipal o, si s’escau,
l’entitat local menor de què es tracti 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 pròxi-
mes al local el servei del qual es pretén atendre. No
es considera que hi ha proximitat, per a l’aplicació del
que disposa el paràgraf precedent, si la distància entre
una expenedoria i el punt de venda és superior a 1.500
metres, llevat que es tracti de l’expenedoria més propera
en termes absoluts.

Els punts de venda amb recàrrec situats a bord de
mitjans de transport s’assignen per al seu subministra-
ment a l’expenedoria que el Comissionat per al Mercat
de Tabacs consideri més adequada en vista de l’àmbit
d’actuació del punt de venda.

Les expenedories especials i interiors existents a l’en-
trada en vigor de la Llei 13/1998 no poden subministrar
a punts de venda amb recàrrec diferents dels ubicats
al recinte on està situada l’expenedoria. Respecte de
les expenedories dels tipus indicats que es proveeixin
a partir de l’entrada en vigor de l’esmentada Llei, els
plecs de condicions corresponents han d’establir dispo-
sicions expresses respecte a les possibilitats de submi-
nistrament, o no, a punts de venda amb recàrrec.

En cas de dubte, discrepància o manca d’assenya-
lament de l’expenedoria de subministrament, de negativa
injustificada al subministrament o prestació deficient del
servei, el Comissionat ha de designar l’expenedoria més
propera.

Tres. La venda de labors de tabac en expenedories
i punts de venda amb recàrrec està sotmesa a les
següents limitacions de subministrament diari a un
mateix subjecte:

a) En expenedories: 1.200 unitats de cigarrets, 600
unitats de purets, 300 unitats de cigars o 1.500 grams
de les altres labors de tabac.

Aquests límits es poden multiplicar per deu quan es
tracti de subministraments a punts de venda amb
recàrrec i el Comissionat pot autoritzar-ne quantitats
superiors, en vista del volum d’operacions del punt de
venda, amb la so�icitud prèvia cursada amb coneixement
de l’expenedoria assignada per a la venda.

El transport de labors de tabac que poden fer els
promotors o agents de les diferents marques en l’estricte
compliment de les seves funcions de demostració o pro-
moció directa al públic no està subjecte a limitació en
la quantitat, encara que sí a l’exigència de venguí i a
consignar-hi amb tota claredat la destinació i la finalitat
del transport. En qualsevol cas el proveïment s’ha de
fer a l’expenedoria més propera al punt de demostració
o promoció.

b) En punts de venda amb recàrrec: 200 unitats
de cigarrets, 100 unitats de purets, 50 unitats de cigars
o 250 grams de les altres labors de tabac.

En tot cas, la venda i la circulació de labors de tabac
han d’anar acompanyades del corresponent document
de circulació o venguí. S’exceptua d’aquest requisit la
venda efectuada directament al consumidor per esta-
bliments de la xarxa detallista en quantitats inferiors
a 800 cigarrets, 200 unitats si es tracta de cigars purs,
400 unitats en el cas de purets o 1 quilogram de les
altres labors de tabac.

El Comissionat per al Mercat de Tabacs ha d’establir
els models oficials de venguins i les condicions de com-
pliment d’aquesta obligació, fins i tot a través de l’exi-
gència de llibres registre de compra de tinença obliga-
tòria en els punts de venda. Entretant, és vàlid qualsevol
model de venguí sempre que contingui les indicacions
mínimes següents:

1a Número de sèrie, que ha de ser correlatiu
2a Data de l’operació
3a Identificació de l’expenedoria que fa el submi-

nistrament
4a Identificació del punt de venda amb recàrrec

adquirent
5a Tipus i classes de labors i quantitats que empara

el document, així com el seu preu respectiu.

Els venguins, que s’han d’estendre per duplicat, els
han de conservar l’autoritzat per a la venda amb recàrrec
i l’expenedoria de subministrament durant un període
d’un i tres anys, respectivament.

El venguí empara la circulació del producte i la seva
tinença en el punt de venda amb recàrrec durant el ter-
mini de quinze dies a comptar de la data de l’expedició,
i en cas contrari s’han d’aplicar les presumpcions que
estableix l’article 8.3 del Reial decret 1768/1994, de 5
d’agost, pel qual es regulen els procediments en matèria
de concessions, autoritzacions i permisos, en l’àmbit del
monopoli de tabacs i de distribució del timbre de l’Estat.

Quatre. L’adquisició i el transport de labors amb des-
tinació als punts autoritzats per a la venda amb recàrrec
s’ha d’efectuar amb subjecció a les normes establertes
en aquest Reial decret personalment pel titular d’aques-
tes o pels seus familiars vinculats al negoci, o pels seus
dependents, uns i altres autoritzats expressament a
aquest efecte. L’autoritzat per a la venda amb recàrrec
respon directament de la gestió de les persones auto-
ritzades per a l’adquisició i el transport del tabac.

Per excepció, l’autoritzat per a la venda amb recàrrec
es pot valer de mandataris, apoderats expressament per
escrit, que hi tinguin una relació diferent a l’assenyalada
en el paràgraf anterior, i respon de la seva gestió com
si fos feta personalment pel mandant. En el cas que
es constati una sola vulneració de la normativa en aques-
ta matèria imputable a l’actuació del mandatari, el Comis-
sionat pot restringir la possibilitat de dur a terme l’a-
provisionament al titular del punt de venda amb recàrrec
o als seus familiars i empleats.

Cinc. Per tal d’evitar situacions d’acaparament en
els casos d’elevacions de preus i les repercussions con-
següents en la recaptació fiscal i en els nivells de servei,
el Comissionat, en els moments previs en què racio-
nalment es puguin produir aquestes circumstàncies, pot
adoptar les mesures de contingentació directa o indirecta
dels subministraments que calguin.

Article 43. Faltes i avaries.

U. Les relacions entre els titulars d’expenedories i
les empreses a l’engròs per raó de faltes i avaries en les
labors del tabac comercialitzades, es regeixen per les
condicions de distribució acceptades i per les normes
de dret mercantil que siguin aplicables.
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Dos. Les faltes i avaries en els efectes timbrats, sig-
nes de franqueig i documents oficials són a càrrec de
l’expenedor, llevat que refusi el rebut dels gèneres min-
vats o avariats en les quaranta-vuit hores següents al
moment del lliurament. Si no hi ha aquesta protesta,
en el moment esmentat s’ha de liquidar l’import del valor
facial dels efectes indicats o documents minorat en l’im-
port de la comissió a la qual tingui dret l’expenedor.

Tres. La devolució i el bescanvi d’efectes timbrats
es regeix pel que disposa a aquest efecte la normativa
reguladora de l’impost sobre transmissions patrimonials
i actes jurídics documentats, així com l’altra normativa
aplicable.

Quatre. Les operacions efectuades entre els titulars
d’expenedories i els autoritzats per a la venda amb
recàrrec es regeixen per les disposicions del Comissionat
per al Mercat de Tabacs, dictades a l’empara d’aquest
Reial decret, i, si no, per les normes del dret mercantil.

Article 44. Inspecció.

Corresponen al Ministeri d’Economia i Hisenda, per
mitjà de l’organisme autònom Comissionat per al Mercat
de Tabacs, amb l’auxili d’altres organismes oficials, les
facultats d’inspecció i control del compliment pels ope-
radors del mercat de tabacs del que estableixen aquest
Reial decret i les seves normes de desplegament.

Article 45. Transmissió d’expenedories

U. La transmissió de la titularitat de les expenedories
es pot fer «mortis causa» o per actes «inter vivos».

Dos. En ambdós casos, poden succeir el titular com
a tal les persones que hi mantinguin la relació de còn-
juge, descendent, ascendent o parent co�ateral fins al
tercer grau.

Tres. Perquè qualsevol de les persones assenyala-
des a l’apartat anterior pugui accedir per successió a
la titularitat cal que reuneixin els requisits i no incorrin
en les circumstàncies que s’esmenten en aquesta nor-
mativa amb caràcter general.

Quatre. Quan es tracti de successió «mortis causa»
entre cònjuges, ascendents o descendents, no és obs-
tacle per a la designació del successor el fet que aquest
no tingui la plena capacitat d’obrar, que ha de ser com-
pletada per qui exerceixi la pàtria potestat o, si s’escau,
mitjançant la constitució de l’organisme tutelar corres-
ponent, que ha de tenir lloc abans de la presa de pos-
sessió del designat com a successor.

Cinc. Tots els supòsits de transmissió han de ser
objecte d’autorització prèvia del Comissionat per al Mer-
cat de Tabacs, que pot exigir la realització d’obres de
millora i adaptació no superiors als valors mínims esta-
blerts al plec de condicions corresponent a l’últim con-
curs convocat.

Sis. Els titulars que transmetin per actes «inter
vivos» una expenedoria no poden prendre part en els
concursos que es convoquin per proveir-ne noves durant
un període de cinc anys.

Article 46. Exercici del dret a la transmissió de l’ex-
penedoria.

U. La transmissió «inter vivos» de la titularitat a favor
de qualsevol de les persones amb dret a succeir només
es pot fer quan el titular cedent l’hagi exercit efectiva-
ment durant un període mínim de cinc anys, llevat del
cas d’incapacitat sobrevinguda, i no estigui inclòs en
un procediment sancionador per infracció a aquesta
normativa.

El titular ha de comunicar la seva decisió al Comis-
sionat per al Mercat de Tabacs especificant la identitat
de la persona proposada per succeir-lo. Aquesta desig-
nació s’ha d’efectuar obligatòriament en document
públic o de forma fefaent.

Dos. En el supòsit de transmissió «mortis causa»
el successor, que ha de ser designat en testament o
document públic, ha de fer la mateixa comunicació pre-
vista en el paràgraf anterior en el termini dels tres mesos
següents a la mort. En el supòsit de manca de previsió
del causant, correspon als cohereus per majories, dins
de cada grau i d’acord amb la preferència establerta
pel Codi civil, l’elecció de la persona d’entre elles cridada
a la titularitat de l’expenedoria. L’esmentada designació
i la corresponent comunicació s’ha d’efectuar necessà-
riament en el termini dels quatre mesos següents a la
mort del causant.

Tres. El Comissionat per al Mercat de Tabacs, mentre
no dicti resolució definitiva en l’expedient de successió
«mortis causa», pot autoritzar, quan ho consideri con-
venient per al servei públic, que el designat o proposat
com a successor continuï atenent provisionalment l’ex-
penedoria. Les mateixes mesures provisionals, en relació
amb un dels cohereus, es poden adoptar en el supòsit
d’existir contesa judicial sobre la persona del possible
successor, i sempre a reserva de les mesures provisionals
que pugui dictar l’autoritat judicial competent.

Quatre. La persona que de conformitat amb el que
preveu l’apartat anterior continuï provisionalment al
capdavant de l’expenedoria respon de la seva actuació
en el compliment de l’activitat com si es tractés d’un
expenedor.

Cinc. En l’expedient de transmissió de l’expenedoria
l’interessat ha de justificar el compliment de tots els
requisits exigits per a una nova concessió.

Article 47. Tancaments temporals d’expenedories.

U. El Comissionat per al Mercat de Tabacs pot auto-
ritzar el tancament temporal d’expenedories per una cau-
sa prou justificada i sempre que el servei públic no es
vegi afectat.

La so�icitud de tancament temporal s’ha de presentar
amb quinze dies d’antelació a la data en què ha de tenir
efecte.

Dos. S’entén que, transcorregut un any des del tan-
cament, pot es pot cobrir la zona atesa inicialment per
l’expenedoria, sigui mitjançant trasllat o mitjançant con-
vocatòria d’una nova expenedoria.

Tres. Transcorreguts dos anys sense que s’hagi pro-
cedit a la reobertura de l’establiment, la concessió queda
caducada automàticament.

Quatre. Els tancaments per un termini inferior a cinc
dies feiners no requereixen autorització prèvia, però
s’han de comunicar al Comissionat amb una antelació
de dos dies.

TÍTOL III

Infraccions i sancions

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 48. Infraccions.

Constitueixen infraccions els actes o les omissions
dels subjectes que intervinguin en el mercat de tabacs
tipificats en la Llei 13/1998, de 4 de maig.
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Article 49. Competència per a la imposició de sancions.

La competència per a la instrucció dels expedients
d’infracció i per a la imposició de les sancions corres-
ponents es regeix per les regles següents:

a) La iniciació dels expedients sancionadors es fa
d’ofici, per ordre del president de l’organisme autònom
Comissionat per al Mercat de Tabacs, o a petició raonada
d’altres òrgans, hi hagi o no denúncia sobre això.

b) La instrucció dels expedients correspon igual-
ment als serveis del Comissionat, i es dóna audiència
prèvia a l’interessat abans de formular la proposta de
resolució que sigui procedent.

c) La imposició de les corresponents sancions
correspon al president de l’organisme autònom Comis-
sionat per al Mercat de Tabacs, excepte en els casos
de sancions per infraccions molt greus, en les quals la
competència és del secretari d’Estat d’Hisenda.

Article 50. Procediment per a la imposició de sancions.

El procediment sancionador de les infraccions a què
es refereix aquest Reial decret es regeix, en el que aquest
no modifica, pel que disposa el Reial decret 1394/1993,
de 4 d’agost, pel qual es regula el procediment san-
cionador en l’àmbit del monopoli de tabacs i, supletò-
riament, pel que disposa el Reial decret 1398/1993,
de 4 d’agost, pel qual es regula el procediment per a
l’exercici de la potestat sancionadora.

Per tal que l’usuari pugui tenir coneixement de les
raons de la interrupció del servei de venda de tabacs
i efectes timbrats, les resolucions per les quals s’imposin
sancions consistents en la suspensió temporal de l’ac-
tivitat són objecte d’exhibició al públic en lloc visible
i preferent del local de l’expenedoria o del punt de venda
amb recàrrec durant tot el temps al qual s’estén la sus-
pensió acordada.

Iniciat el procediment sancionador, si l’infractor reco-
neix la responsabilitat davant l’òrgan instructor, es resol
el procediment amb la imposició de la sanció que sigui
procedent.

Article 51. Graduació de sancions.

U. Les sancions es graduen atenent la transcendèn-
cia econòmica i social de les infraccions comeses, l’ànim
de prevaler-se d’avantatges competitius davant un altre
subjecte del sector, el lucre obtingut amb l’acció infrac-
tora i la comissió prèvia d’una o més infraccions, tot
això d’acord amb els criteris següents:

a) Les sancions s’apliquen, en principi, en el seu
grau mitjà, i es redueixen al seu grau mínim si l’òrgan
que resolgui l’expedient no estima l’existència d’una
apreciable transcendència econòmica i social de l’ac-
tuació infractora.

b) Si hi ha la circumstància anterior o alguna de
les altres que preveu el primer paràgraf d’aquest apartat
u, la sanció està compresa entre la meitat i els dos terços
del màxim previst. La concurrència de dues o més de
les anteriors circumstàncies determina la imposició de
la sanció en el seu grau màxim.

Dos. No obstant l’aplicació del que disposa l’apartat
u anterior, i per guardar la proporcionalitat deguda, en
el cas de sancions pecuniàries per imposar a titulars
d’expenedories, aquestes no han de superar un import
equivalent al 50 o al 100 per 100 dels ingressos bruts
de l’expenedoria l’any anterior per marges de tabac i
comissions de timbre, segons que es tracti, respectiva-
ment, d’infraccions greus o molt greus, i sempre que
es respecti el mínim legal establert de 2.000.000 i

20.000.000 per a cada cas. En el cas de manca d’exercici
de l’activitat durant tot o part de l’exercici anterior, l’òrgan
que resolgui l’expedient ha d’aplicar els criteris de gra-
duació considerant els marges i les comissions dels
últims dotze mesos o, si s’escau, elevant a l’any els parà-
metres indicats corresponents als mesos anteriors d’ac-
tivitat si aquests són inferiors a dotze.

Tres. El pagament voluntari per l’imputat, en qual-
sevol moment anterior a la resolució, pot implicar així
mateix l’acabament del procediment. En els casos en
què hi hagi conformitat amb la proposta de sanció, i
en el termini que s’habiliti en la notificació de l’inici de
l’expedient, es pot fer efectiu l’import de la sanció amb
una reducció del 25 per 100.

CAPÍTOL II

Règim sancionador aplicable a fabricants,
importadors, distribuïdors i marquistes

Article 52. Infraccions molt greus.

Constitueixen infraccions molt greus:

1. L’oferiment pels fabricants, importadors, marquis-
tes i distribuïdors a l’engròs, per si mateixos o per mitjà
dels seus agents o representants, o per tercers, als expe-
nedors o als punts de venda amb recàrrec d’un marge
directe o indirecte diferent del fixat legalment.

S’entén inclòs en aquesta previsió l’oferiment o el
lliurament de regals promocionals prohibits per l’arti-
cle 6.u de la Llei 13/1998, de 4 de maig, o de condicions
de crèdit o finançament dels productes més favorables
per a l’expenedor que les establertes com a límit per
aquest Reial decret.

2. L’oferiment pels 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 preten-
guin influir en la seva neutralitat obligada.

Article 53. Infraccions greus.

Constitueixen infraccions greus:

1. El falsejament o la falta injustificada de comu-
nicació, dins els terminis que fixi el president del Comis-
sionat per al Mercat de Tabacs, dels documents, les
dades o les informacions que hagin de proporcionar els
operadors per a les finalitats pròpies del Comissionat
per al Mercat de Tabacs, o dels projectes de campanyes
i plans de publicitat o de la documentació i els pres-
supostos de les promocions efectuats.

2. No fer els distribuïdors a l’engròs els subminis-
traments de labors de tabac en les condicions previstes
als apartats quatre i cinc de l’article 3 de la Llei i corre-
latius d’aquest Reglament o la negativa de subminis-
trament sense causa justificada. A aquests efectes, es
considera causa justificada, entre altres que es puguin
acreditar davant el Comissionat per al Mercat de Tabacs,
l’existència reiterada de pagaments pendents al distri-
buïdor per un import superior a la mitjana mensual del
total de les vendes efectuades per l’expenedor l’any
immediatament anterior.

3. La resistència, negativa o obstrucció a l’acció ins-
pectora del Comissionat per al Mercat de Tabacs res-
pecte al compliment pels subjectes que intervenen en
el sector de les obligacions que imposa la Llei.
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4. L’obtenció per part de fabricants, importadors o
distribuïdors a l’engròs de labors procedents de proveï-
dors diferents dels autoritzats, així com el subministra-
ment igualment irregular, sempre que, en ambdós casos,
aquestes accions no siguin qualificades pels òrgans com-
petents com a delictes o infraccions de contraban.

Article 54. Infraccions lleus.

Constitueix infracció lleu qualsevol infracció del que
preveu la Llei 13/1998, de 4 de maig, comesa pels
fabricants, importadors, marquistes i distribuïdors a l’en-
gròs, no tipificada com a infracció greu o molt greu.

Article 55. Sancions.

Les infraccions a les quals es refereixen els articles 52
a 54 anteriors se sancionen de la manera següent:

1. Les infraccions molt greus, amb la cance�ació
de la llicència als fabricants, importadors o distribuïdors
a l’engròs o amb una multa entre 20.000.000 i
50.000.000 de pessetes.

2. Les infraccions greus, amb una multa des de
2.000.000 fins a 20.000.000 de pessetes.

3. Les infraccions lleus, amb una multa de fins a
2.000.000 de pessetes.

CAPÍTOL III

Règim sancionador aplicable als expenedors
de tabac i timbre

Article 56. Infraccions molt greus.

Constitueixen infraccions molt greus:

1. L’abandonament de l’activitat per part del titular
de l’expenedoria.

Es considera abandonament de l’activitat el tanca-
ment de l’expenedoria per un període superior a un mes
sense l’autorització deguda.

2. La cessió de l’expenedoria en forma i�egal.
Es considera i�egal la cessió de l’aprofitament eco-

nòmic de la concessió, sigui de forma total o parcial
o associant una altra o unes altres persones en l’apro-
fitament, prescindint del procediment que estableixen
els articles 45 i 46 d’aquest Reial decret.

3. L’acceptació de retribucions no autoritzades
legalment, així com de marges en l’adquisició de pro-
ductes, percebuts directament o indirecta, que siguin
diferents dels fixats per la Llei.

S’entén inclosa en aquesta previsió l’acceptació de
regals promocionals prohibits per l’article 6.u de la
Llei 13/1998, de 4 de maig, del mercat de tabacs, així
com l’acceptació de condicions de crèdit o finançament
dels productes més favorables que els establerts com
a límit per aquest Reial decret.

4. La venda a preus diferents dels fixats legalment,
incloent en aquest supòsit la concessió de descomptes,
bonificacions o el lliurament de productes promocionals
a clients.

5. El transport, el lliurament o la venda del tabac
fora de l’expenedoria.

6. El trasllat del lloc de venda prescindint del pro-
cediment que estableix l’article 39 d’aquest Reial decret.

Article 57. Infraccions greus.

Constitueixen infraccions greus:

1. L’incompliment pels expenedors de les obliga-
cions que marca aquest Reial decret respecte als dies

i l’horari d’obertura de l’establiment i, en tot cas, el tan-
cament de l’establiment per un període superior a cinc
dies i inferior a un mes, sense l’autorització deguda.

2. La falta de gestió personal i directa de l’expe-
nedoria, sens perjudici de la co�aboració que els auxiliars
o dependents del titular li puguin prestar.

3. L’incompliment de l’obligació de residència.
4. El desproveïment per un període de temps supe-

rior a quinze dies de labors o efectes reclamats nor-
malment pels consumidors, així com l’incompliment de
les normes sobre assortits mínims.

5. La inobservança per part de l’expenedor de les
condicions de subministrament a particulars o als punts
de venda amb recàrrec, manifestada, entre altres, per
les accions o omissions següents:

a) Negativa sense causa justificada a vendre labors
o efectes.

b) No estendre, en ocasió de la venda de les mer-
caderies, el document de circulació o venguí correspo-
nent, en els supòsits en què sigui preceptiu.

c) Sobrepassar els límits establerts per a la venda
de labors de tabac a particulars o a punts de venda
amb recàrrec o incomplir la normativa sobre la venda
a menors.

d) No conservar les còpies dels fulls de comandes,
factures i venguins corresponents als últims tres anys
a disposició del Comissionat per al Mercat de Tabacs.

e) El subministrament a punts de venda amb
recàrrec diferents dels que té adscrits reglamentària-
ment, o que no disposen d’autorització o que l’autorit-
zació està caducada, així com la realització d’activitats
comercials que passin de l’àmbit propi de la concessió
com la venda a distància o per mitjans telemàtics o mit-
jançant l’exportació o a altres expenedories.

f) Venda de productes no autoritzats, així com l’em-
magatzemament als mateixos locals de productes que
poden perjudicar la bona conservació de les labors de
tabac.

6. L’incompliment de les normes que regulen la
publicitat i, en concret:

a) La discriminació en vitrines o aparadors de pro-
ductes, marques o fabricants.

b) La identificació externa mitjançant logotips, rètols
o elements identificadors de fabricants, marquistes o dis-
tribuïdors concrets.

c) La publicitat a l’exterior de l’establiment de mar-
ques o productes dels subjectes esmentats en els parà-
grafs a) i b), així com la identificació a l’exterior de l’es-
tabliment on està situat el punt de venda mitjançant
logotips, rètols o elements identificadors de fabricants,
marquistes o distribuïdors.

7. El falsejament o la falta injustificada de comu-
nicació, 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
expenedors per a les finalitats pròpies del Comissionat.

8. La resistència, la negativa o l’obstrucció a l’acció
inspectora del Comissionat, dels seus agents o manda-
taris, respecte al compliment de les obligacions que la
legislació vigent imposa als expenedors.

En particular aquest supòsit comprèn la negativa, la
resistència o l’obstrucció a la comprovació de la docu-
mentació de tenidoria obligatòria, o a l’accés a les ins-
ta�acions de l’expenedoria i els seus magatzems.

9. L’obtenció de labors de tabac de proveïdors dife-
rents dels autoritzats, quan aquestes accions no siguin
qualificades pels òrgans competents com a delictes o
infraccions de contraban.
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Article 58. Infraccions lleus.

Constitueixen infraccions lleus:

1. L’incompliment pels expenedors de les normes
sobre atenció al públic que estableix aquest Reial decret.

2. L’absència d’exhibició en un lloc visible de les
tarifes oficials de preus o dels documents acreditatius
de la concessió.

3. Qualsevol altra infracció del règim jurídic de l’ac-
tivitat de venda a la menuda tipificada en aquest Reial
decret com a actuació negligent en la prestació del servei
i no configurada com a infracció molt greu o greu.

4. La venda de tabac sense l’autorització adminis-
trativa deguda, quan no constitueixi delicte o infracció
administrativa de contraban segons la legislació espe-
cífica. També s’entén inclòs en aquest supòsit l’emma-
gatzemament no autoritzat de labors de tabac amb des-
tinació a la venda. Es presumeix que aquesta destinació
existeix quan les labors estan situades en un establiment
mercantil obert al públic o de l’actitud i la conducta del
seu posseïdor es dedueix de manera patent l’oferiment
al públic per a la venda.

5. Qualsevol altra infracció del que preveu la
Llei 13/1998, de 4 de maig, d’ordenació del mercat
de tabacs i normativa tributària, comesa pels expenedors,
no tipificada com a infracció greu o molt greu.

Article 59. Sancions.

U. Les infraccions a les quals es refereixen els arti-
cles 56 a 58 anteriors se sancionen de la manera
següent:

1. Les infraccions molt greus, amb la revocació de
la concessió o amb una multa entre 20.000.000 i
50.000.000 de pessetes.

2. Les infraccions greus, amb suspensió temporal
de l’exercici de la concessió de fins a sis mesos o amb
una multa des de 2.000.000 fins a 20.000.000 de
pessetes.

3. Les infraccions lleus, amb una multa de fins a
2.000.000 de pessetes.

Dos. Les infraccions a què es refereix l’apartat qua-
tre de l’article 58 anterior se sancionen amb una multa
de fins a 500.000 pessetes, i n’ha de respondre soli-
dàriament, juntament amb el subjecte infractor, el titular
de l’establiment on es cometi la infracció si aquell és
el seu empleat o dependent o si es comet amb el seu
coneixement.

CAPÍTOL IV

Règim sancionador aplicable als autoritzats
per a la venda amb recàrrec

Article 60. Infraccions molt greus.

Constitueixen infraccions molt greus:

1. La comercialització de productes a preus dife-
rents dels establerts per a la venda amb recàrrec.

2. L’adquisició de tabac a preus diferents dels de
tarifa o amb qualsevol tipus de descompte, incentiu o
bonificació, directe o indirecte, en els mateixos termes
que estableix l’article 56, apartat 3, d’aquest Reial decret.

Article 61. Infraccions greus.

Constitueixen infraccions greus:

1. L’absència reiterada, en els punts de venda amb
recàrrec, d’existències de les labors més demanades,

així com la identificació a l’exterior de l’establiment on
estigui situat el punt de venda mitjançant logotips, rètols
o elements identificadors de fabricants, marquistes o dis-
tribuïdors i la publicitat a l’exterior de l’establiment de
les seves marques o productes.

2. El falsejament o la falta injustificada de comu-
nicació, 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
autoritzats per a les finalitats pròpies del Comissionat.

3. La resistència, la negativa o l’obstrucció a l’acció
inspectora del Comissionat per al Mercat de Tabacs, dels
seus agents o mandataris, respecte al compliment de
les obligacions que la legislació vigent imposa als auto-
ritzats per a la venda amb recàrrec.

En particular aquest supòsit comprèn la negativa, la
resistència o l’obstrucció a la comprovació de la docu-
mentació de tenidoria obligatòria, o a l’accés a les ins-
ta�acions del punt de venda i els seus magatzems.

4. L’obtenció de labors de tabac d’un proveïdor dife-
rent de l’expenedoria assignada a aquest efecte quan
aquesta actuació no sigui qualificada pels òrgans com-
petents com a delicte o infracció de contraban.

Article 62. Infraccions lleus.

Constitueixen infraccions lleus:

1. L’absència d’exhibició en un lloc visible de les
tarifes oficials de venda amb recàrrec o del document
acreditatiu de l’autorització.

2. La venda de tabac sense l’autorització adminis-
trativa deguda, quan no constitueixi delicte o infracció
administrativa de contraban segons la legislació espe-
cífica. També s’entén inclòs en aquest supòsit l’emma-
gatzemament no autoritzat de labors de tabac amb des-
tinació a la venda. Es presumeix que aquesta destinació
existeix quan les labors estan situades en un establiment
mercantil obert al públic o de l’actitud i la conducta del
seu posseïdor es dedueix de manera patent l’oferiment
al públic per a la venda.

3. Qualsevol altra infracció del règim jurídic de l’ac-
tivitat que preveu la Llei comesa per un autoritzat per
a la venda amb recàrrec, i no configurada com a infracció
greu o molt greu i, en particular, la falta d’acompanya-
ment de les mercaderies amb el venguí oportú expedit
en el moment de l’adquisició i la conservació dels corres-
ponents a les adquisicions de l’últim any.

Article 63. Sancions.

U. Les infraccions a les quals es refereixen els arti-
cles 60 a 62 anteriors se sancionen de la manera
següent:

1. Les infraccions molt greus, amb la revocació de
l’autorització o amb una multa entre 500.000 i fins a
2.000.000 de pessetes.

2. Les infraccions greus, amb suspensió de l’auto-
rització per un termini de fins a sis mesos o amb una
multa entre 100.000 i 500.000 pessetes.

3. Les infraccions lleus, amb una multa de fins a
100.000 pessetes.

Dos. Les infraccions a les quals es refereix l’apartat
2 de l’article 62 anterior se sancionen amb una multa
de fins a 500.000 pessetes, i n’ha de respondre soli-
dàriament, juntament amb el subjecte infractor, el titular
de l’establiment on es cometi la infracció si aquell és
el seu empleat o dependent o si es comet amb el seu
coneixement.
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CAPÍTOL V

Règim sancionador aplicable a altres subjectes
que intervinguin en el mercat de tabacs

Article 64. Infraccions lleus de subjectes no autoritzats.

Constitueix infracció lleu la venda de tabac sense l’au-
torització administrativa deguda quan no constitueixi
delicte o infracció administrativa de contraban segons
la legislació específica. També s’entén inclòs en aquest
supòsit l’emmagatzemament no autoritzat de labors de
tabac amb destinació a la venda. Es presumeix que
aquesta destinació existeix quan les labors estan situades
en un establiment mercantil obert al públic o de l’actitud
i la conducta del seu posseïdor es dedueix de manera
patent l’oferiment al públic per a la venda.

Article 65. Sancions.

Les infraccions a què es refereix l’article anterior se
sancionen amb una multa de fins a 500.000 pessetes,
i n’ha de respondre solidàriament, juntament amb el sub-
jecte infractor, el titular de l’establiment on es cometi
la infracció si aquell és el seu empleat o dependent o
si es comet amb el seu coneixement.

Disposició addicional primera. Ingrés previ de taxes.

De conformitat amb el que disposa l’article 23 de
la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics,
l’ingrés previ de les taxes que estableix l’article 5.8, a)
de la Llei 13/1998, d’ordenació del mercat de tabacs
i normativa tributària, desplegades a l’annex de l’esmen-
tada norma, s’ha de fer pel procediment d’autoliquidació.

L’ingrés s’ha de fer utilitzant els impresos de decla-
ració liquidació segons els models que s’aprovin per
ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda.

Disposició addicional segona. Vendes en establiments
compresos en la disposició addicional setena de la
Llei 13/1998.

En aplicació de les previsions de la disposició addi-
cional setena de la Llei 13/1998, de desaparició de les
«vendes lliures d’impostos» en els desplaçaments intra-
comunitaris, els establiments que, fins en aquell moment,
estaven autoritzats per fer aquestes vendes poden con-
tinuar exercint la seva activitat en relació amb les labors
de tabacs amb impostos, i el recàrrec corresponent
posant en coneixement del Comissionat per al Mercat
de Tabacs l’inici de les operacions de venda, mantenint
en les altres coses el règim jurídic amb el qual operaven
encara que sotmesos a les següents limitacions:

a) No poden subministrar labors de tabac a les expe-
nedories de tabac i timbre, punts de venda amb recàrrec,
ni expendre per mitjà de màquines automàtiques.

b) No poden efectuar vendes unitàries de labors per
una quantia inferior a 200 cigarrets o 5 cigars, corres-
ponents a la mateixa referència de producte.

c) Només poden vendre les labors de tabac amb
el recàrrec autoritzat.

d) No poden efectuar canvis d’emplaçament, ni esta-
blir extensions temporals fora de l’edifici o del recinte
en el qual operen, excepte en el cas que el servei prestat
pels esmentats edificis o recintes sigui traslladat, total-
ment o parcial, a altres insta�acions.

Els canvis d’emplaçament efectuats dins el mateix
edifici o recinte, els ha d’autoritzar el Comissionat per
al Mercat de Tabacs, per si poden causar un perjudici
econòmic apreciable a una expenedoria preexistent.

e) No són aplicables les previsions de l’apartat cinc
de l’article 4 de la Llei 13/1998 referent a punts de
venda amb recàrrec.

El ministre d’Economia i Hisenda ha d’establir les
adaptacions que calguin al règim de funcionament dels
establiments regulats en aquest apartat.

Disposició addicional tercera. Comerç a la menuda de
labors de tabac.

El règim relatiu al comerç a la menuda de labors de
tabac, que regula el títol II d’aquest Reial decret, referent
a la venda de tabac tant en expenedories com en els
punts de venda amb recàrrec, tant si es fa manual com
mitjançant l’ús d’una màquina automàtica expenedora,
s’entén sens perjudici de les obligacions establertes en
la normativa sanitària vigent, especialment el que preveuen
els articles 4.2, 4.3, 5.1 i 5.2 del Reial decret 192/1988,
de 4 de març, sobre limitacions en la venda i l’ús del
tabac per a la protecció de la salut de la població.

Disposició transitòria primera. Distintiu institucional.

El rètol identificador dels establiments de la xarxa
d’expenedories de tabac i timbre de l’Estat, l’estableix
el Comissionat per al Mercat de Tabacs, i fins que això
no tingui lloc es manté l’actual distintiu institucional del
monopoli de tabacs, constituït per una lletra T de color
vermell sobre un fons de fulla de tabac de color groc
crom i rètols amb la indicació «Tabacs» i a Canàries
«Timbre», en els mateixos colors. Si les disposicions urba-
nístiques vigents en cada localitat impedeixen utilitzar
formes, grafismes, colors o dimensions diferents dels
reglamentaris, el Comissionat per al Mercat de Tabacs
ha d’adoptar les mesures adequades per a la senyalit-
zació de les expenedories en aquelles circumstàncies.

Disposició transitòria segona. Règim aplicable a les
infraccions anteriors.

Les infraccions comeses pels diferents operadors del
mercat de tabacs abans de l’entrada en vigor de la
Llei 13/1998, de 4 de maig, se sancionen d’acord amb
el principi de la normativa més favorable.

Disposició transitòria tercera. Autoritzacions de punts
de venda amb recàrrec.

Les autoritzacions de punts de venda amb recàrrec
atorgades abans del 26 de maig de 1998, data d’entrada
en vigor de la Llei 13/1998, de 4 de maig, mantenen
la seva vigència durant el termini al qual es refereix l’ar-
ticle 27 d’aquest Reial decret, comptat a partir de la
data del 26 de maig indicada, llevat que, atesa la data
en què es va produir l’autorització, les esmentades auto-
ritzacions tinguin un termini de validesa que, segons el
Reial decret 2738/1986, de 12 de desembre, venci
abans del 26 de maig de 2001, cas en què s’han de
renovar a partir de la data de la seva caducitat segons
l’última norma indicada. Aquesta vigència no s’estén en
relació amb les autoritzacions atorgades en favor de qui,
d’acord amb el que preveuen els articles 1 dos c) i 4
tres de la Llei 13/1998, de 4 de maig, no pot ser titular
d’autorització de venda amb recàrrec.

Disposició transitòria quarta. Moratòria per alternar el
transport del tabac amb altres mercaderies.

No obstant el que disposa l’article 5, apartat u, c),
els majoristes establerts actualment, durant el termini
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de tres anys a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial
decret, poden alternar el transport de tabac amb el d’al-
tres mercaderies que pertanyin al gir o tràfic del seu
negoci o de les seves filials, sempre que no siguin sus-
ceptibles de perjudicar les labors del tabac, sense que
calgui guardar cap proporció determinada entre el volum
del tabac transportat i el de les altres mercaderies.

S’aplica la mateixa moratòria, quant al compliment
del precepte al qual fa referència el paràgraf anterior,
als nous operadors durant el termini de tres anys a comp-
tar de la data de l’atorgament de la llicència per a la
distribució.

En qualsevol cas s’han de disposar zones específiques
i separades en els mitjans de transport per a la conducció
de les labors de tabac.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

A l’entrada en vigor d’aquest Reial decret queden
derogades totes les disposicions que s’oposin al que dis-
posa i, en particular, el Reial decret 2738/1986, de 12
de desembre, regulador de les activitats d’importació
i comerç a l’engròs i al detall de les labors de tabac,
sens perjudici de l’exigència de les responsabilitats nas-
cudes sota la seva vigència.

Continuen en vigor, mentre no s’oposin a aquesta
disposició, el Reial decret 1394/1993, de 4 d’agost,
regulador del procediment sancionador, i el Reial
decret 1768/1994, de 5 d’agost, regulador dels pro-
cediments en matèria d’autoritzacions, concessions i per-
misos en l’àmbit del monopoli de tabacs, llevat de l’a-
partat 2 de l’article 3, i els articles 4, 5 i 6 d’aquest
últim; les referències que s’hi fan relatives a la Delegació
del Govern en el Monopoli de Tabacs s’entenen fetes
a l’organisme autònom Comissionat per al Mercat de
Tabacs.

Disposició final primera. Facultat de desplegament.

Es faculten el ministre d’Economia i Hisenda, el secre-
tari d’Estat d’Hisenda i el president de l’organisme autò-
nom Comissionat per al Mercat de Tabacs, en l’àmbit
de les seves competències respectives, per dictar les
disposicions necessàries per a l’aplicació d’aquest Reial
decret.

Disposició final segona. Zones franques i àrees exemptes.

Les operacions comercials efectuades en zones fran-
ques i altres àrees exemptes, amb labors de tabac la
destinació final de les quals sigui l’exportació o la tramesa
fora del territori d’aplicació de la Llei 13/1998, d’or-
denació del mercat de tabacs, no estan afectades pel
que disposa aquest Reial decret

Disposició final tercera. Modificació de l’article 9.1 del
Reial decret 2668/1998, d’11 de desembre.

L’últim paràgraf de l’article 9.1 del Reial decret
2668/1998, d’11 de desembre, pel qual s’aprova l’Es-
tatut de l’organisme autònom Comissionat per al Mercat
de Tabacs, té la redacció següent:

«s) Un secretari, representant de l’organisme
autònom i designat pel seu president, que actua
amb veu però sense vot.»

Disposició final quarta. Addició d’un apartat 6 a l’article 9
del Reial decret 2668/1998.

S’afegeix un apartat 6 a l’article 9 del Reial decret
2668/1998.

«6) Els membres del Comitè Consultiu poden
assistir, amb veu però sense vot, a les reunions
de les comissions de la Producció i d’Expenedories
de les quals no siguin membres.»

Disposició final cinquena. Entrada en vigor.

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

Madrid, 9 de juliol de 1999.

JUAN CARLOS R.

El vicepresident segon del Govern

i ministre d’Economia i Hisenda,

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO

MINISTERI DE FOMENT

15529 REIAL DECRET 1161/1999, de 2 de juliol, pel
qual es regula la prestació dels serveis aero-
portuaris d’assistència en terra. («BOE» 168,
de 15-7-1999.)

La Directiva 96/67/CE, del Consell, de 15 d’octubre,
relativa a l’accés al mercat d’assistència en terra en els
aeroports de la Comunitat, estableix el marc comú regu-
lador de la prestació d’aquests serveis en els estats mem-
bres. La norma comunitària parteix del caràcter indis-
pensable de l’assistència en terra per al funcionament
correcte del transport aeri i la utilització eficaç de les
infraestructures aeroportuàries i s’orienta a la seva ober-
tura al mercat en règim de lliure competència, de manera
progressiva i adaptada a les necessitats del sector.

La disposició addicional quarantena de la Llei 66/1997,
de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives
i de l’ordre social, va iniciar la incorporació a l’ordena-
ment espanyol de la Directiva 96/67/CE, amb la deter-
minació dels criteris conforme als quals es poden establir,
per via reglamentària, limitacions en la prestació del ser-
vei d’assistència en terra a aeronaus, passatgers i mer-
caderies, així com al dret a l’autoassistència en els aero-
ports espanyols, i amb l’autorització al Govern per establir
els supòsits i les condicions en què escau la declaració
d’obligació de servei públic en la prestació del servei
esmentat.

Aquest Reial decret dóna compliment al precepte
legal esmentat i completa la recepció de la Directi-
va 96/67/CE. S’hi estableixen els requisits exigibles per
a l’exercici dels serveis d’assistència en els aeroports
d’interès general, es liberalitza, amb algunes excepcions,
el règim de prestació d’aquests serveis, es regulen els
supòsits en què, per raó de l’espai disponible, la capa-
citat, la seguretat i altres condicions pròpies d’un aero-
port, ha de quedar limitat el nombre d’agents o usuaris
que prestin serveis d’assistència, i s’encomana a l’entitat
pública empresarial Aeroports Espanyols i Navegació
Aèria (AENA) la gestió de les infraestructures aeropor-
tuàries que, per la seva complexitat, el seu cost econòmic
o el seu impacte en el medi ambient, s’han de mantenir
sota la responsabilitat de l’autoritat aeroportuària.


