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i coneixement d’idoneïtat i les atribucions professionals 
corresponents a cada títol, sense perjudici de les compe-
tències del Ministeri de Foment.

El Reial decret 930/1998, de 14 de maig, sobre con-
dicions generals d’idoneïtat i titulació de determinades 
professions de la marina mercant i del sector pesquer, 
estableix a la disposició derogatòria única la derogació 
del Decret 2596/1974, de 9 d’agost, sobre titulacions pro-
fessionals de la marina mercant i de pesca, excepte pel 
que fa al capità de pesca, és a dir, les atribucions i les 
condicions per obtenir aquesta titulació.

Els aspirants al títol de capità de pesca, d’acord amb 
el que estableix el Decret 2596/1974, de 9 d’agost, havien 
de tenir l’extint títol de patró de pesca d’altura, raó per la 
qual es fa necessari actualitzar les condicions d’obtenció 
de la titulació de capità de pesca per adequar-la a la nor-
mativa vigent.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat con-
sultades les comunitats autònomes i el sector pesquer 
afectat.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i amb 
la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió 
del dia 27 d’agost de 2004,

D I S P O S O :

Article 1. Condicions del títol de capità de pesca.

Les condicions per obtenir el títol de capità de pesca 
en vaixells pesquers són les següents:

a) Tenir el títol de patró d’altura per a vaixells de 
pesca, que regula l’article 3.1.2n del Reial decret 930/1998, 
de 14 de maig, sobre condicions generals d’idoneïtat 
i titulació de determinades professions de la marina 
mercant i del sector pesquer, o el títol de patró de pesca 
d’altura les atribucions del qual, segons el que disposa el 
punt 1 de la disposició addicional segona del Reial decret 
esmentat, estan regulades en el Decret 2596/1974, de 9 
d’agost, sobre titulacions professionals de la marina mer-
cant i de pesca.

b) Haver complert 600 dies d’embarcament després 
de la data d’obtenció del títol de patró d’altura o patró de 
pesca d’altura, a bord de vaixells de pesca nacionals o a 
bord de vaixells de pesca pertanyents a societats mixtes, 
participades per capital espanyol i constituïdes segons els 
criteris que estableix l’article 8 del Reglament (CE) núm. 
2792/1999 del Consell, de 17 de desembre de 1999, pel 
qual es defineixen les modalitats i les condicions de les 
intervencions amb finalitat estructural en el sector de la 
pesca.

c) Haver aprovat l’examen corresponent.

Article 2. Atribucions.

Les atribucions que confereix el títol de capità de 
pesca en els vaixells pesquers per a l’obtenció d’aquest 
són les següents:

a) Comandament de vaixells de pesca dedicats a 
qualsevol classe de pesca, sense cap limitació de tonatge 
ni distància de la costa.

b) Enrolar-se com a primer oficial de pont, en vaixells 
pesquers dedicats a qualsevol classe de pesca.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogats els articles 1, apartat 2, en tot el que 
fa referència al capità de pesca; l’article 3, apartat 1, del 
Decret 2596/1974, de 9 d’agost, sobre titulacions profes-
sionals de la marina mercant i de pesca, i totes les dis-

posicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
estableix aquest Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que esta-
bleix l’article 149.1.19a de la Constitució, que atribueix 
a l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases 
d’ordenació del sector pesquer.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Palma de Mallorca, 27 d’agost de 2004.

JUAN CARLOS R.   

La ministra d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
            ELENA ESPINOSA MANGANA

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 15620 REIAL DECRET 1782/2004, de 30 de juliol, pel 

qual s’aprova el Reglament de control del 
comerç exterior de material de defensa, d’altre 
material i de productes i tecnologies de doble ús. 
(«BOE» 210, de 31-8-2004.)

La Llei orgànica 12/1995, de 12 de desembre, de 
repressió del contraban, i la Llei orgànica 3/1992, de 30 
d’abril, per la qual s’estableixen supòsits de contraban en 
matèria d’exportació de material de defensa o material de 
doble ús, preveuen que el Govern ha d’aprovar les rela-
cions de material de defensa i de doble ús i ha d’establir 
els requisits, les condicions i els procediments a què s’han 
de subjectar les autoritzacions, que poden ser atorgades 
amb caràcter general.

El control de les exportacions-expedicions de produc-
tes i tecnologies de doble ús ha estat regulat en l’àmbit 
comunitari mitjançant el Reglament (CE) núm. 1334/2000 
del Consell, de 22 de juny de 2000, pel qual s’estableix 
un règim comunitari de control de les exportacions de 
productes i tecnologia de doble ús, i el Reglament (CE) 
núm. 149/2003 del Consell, de 27 de gener de 2003, que 
el modifica i l’actualitza, que indica que els estats mem-
bres han d’adoptar les mesures adequades per garantir 
la plena aplicació de tot el que disposa. Com que estan 
inclosos a l’annex I del dit Reglament (CE) núm. 149/2003 
determinats productes i tecnologies de doble ús que, al 
seu torn, també estan inclosos en la relació de material 
de defensa, es fa necessari comprovar si estan acollits a 
la normativa del Reglament esmentat o, si no és el cas, 
que s’acullin a la normativa d’aquest Reial decret com a 
material de defensa. Aquest és el cas de les llançadores 
espacials, els seus equips, components i tecnologies que 
en alguns casos es diferencien dels míssils balístics pel 
seu ús final.

D’altra banda, la Llei orgànica 10/1995, de 23 de no-
vembre, del Codi penal, conté en els articles 566 i 567 
referències expresses a les armes químiques, i en pena 
la fabricació, la comercialització, el tràfic i l’establiment 
de dipòsits. La Llei orgànica 2/2000, de 7 de gener, de 
modificació de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novem-
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bre, del Codi penal, en matèria de prohibició del desen-
volupament i l’ús d’armes químiques, inclou les activitats 
que comprenen la recerca o l’estudi de caràcter científic o 
tècnic encaminats a la creació d’una nova arma química 
o a la modificació d’una de preexistent, l’ús d’aquestes 
armes i la iniciació de preparatius militars per a la seva 
utilització.

Així mateix, les obligacions derivades de la Conven-
ció de 13 de gener de 1993, sobre la prohibició del des-
envolupament, la producció, l’emmagatzematge i l’ús 
d’armes químiques i sobre la seva destrucció, impliquen 
l’establiment de mesures de control, incloses aquelles 
sobre la importació-introducció i l’exportació-expedició 
de les substàncies químiques enumerades a les llistes 1, 
2 i 3 de la dita Convenció, que han de ser objecte de regu-
lació en compliment del que s’exposa a la Llei 49/1999, de 
20 de desembre, sobre mesures de control de substàncies 
químiques susceptibles de desviament per a la fabricació 
d’armes químiques.

De manera anàloga, la Convenció de 10 d’abril de 
1972, sobre la prohibició de desenvolupament, producció 
i emmagatzematge de les armes bacteriològiques (bio-
lògiques) i toxíniques i sobre la seva destrucció, obliga 
Espanya a establir mesures de control sobre les trans-
ferències d’agents biològics i toxines que no tinguin jus-
tificació per a usos profilàctics, de protecció o altres usos 
pacífics; de les instal·lacions, equips i materials de pro-
ducció i manipulació, i dels seus mitjans de llançament 
i/o dispersió, incloses les municions, els dispositius i els 
equipaments específicament dissenyats per a ús d’armes 
biològiques.

L’aprovació dels cossos legislatius esmentats i les 
seves modificacions successives, a més de l’evolució 
contínua de les directrius i les llistes de control en els 
diferents fòrums internacionals de no-proliferació, fan 
necessari actualitzar la legislació nacional.

L’article 296 del Tractat constitutiu de la Comunitat 
Europea permet als estats membres adoptar les mesures 
que considerin necessàries per protegir els interessos 
essencials de la seva seguretat i que es refereixin a la 
producció o al comerç d’armes, municions i material de 
guerra.

La legislació nacional que desplega el que s’ha expo-
sat, i que ara es vol actualitzar, comprèn el Reglament 
del comerç exterior de material de defensa i de doble ús, 
aprovat pel Reial decret 491/1998, de 27 de març, el Reial 
decret 1315/2001, de 30 de novembre, pel qual es regulen 
les autoritzacions per a la importació i la introducció de 
les substàncies químiques a què es refereixen les llistes 
1 i 2 de l’annex de la Convenció de 13 de gener de 1993, 
sobre la prohibició del desenvolupament, la producció, 
l’emmagatzematge i l’ús d’armes químiques i sobre 
la seva destrucció, i l’Ordre del Ministeri d’Economia i 
Hisenda, de 30 de juny de 1998, per la qual es regula el 
procediment i la tramitació del comerç exterior de mate-
rial de defensa i de doble ús.

Per tot això, aquest Reial decret té com a objectiu 
actualitzar la regulació de les transferències del comerç 
exterior de material de defensa, d’altre material i de 
productes i tecnologies de doble ús, i completar i des-
envolupar les del marc establert per la nova normativa 
comunitària.

Quant a la importació-introducció, es manté el control 
de les armes de guerra, de les importacions-introduc-
cions de les substàncies químiques segons les llistes 1, 
2 i 3, si s’escau, de la Convenció de 13 de gener de 1993, 
sobre la prohibició del desenvolupament, la producció, 
l’emmagatzematge i l’ús d’armes químiques i sobre la 
seva destrucció, així com les actuacions de col·laboració 
amb altres països, que inclouen l’emissió de certificats 
en compliment de compromisos internacionals. Tot això 
s’entén sense perjudici de l’exigència d’autorització admi-
nistrativa, derivada de la normativa general sobre les 

transferències d’armes que no siguin objecte de control 
per aquest Reial decret.

Cal recordar que pel que fa al sistema punitiu i sancio-
nador, a més del que estableix el Codi penal vigent quant 
al tràfic d’armes, s’aplica la Llei orgànica 12/1995, de 12 
de desembre, de repressió del contraban, la qual preveu 
com a delicte, entre altres, l’exportació sense autoritza-
ció, o havent-la obtingut fraudulentament, de material de 
defensa o de doble ús.

Es manté la Junta interministerial reguladora del 
comerç exterior de material de defensa i de doble ús 
(JIMDDU), creada pel Reial decret 824/1993, de 28 de 
maig, i es crea el Registre especial d’operadors de comerç 
exterior de material de defensa i de doble ús, en substi-
tució del Registre especial d’exportadors de material de 
defensa i de doble ús, creat pel Reial decret 480/1988, de 25 
de març, per permetre, a més, la inscripció d’importadors 
de determinats productes i altres operacions, inclosa la 
intermediació. 

L’adopció de la Posició comuna del Consell 
2003/468/PESC, de 23 de juny de 2003, sobre el control 
del corretatge d’armes, i el Programa d’acció de Nacions 
Unides per prevenir, combatre i eliminar el tràfic il·lícit 
d’armes petites i lleugeres en tots els seus aspectes, fan 
necessari el control de les operacions d’intermediació 
en el comerç d’armes efectuades des de territori espan-
yol. A més, s’amplia el control de les transferències a 
certs materials, no inclosos en la relació de material de 
defensa, quan el seu ús final estigui relacionat amb acti-
vitats relatives a armes de destrucció massiva, vectors 
capaços de transportar-les o un altre ús final militar en 
països sotmesos a embargaments pel Consell de Segu-
retat de Nacions Unides, per la Unió Europea o per una 
decisió de l’Organització per a la Seguretat i Cooperació a 
Europa (OSCE).

D’altra banda, l’aplicació del Codi de conducta de la 
Unió Europea als materials de la relació de material de 
defensa fa necessari ampliar, a l’article 8, la denegació, 
la suspensió i la revocació de les autoritzacions a les 
exportacions-expedicions quan puguin ser utilitzades de 
manera contrària al respecte degut i a la dignitat inherent 
a l’ésser humà.

Aquest Reial decret té l’informe favorable de la 
JIMDDU.

En virtut d’això, a proposta dels ministres d’Indústria, 
Turisme i Comerç, d’Afers Exteriors i de Cooperació, 
de Defensa, d’Economia i Hisenda i de l’Interior, amb 
l’aprovació prèvia del ministre d’Administracions Públi-
ques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 30 de 
juliol de 2004, 

D I S P O S O :

Article únic. Aprovació del Reglament.

S’aprova el Reglament de control del comerç exterior 
de material de defensa, d’altre material i de productes i 
tecnologies de doble ús, el text del qual s’insereix a con-
tinuació.

Disposició transitòria primera. Autoritzacions vigents.

Les operacions emparades en autoritzacions 
d’exportació expedides de conformitat amb la normativa 
vigent abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret 
es poden efectuar d’acord amb les normes vigents en el 
moment de la seva autorització, sempre que es verifiquin 
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dins el termini de validesa assenyalat en les llicències 
respectives.

Disposició transitòria segona. Sol·licituds pendents.

Les sol·licituds d’autorització d’exportació que hagin 
estat presentades anteriorment i estiguin pendents de 
resolució a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret s’han 
de resoldre de conformitat amb el que estableix aquest.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

1. Queda derogat el Reial decret 491/1998, de 27 de 
març, pel qual s’aprova el Reglament del comerç exterior 
de material de defensa i de doble ús.

2. Queda derogat el Reial decret 1315/2001, de 30 
de novembre, pel qual es regulen les autoritzacions per 
a la importació i la introducció de les substàncies quími-
ques a què es refereixen les llistes 1 i 2 de l’annex de la 
Convenció de 13 de gener de 1993, sobre la prohibició del 
desenvolupament, la producció, l’emmagatzematge i l’ús 
d’armes químiques i sobre la seva destrucció.

3. Queda derogada l’Ordre del Ministeri d’Economia 
i Hisenda, de 30 de juny de 1998, per la qual es regula el 
procediment i la tramitació del comerç exterior de mate-
rial de defensa i de doble ús.

4. Queden derogades totes les normes del mateix 
rang o inferior el contingut de les quals s’oposi al que 
estableix aquest Reial decret, sense perjudici del que 
disposa el Reial decret 1554/2004, de 25 de juny, pel qual 
es desplega l’estructura orgànica bàsica del Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç.

Disposició final primera. Desplegament normatiu.

Els ministres d’Indústria, Turisme i Comerç, d’Afers 
Exteriors i de Cooperació, de Defensa, d’Economia i 
Hisenda i de l’Interior, en l’àmbit de les seves respectives 
competències, han de dictar les disposicions necessàries 
per a l’execució i el desplegament del que disposa aquest 
Reial decret.

Disposició final segona. Actualització dels annexos.

Els annexos I, II i III d’aquest Reglament es poden 
actualitzar mitjançant una ordre del ministre d’Indústria, 
Turisme i Comerç, amb l’informe previ de la JIMDDU i 
d’acord amb els canvis que s’efectuïn en les llistes de 
control dels respectius règims internacionals originaris, 
és a dir, en el si de la Unió Europea, el Tractat de no-proli-
feració nuclear, la Convenció d’armes químiques, la Con-
venció d’armes biològiques, l’Arranjament de Wassenaar, 
el règim de control de tecnologies de míssils, el Grup de 
Subministradors Nuclears i el Grup Austràlia.

Els formularis o impresos de l’annex IV d’aquest 
Reglament es poden modificar, en l’àmbit de les seves 
respectives competències, mitjançant una ordre del 
ministre d’Indústria, Turisme i Comerç o mitjançant una 
ordre del ministre de Defensa.

Disposició final tercera. Normativa supletòria.

En tot el que no preveu aquest Reglament, s’aplica 
supletòriament l’Ordre del Ministeri de Comerç i Turisme, 
de 14 de juliol de 1995, per la qual es regula el procedi-
ment i la tramitació de les expedicions i exportacions i 
s’estableixen els seus règims comercials, i l’Ordre del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, de 24 de novembre de 
1998, per la qual es regula el procediment i la tramitació 
de les autoritzacions administratives d’importació i de les 
notificacions prèvies d’importació.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor al cap d’un mes 
de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Palma de Mallorca, 30 de juliol de 2004.

JUAN CARLOS R.   

La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

 REGLAMENT DE CONTROL DEL COMERÇ EXTERIOR 
DE MATERIAL DE DEFENSA, D’ALTRE MATERIAL I DE 

PRODUCTES I TECNOLOGIES DE DOBLE ÚS

CAPÍTOL I

Disposicions generals

SECCIÓ 1a ÀMBIT D’APLICACIÓ I REQUISITS D’AUTORITZACIÓ

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reglament té per objecte fixar les condi-
cions, els requisits i el procediment per exercir la funció 
de control del comerç exterior del material de defensa, 
d’altre material i de productes i tecnologies de doble ús, 
incloses les transferències intangibles, donant el compli-
ment degut a la normativa comunitària, els compromisos 
internacionals adquirits per Espanya, la consideració a la 
pau, l’estabilitat o la seguretat en l’àmbit mundial o regio-
nal i els interessos generals de la defensa nacional o de la 
política exterior de l’Estat.

2. L’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament és la tota-
litat del territori espanyol.

Article 2. Exigència d’autorització.

1. Respecte del material de defensa, queden sub-
jectes a autorització sotmesa a control específic d’aquest 
Reglament:

a) Les exportacions-expedicions, així com les sorti-
des de zones i dipòsits francs i la vinculació al règim de 
dipòsit duaner, del material inclòs en la relació de mate-
rial de defensa, que preveu l’article 1 de la Llei orgànica 
12/1995, de repressió del contraban, que figura com a 
annex I d’aquest Reglament.

b) Les importacions-introduccions, així com les 
entrades en zones i dipòsits francs i la vinculació al règim 
de dipòsit duaner dels materials de la llista d’armes de 
guerra, que figura com a annex III.1 d’aquest Reglament, 
en la qual s’inclouen els de la llista 1 de la Convenció 
sobre la prohibició del desenvolupament, la producció, 
l’emmagatzematge i l’ús d’armes químiques i sobre la 
seva destrucció.

c) Les exportacions del material de defensa, inclosa 
l’assistència tècnica, que no figuri expressament en la 
relació de material de defensa estan subjectes a autoritza-
ció en els casos següents:

1r Quan l’exportador hagi estat informat per les 
autoritats competents espanyoles del fet que es tracta de 
materials el destí dels quals és o pot ser el de contribuir, 
totalment o parcialment, al desenvolupament, producció, 
maneig, funcionament, manteniment, emmagatzematge, 
detecció, identificació o propagació d’armes químiques, 
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biològiques o nuclears o d’altres dispositius nuclears 
explosius, o al desenvolupament, producció, manteni-
ment o emmagatzematge de míssils capaços de transpor-
tar aquestes armes.

2n Quan el país adquirent o el país de destí estigui 
sotmès a un embargament de la Unió Europea, per una 
decisió de l’OSCE o per un embargament d’armes impo-
sat per una resolució vinculant del Consell de Seguretat 
de les Nacions Unides, i quan l’exportador hagi estat 
informat per les autoritats competents espanyoles del fet 
que els materials en qüestió estan o poden estar destinats 
totalment o parcialment a un ús final militar.

Als efectes d’aquest paràgraf 2n, per «ús final militar» 
s’entén:

La incorporació a material militar inclòs en la relació 
de material de defensa.

L’ús d’equip de producció, proves o anàlisis o de com-
ponents de l’esmentat material militar per al desenvolu-
pament, la producció o el manteniment de material de 
defensa enumerat a la relació esmentada.

L’ús en una instal·lació destinada a la producció de 
material de defensa, enumerat a la relació esmentada, de 
qualsevol tipus de materials no acabats.

3r Quan l’exportador hagi estat informat per les 
autoritats competents espanyoles del fet que els mate-
rials en qüestió estan o poden estar destinats, totalment 
o parcialment, a l’ús com a accessoris o components de 
material de defensa, enumerat a la relació de material de 
defensa, que s’ha exportat del territori espanyol sense 
autorització o contravenint a una autorització preceptiva.

4t Quan l’exportador tingui coneixement o tingui 
motius per sospitar que aquests materials es destinen o 
es poden destinar, totalment o parcialment, a qualsevol 
dels usos als quals fa referència l’apartat 1.

d) D’acord amb la Posició comuna 2003/468/PESC 
del Consell, de 23 de juny de 2003, sobre el control del 
corretatge d’armes, qualsevol activitat de corretatge, és 
a dir activitats de persones i entitats que negociïn o con-
certin transaccions que poden implicar la transferència 
d’articles que figuren a la llista comuna de la UE d’equip 
militar, d’un tercer país a qualsevol altre tercer país, o que 
comprin, venguin o concertin la transferència d’aquests 
articles dels quals tinguin la propietat, d’un tercer país a 
qualsevol altre tercer país.

El que s’ha disposat s’entén sense perjudici del que 
estableixen els vigents reglaments d’armes i d’explosius.

2. Respecte dels productes i les tecnologies de doble 
ús, queden subjectes a autorització sotmesa a control 
específic d’aquest Reglament:

a) Les exportacions-expedicions, així com les sor-
tides de zones i dipòsits francs i la vinculació al règim 
de dipòsit duaner, dels productes i les tecnologies de 
doble ús d’acord amb el Reglament (CE) núm. 1334/2000 
del Consell, de 22 de juny de 2000, pel qual s’estableix 
un règim comunitari de control de les exportacions de 
productes i tecnologies de doble ús, i el Reglament (CE) 
núm. 149/2003 del Consell, de 27 de gener de 2003, que el 
modifica i l’actualitza.

b) L’assistència tècnica a què es refereix l’Acció 
comuna del Consell, de 22 de juny de 2000, sobre el con-
trol de l’assistència tècnica en relació amb determinats 
usos finals militars, inclòs el seu article 3.

c) Les importacions-introduccions, així com les 
entrades en zones i dipòsits francs i la vinculació al règim 
de dipòsit duaner, dels productes i les tecnologies de 
doble ús, en compliment del que s’exposa a l’article 2 de 
la Llei 49/1999, de 20 de desembre, sobre mesures de con-
trol de substàncies químiques susceptibles de desviament 
per a la fabricació d’armes químiques, que s’inclouen 

a les llistes 1, 2 i 3 de la Convenció sobre la prohibició 
del desenvolupament, la producció, l’emmagatzematge i 
l’ús d’armes químiques i sobre la seva destrucció, que es 
reprodueixen a l’annex III.2 d’aquest Reglament.

d) Així mateix, estan subjectes a control les trans-
ferències de productes i tecnologies de doble ús a què 
es refereix la prohibició que preveu l’article III de la Con-
venció de 10 d’abril de 1972, sobre la prohibició de desen-
volupament, producció i emmagatzematge de les armes 
bacteriològiques (biològiques) i toxíniques i sobre la seva 
destrucció, relatives a agents microbians o altres agents 
biològics, o toxines, sigui quin sigui el seu origen o mode 
de producció, dels equips o vectors destinats a utilitzar 
aquests agents o toxines amb fins hostils o en conflictes 
armats. 

3. Respecte d’un altre material, queden subjectes a 
autorització sotmesa a control específic d’aquest Regla-
ment les exportacions, així com les sortides de zones i 
dipòsits francs i la vinculació al règim de dipòsit duaner, 
del material indicat a l’annex II d’aquest Reglament.

4. Per a les operacions indicades als apartats 1, 2 i 3 
es pot concedir un acord previ, que implica la conformitat 
inicial de l’Administració amb les operacions derivades 
d’aquest acord previ, sempre que es mantinguin les cir-
cumstàncies existents en el moment de l’acord i no en 
sobrevinguin d’altres que n’haurien justificat la denegació. 
Es pot sol·licitar quan hi hagi un projecte a un país deter-
minat en el marc d’un contracte, subscrit o en negociació, 
que requereixi un llarg període d’execució. Les opera-
cions derivades d’un acord previ requereixen l’obtenció 
d’una llicència que s’ha d’ajustar a les condicions declara-
des i aprovades en aquest acord previ. L’acord previ no es 
pot fer servir per al despatx a la duana.

5. Queda eximit de la necessitat d’una autorització 
administrativa d’importació-introducció o d’exportació-
expedició el material de defensa, altre material o els 
productes i tecnologies de doble ús que acompanyin o 
hagin d’utilitzar les Forces Armades o els cossos de segu-
retat espanyols en les maniobres o missions que realitzin 
a l’estranger, amb motiu d’operacions humanitàries, de 
manteniment de la pau o d’altres compromisos interna-
cionals, així com els que acompanyin o hagin d’utilitzar 
els exèrcits d’altres països en maniobres conjuntes amb 
les Forces Armades espanyoles en territori nacional.

Article 3. Termini màxim i resolució presumpta.

1. El termini màxim en què s’ha de notificar la reso-
lució expressa per a les sol·licituds d’autorització d’aquest 
Reglament és de sis mesos.

2. Transcorregut el termini anterior sense que 
l’òrgan competent hagi notificat la resolució expressa, 
els sol·licitants, de conformitat amb el que preveu l’annex 
2 de la disposició addicional vint-i-novena de la Llei 
14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, adminis-
tratives i de l’ordre social, poden entendre desestimades 
les sol·licituds corresponents.

3. En tot el que no preveu aquest Reglament, el 
procediment per a la concessió de les autoritzacions 
previstes es regeix pel que estableixen la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, i el Reial 
decret 1778/1994, de 5 d’agost, pel qual s’adeqüen a la Llei 
esmentada les normes reguladores dels procediments 
d’atorgament, modificació i extinció d’autoritzacions.

Article 4. Documents de control.

Les sol·licituds de les autoritzacions a què es refe-
reixen els articles anteriors han d’anar acompanyades 
dels documents de control que es determinin en aquest 
Reglament, de manera que quedi prou garantit que el 
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destí i, si s’escau, l’ús final dels materials, els productes 
i les tecnologies estiguin dins els límits de l’autorització 
corresponent.

Article 5. Resolucions.

Corresponen a la Secretaria General de Comerç Exte-
rior les resolucions sobre les sol·licituds objecte d’aquest 
Reglament, excepte les corresponents als materials, els 
productes o les tecnologies introduïts en zones i dipòsits 
francs, així com les de vinculació d’aquests materials, 
productes o tecnologies als règims duaners de dipòsit, 
de perfeccionament actiu, de perfeccionament passiu, 
d’importació temporal, de transformació i de transferèn-
cies temporals intracomunitàries en aquells, que corres-
ponen al Departament de Duanes i Impostos Especials de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Article 6. Recursos administratius.

Les resolucions que dictin la Secretaria General 
de Comerç Exterior del Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç i el Departament de Duanes i Impostos Espe-
cials de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, en 
l’àmbit de les seves competències respectives, poden ser 
objecte de recurs d’alçada d’acord amb l’article 114 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administra-
tiu comú.

Article 7. Mesures de control.

1. Els titulars de les autoritzacions corresponents 
queden subjectes a la inspecció de la Secretaria General 
de Comerç Exterior del Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç i del Departament de Duanes i Impostos Espe-
cials de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, i 
han de conservar a disposició d’aquests òrgans tots els 
documents relacionats amb les operacions respectives 
que no estiguin ja en poder de l’Administració General 
de l’Estat, fins que transcorri un període de quatre anys 
a comptar de la data d’extinció del termini de validesa de 
l’autorització. Així mateix, han de tornar l’exemplar de 
l’autorització a l’autoritat competent de l’expedició com 
a molt tard dins els 10 dies laborables següents a la seva 
data de caducitat.

2. Per a operacions de productes i tecnologies de 
doble ús, els dits titulars també queden subjectes a les 
mesures de control que estableixen el Reglament (CE) 
núm. 1334/2000 del Consell, de 22 de juny de 2000, pel 
qual s’estableix un règim comunitari de control de les 
exportacions de productes i tecnologies de doble ús, i el 
Reglament (CE) núm. 149/2003 del Consell, de 27 de gener 
de 2003, que el modifica i l’actualitza.

3. El Departament de Duanes i Impostos Especials 
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària ha de tra-
metre a la Secretaria General de Comerç Exterior una 
còpia dels documents relatius als despatxos totals o par-
cials, una vegada s’hagin efectuat i en el termini màxim 
d’un mes, relatius a les autoritzacions d’exportació-expe-
dició i d’importació-introducció, de material de defensa, 
d’altre material i de doble ús, emeses per la Secretaria 
General de Comerç Exterior. D’altra banda, el Departa-
ment de Duanes i Impostos Especials de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària ha de trametre a la Direcció 
General d’Armament i Material del Ministeri de Defensa 
una còpia dels documents relatius als despatxos totals 
o parcials, una vegada s’hagin efectuat i en el termini 
màxim d’un mes, relatius a les autoritzacions de trans-
ferències de material de defensa emeses per la Secretaria 
General de Comerç Exterior.

4. La Secretaria General de Comerç Exterior, d’acord 
amb l’article 5 de la Posició comuna 2003/468/PESC 
del Consell, de 23 de juny de 2003, sobre el control del 
corretatge d’armes, ha d’intercanviar la informació sobre 
activitats de corretatge d’armes amb estats membres de 
la Unió Europea, com també amb tercers estats, segons 
el cas, en particular sobre la legislació aplicable, corre-
dors registrats (si és procedent), fitxes d’informació dels 
corredors i denegacions de sol·licituds de registre (si és 
procedent) i de sol·licituds d’autorització.

5. En cas que diversos estats membres participin en 
el control de la mateixa transacció de corretatge, s’ha de 
consultar immediatament amb les autoritats competents 
de l’Estat o dels estats membres en qüestió i se’ls ha de 
facilitar tota la informació pertinent. Les possibles objec-
cions de l’Estat o dels estats membres són vinculants per 
a la concessió d’una autorització de l’activitat de corre-
tatge en qüestió. Si no s’han presentat objeccions en el 
termini de 10 dies hàbils, es considera que l’Estat o els 
estats membres consultats no hi tenen cap objecció.

Article 8. Denegació, suspensió i revocació de les auto-
ritzacions.

1. Les autoritzacions a què es refereix l’article 2 
poden ser suspeses, denegades o revocades, tenint en 
compte:

a) Els criteris que estableix l’article 2.2 de la Llei 
orgànica 3/1992, de 30 d’abril, és a dir l’existència d’indicis 
racionals del fet que el material de defensa, altre material 
o de doble ús pugui ser emprat en accions que pertorbin 
la pau, l’estabilitat o la seguretat en un àmbit mundial o 
regional, o que puguin vulnerar els compromisos interna-
cionals contrets per Espanya.

b) Els interessos generals de la defensa nacional i de 
la política exterior de l’Estat. Les directrius acordades al si 
de la Unió Europea, en particular els criteris del Codi de 
conducta, de 8 de juny de 1998, en matèria d’exportació 
d’armes o els criteris adoptats per l’OSCE en el Document 
sobre armes petites i lleugeres, de 24 de novembre de 
2000.

c) Quan pugui ser utilitzat de manera contrària al 
respecte degut i a la dignitat inherent a l’ésser humà.

2. En tot cas, aquestes autoritzacions han de ser 
revocades:

a) Si s’incompleixen les condicions a les quals esta-
ven subordinades i que en van motivar la concessió.

b) Quan hi hagi hagut omissió o falsejament de 
dades per part del sol·licitant.

3. La revocació o suspensió de les autoritzacions 
requereix la tramitació de l’expedient administratiu 
oportú en el qual s’ha de donar audiència a l’interessat 
i que s’ha d’ajustar al que estableixen la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, i el Reial 
decret 1778/1994, de 5 d’agost, pel qual s’adeqüen a la Llei 
esmentada les normes reguladores dels procediments 
d’atorgament, modificació i extinció d’autoritzacions.

SECCIÓ 2a REGISTRE ESPECIAL D’OPERADORS DE COMERÇ EXTERIOR
DE MATERIAL DE DEFENSA I DE DOBLE ÚS

Article 9. Creació del Registre especial d’operadors de 
comerç exterior de material de defensa i de doble ús.

1. Es crea el Registre especial d’operadors de comerç 
exterior de material de defensa i de doble ús, la finalitat 
del qual és registrar les dades corresponents als opera-
dors de material de defensa i de doble ús que duguin a 
terme activitats sotmeses a control per aquest Reglament 
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i els usos previstos són els relatius a les activitats esmen-
tades.

2. L’operador, persona física o jurídica, és l’obligat a 
subministrar dades de caràcter personal.

3. El procediment de recollida de dades de caràcter 
personal és mitjançant la transcripció, a partir de la docu-
mentació aportada pels interessats.

4. L’estructura bàsica del fitxer i la descripció dels 
tipus de dades de caràcter personal es componen de les 
incloses a la sol·licitud d’inscripció i de qualsevol altra 
dada relativa a les activitats relacionades amb les opera-
cions sotmeses a control per aquest Reglament.

5. Les cessions de dades de caràcter personal s’han 
de fer d’acord amb els requisits indicats en aquest Regla-
ment.

6. L’òrgan de l’Administració responsable del fitxer 
és la Secretaria General de Comerç Exterior del Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç.

7. La unitat davant la qual es poden exercir els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és la Secreta-
ria General de Comerç Exterior.

8. La seguretat del fitxer és mitjana.

Article 10. Exigència d’inscripció i exempcions.

1. És requisit previ a l’atorgament de qualsevol 
autorització administrativa d’importació-introducció o 
d’exportació-expedició o de corretatge dels materials, 
productes i tecnologies a què es refereix aquest Regla-
ment la inscripció en el Registre especial d’operadors 
de comerç exterior de material de defensa i de doble ús 
mitjançant el model de l’annex IV.8. Les inscripcions en 
l’antic Registre especial d’exportadors segueixen sent 
vàlides i produeixen els seus efectes amb relació a la 
classe d’operacions indicades en aquestes, que van moti-
var en aquell moment l’accés del seu titular al Registre.

2. S’exceptuen de l’exigència d’inscripció a què es 
refereix l’apartat 1 els òrgans administratius correspo-
nents de les Forces Armades, les forces i els cossos de 
seguretat de l’Estat dependents del Govern de la Nació, 
els cossos de policia dependents de les comunitats autò-
nomes i els cossos de policia dependents de les corpo-
racions locals, les operacions d’exportació-expedició i 
importació-introducció dels quals, tanmateix, estan sub-
jectes al que disposa aquest Reglament sobre l’exigència 
d’autorització i l’informe preceptiu de la JIMDDU a què es 
refereixen els articles 2 i 14.

3. En el cas d’operacions de productes i tecnolo-
gies de doble ús emparats en una autorització general, 
l’operador queda exempt del requisit d’inscripció en el 
Registre.

4. Aquesta exempció també és aplicable a les per-
sones físiques quan efectuïn una exportació-expedició 
d’armes reglamentades no derivada d’una activitat 
econòmica o comercial.

Article 11. Obligacions dels inscrits.

1. Els titulars han de trametre, si s’escau, els despa-
txos totals o parcials, una vegada s’hagin efectuat i en el 
termini màxim d’un mes, relatius a les autoritzacions de 
transferències de material de defensa, altre material i de 
productes i tecnologies de doble ús, a la Secretaria Gene-
ral de Comerç Exterior.

2. Els titulars han de dur registres o extractes 
detallats de les seves activitats, segons l’article 17 del 
Reglament (CE) núm. 1334/2000 i les normes d’aquest 
Reglament.

3. Una vegada feta la inscripció, el titular ha de 
trametre a la Secretaria General de Comerç Exterior, 
mitjançant el model de l’annex IV.8, les modificacions 
de les dades consignades a les sol·licituds, en el termini 

de 30 dies hàbils a partir de la data en què es produeixin 
aquelles.

Article 12. Procediments i tramitació per al Registre 
especial d’operadors de comerç exterior de material 
de defensa i de doble ús.

1. La sol·licitud per a la inscripció en el Registre s’ha 
de fer d’acord amb el model que s’adjunta a l’annex IV.8.

2. L’imprès d’inscripció consta de dos exemplars, un 
per a la Secretaria General de Comerç Exterior i un altre 
per al sol·licitant.

3. La Secretaria General de Comerç Exterior pot 
requerir a l’interessat l’ampliació o informació comple-
mentària de les dades consignades a la sol·licitud corres-
ponent.

4. Les dades consignades a la sol·licitud i qualssevol 
altres comunicades a la Secretaria General de Comerç 
Exterior són d’ús reservat per a l’Administració i no han 
de ser comunicades a cap altre òrgan de l’Administració 
pública, excepte en els casos que sigui necessari per al 
compliment de les funcions que preveu aquest Regla-
ment.

5. La tramitació s’inicia mitjançant la presentació de 
l’imprès de sol·licitud degudament emplenat al Registre 
general del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç o a les 
direccions regionals o territorials de Comerç, i també es 
pot presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

6. Presentada la sol·licitud en la forma escaient, la 
Secretaria General de Comerç Exterior, amb l’informe 
previ de la JIMDDU, ha de resoldre sobre la inscripció 
i notificar a l’interessat la resolució en el termini de 60 
dies hàbils, comptats a partir de la presentació de la 
sol·licitud.

SECCIÓ 3a JUNTA INTERMINISTERIAL REGULADORA DEL COMERÇ 
EXTERIOR DE MATERIAL DE DEFENSA I DE DOBLE ÚS

Article 13. Composició.

1. La Junta interministerial reguladora del comerç 
exterior de material de defensa i de doble ús (JIMDDU) 
queda adscrita funcionalment al Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç i està composta pels membres 
següents:

a) President: el secretari d’Estat de Turisme i Comerç, 
del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

b) Vicepresident: el subsecretari del Ministeri d’Afers 
Exteriors i de Cooperació.

c) Vocals:
1r El director tècnic d’Intel·ligència del Centre Nacio-

nal d’Intel·ligència.
2n El director general d’Armament i Material, del 

Ministeri de Defensa.
3r El director del Departament de Duanes i Impostos 

Especials de l’Agència Estatal de l’Administració Tribu-
tària.

4t El director general de la Guàrdia Civil, del Minis-
teri de l’Interior.

5é El director general de la Policia, del Ministeri de 
l’Interior.

6è El secretari general de Comerç Exterior, del Minis-
teri d’Indústria, Turisme i Comerç.

7è El secretari general Tècnic del Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç.

d) Secretari: el subdirector general de Comerç Exte-
rior de Material de Defensa i de Doble Ús, de la Secretaria 
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General de Comerç Exterior, del Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç, que actua amb veu però sense vot.

2. El president, en cas de vacant, absència, malaltia o 
una altra causa legal, és substituït pel vicepresident titular 
i, si no, pel membre de l’òrgan col·legiat de més jerarquia, 
antiguitat i edat, per aquest ordre, d’entre els seus com-
ponents.

3. El vicepresident i els vocals poden conferir la seva 
representació, amb caràcter exprés per a cada reunió de 
la JIMDDU, a una autoritat o funcionari amb rang mínim 
de subdirector general o assimilat.

4. El secretari és substituït en els casos de vacant, 
absència o malaltia per un funcionari destinat a la Subdi-
recció General de Comerç Exterior de Material de Defensa 
i de Doble Ús.

5. Els membres de la JIMDDU, quan els assumptes 
que s’han de tractar ho aconsellin, poden convocar 
a les reunions de la Junta altres representants de 
l’Administració, com també persones expertes en la 
matèria, que actuen amb veu però sense vot.

6. La JIMDDU, quan sigui necessari per a la realitza-
ció adequada de la comesa que li és pròpia i amb aquesta 
única i exclusiva finalitat, pot sol·licitar als altres òrgans 
i organismes de l’Administració de l’Estat, i d’altres 
administracions, la informació que necessiti per exercir 
les seves competències, sempre de conformitat amb 
l’ordenament jurídic vigent i en particular amb el que 
disposa la legislació especial en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal.

7. La Junta ha de constituir un grup de treball format 
per representants de tots els seus membres, amb rang 
mínim de subdirector general o assimilat, per tal de discu-
tir i elaborar propostes que s’hagin de sotmetre a la Junta 
en els assumptes que ho requereixin. El grup de treball 
es pot reunir amb participació de tots o alguns dels seus 
membres titulars o dels experts que aquests designin.

8. La Junta ha d’ajustar el seu funcionament al que 
estableix en relació amb els òrgans col·legiats el capítol II 
del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

Article 14. Funcions.

1. Correspon a la JIMDDU emetre informe, amb 
caràcter preceptiu i vinculant, de les autoritzacions admi-
nistratives a què es refereix l’article 2, inclosos els acords 
previs, així com la seva rectificació, suspensió o revoca-
ció.

2. També ha d’emetre informe preceptivament, amb 
caràcter consultiu, sobre les modificacions que sembli 
oportú efectuar en la normativa reguladora del comerç 
exterior de material de defensa i de productes i tecno-
logies de doble ús, i sobre la inscripció en el Registre 
especial d’operadors de comerç exterior de material de 
defensa i de doble ús.

3. En emetre els informes a què es refereix l’apartat 
1, la JIMDDU ha de tenir en compte:

a) Quant a les operacions d’exportació, expedició 
i sortida d’àrees exemptes, els criteris que estableix 
l’article 2.2 de la Llei orgànica 3/1992, de 30 d’abril, així 
com les directrius acordades al si de la Unió Europea, en 
particular els criteris del Codi de conducta, de 8 de juny 
de 1998, en matèria d’exportació d’armes, o els criteris 
adoptats per l’OSCE en el Document sobre armes petites 
i lleugeres, de 24 de novembre de 2000.

b) Quant a les operacions d’importació, introducció 
i entrades en àrees exemptes, les circumstàncies del 
país d’origen o procedència, d’acord amb els compromi-
sos internacionals contrets per Espanya i els interessos 

generals de la defensa nacional i de la política exterior de 
l’Estat.

4. La JIMDDU pot exceptuar amb caràcter general 
l’exigència d’informe previ respecte de les operacions de 
les quals el país de destí, origen o procedència, les carac-
terístiques i la quantia siguin les que la mateixa JIMDDU 
determini expressament, com també respecte de les 
modificacions a què es refereix l’apartat 2.

5. En els casos en què la JIMDDU ho consideri així, 
es pot eximir l’operador de la presentació de documents 
de control, o exigir altres documents que la Junta con-
sideri oportuns, i pot variar els límits establerts en les 
diferents sol·licituds de llicència, en funció de les circums-
tàncies que es puguin donar en ocasió de la transferència 
dels materials, productes o tecnologies que entren dins 
l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament. 

6. El Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació ha 
de comunicar periòdicament a la JIMDDU els trànsits de 
material de defensa per territori nacional que hagi auto-
ritzat.

7. D’acord amb l’article 2.10 del Reial decret 663/1997, 
de 12 de maig, pel qual es regulen la composició i les 
funcions de l’autoritat nacional per a la prohibició de les 
armes químiques, la JIMDDU, com a òrgan competent 
en matèria de comerç exterior, s’ha de coordinar amb 
l’autoritat nacional per a la prohibició de les armes quí-
miques respecte a la importació-introducció i exportació-
expedició de les substàncies químiques previstes a la 
Convenció sobre la prohibició del desenvolupament, la 
producció, l’emmagatzematge i l’ús d’armes químiques i 
sobre la seva destrucció.

CAPÍTOL II

Comerç exterior de material de defensa i altre material

SECCIÓ 1a EXPORTACIÓ-EXPEDICIÓ I SORTIDES D’ÀREES 
EXEMPTES DE MATERIAL DE DEFENSA I ALTRE MATERIAL

Article 15. Operacions subjectes a autorització adminis-
trativa.

1. Requereixen una autorització administrativa 
atorgada per la Secretaria General de Comerç Exterior 
les exportacions-expedicions del material de defensa i 
altre material a què es refereix l’article 2.1 i 3, inclòs el 
de la relació de material de defensa que s’especifica als 
annexos I i II, que s’esmenten a continuació:

a) Les definitives.
b) Les temporals.
c) Les derivades d’una importació-introducció tem-

poral, quan el país de destí no coincideixi amb el país de 
procedència, o el material de defensa, o un altre material, 
que s’hagi d’exportar-expedir no coincideixi amb el decla-
rat en la importació-introducció temporal.

2. Aquesta autorització, segons els casos, pot reves-
tir les modalitats següents:

a) Llicència individual d’exportació-expedició de 
material de defensa i altre material.

b) Llicència global d’exportació-expedició de mate-
rial de defensa i altre material.

c) Llicència global de projecte de material de 
defensa.

d) Autorització general.

Article 16. Sortides d’àrees exemptes de material de 
defensa i altre material.

D’acord amb l’article 5, correspon al Departament 
de Duanes i Impostos Especials de l’Agència Estatal 
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d’Administració Tributària les resolucions sobre les 
sol·licituds, objecte d’aquest Reglament, referides a 
les sortides de material de defensa, de zones i dipòsits 
francs, així com les de vinculació d’aquest material als 
règims duaners de dipòsit, de perfeccionament actiu, de 
perfeccionament passiu, d’importació temporal, de trans-
formació i transferències temporals intracomunitàries en 
aquests.

Article 17. Tràfic de perfeccionament.

1. La concessió de les autoritzacions i, si s’escau, 
de les modificacions d’autoritzacions del règim de per-
feccionament passiu que impliquin exportacions-expedi-
cions temporals de mercaderies incloses en la relació de 
material de defensa o a l’annex II d’aquest Reglament no 
requereix autorització administrativa d’exportació, si bé 
està sotmesa a control de la JIMDDU, i s’han d’indicar a la 
sol·licitud del règim de perfeccionament passiu les dades 
següents:

a) L’article i el subarticle de la relació de material de 
defensa o de l’annex d’aquest Reglament en què es clas-
sifiquen les mercaderies.

b) El destinatari d’aquesta exportació-expedició 
temporal.

2. Les exportacions-expedicions de productes o tec-
nologies compensadors inclosos en la relació de material 
de defensa, o a l’annex II d’aquest Reglament, derivades 
d’una operació de perfeccionament actiu requereixen, en 
tot cas, una autorització administrativa, segons el que 
estableix l’article 15.

Article 18. Llicència individual d’exportació-expedició de 
material de defensa i altre material.

1. La llicència individual d’exportació-expedició de 
material de defensa i altre material permet la realitza-
ció d’un o diversos enviaments dels materials que hi 
estan compresos, fins a la quantitat màxima fixada a 
l’autorització, a un destinatari i a un país determinats, a 
través d’una duana especificada i dins un termini de vali-
desa de sis mesos. A sol·licitud raonada de l’exportador 
es poden autoritzar terminis de validesa superiors.

2. En cas que l’exportació-expedició tingui caràc-
ter temporal, l’exportador ha de reimportar-reintroduir 
la mercaderia dins un termini de sis mesos, que es pot 
ampliar per causa justificada. La importació-introducció 
dels materials exportats-expedits està autoritzada per 
la mateixa llicència d’exportació-expedició dins el seu 
termini de validesa. No obstant això, l’exportador pot 
sol·licitar l’exportació-expedició definitiva dels materials, 
ja exportats-expedits temporalment, d’acord amb els pro-
cediments d’exportació-expedició definitiva.

3. La sol·licitud s’ha de cursar mitjançant l’imprès 
denominat «Llicència de transferència de material de 
defensa i de doble ús», que s’adjunta a l’annex IV.1 
d’aquest Reglament. S’ha de fer constar a la sol·licitud, si 
s’escau, la seva vinculació a un acord previ o a una opera-
ció de perfeccionament.

4. En cas que el material que s’ha d’exportar-expedir 
incorpori materials inclosos en la relació de material de 
defensa, o un altre material, i que siguin originaris d’altres 
països, el sol·licitant els ha de detallar en el full comple-
mentari que s’adjunta a l’annex IV.2, i hi ha d’especificar 
el seu percentatge de participació en la mercaderia que 
s’ha d’exportar-expedir. S’hi ha d’indicar, així mateix, el 
número de certificat internacional d’importació o de certi-
ficat d’últim destí emès, si s’escau, per les autoritats espa-
nyoles. En el cas de certificat d’últim destí, l’exportador 
ha d’aportar un document en el qual l’autoritat que emet 
el dit certificat expressi el seu consentiment perquè els 

materials, els productes o les tecnologies esmentats 
puguin ser exportats-expedits.

Article 19. Llicència global d’exportació-expedició de 
material de defensa i altre material.

1. La llicència global d’exportació-expedició de mate-
rial de defensa i altre material autoritza la realització d’un 
nombre il·limitat d’enviaments dels materials objecte de 
l’autorització, a través d’una o diverses duanes, a un o 
diversos destinataris i a un o diversos països de destí, 
especificats, fins al valor màxim autoritzat i dins un ter-
mini de validesa de tres anys, prorrogable.

2. Poden ser emparades en aquest tipus de llicència 
les operacions d’exportació-expedició del material inclòs 
en la relació de material de defensa, o a l’annex II d’aquest 
Reglament, sempre que les relacions entre l’exportador 
i el destinatari tinguin lloc dins d’algun dels supòsits 
següents:

a) Entre l’empresa matriu i una de les seves filials o 
entre filials d’una mateixa empresa.

b) Entre fabricant i distribuïdor exclusiu.
c) Dins d’un marc contractual que suposi un corrent 

comercial regular entre l’exportador i l’usuari final del 
material a exportar-expedir.

3. La sol·licitud s’ha de cursar mitjançant l’imprès 
denominat «Llicència de transferència de material de 
defensa i de doble ús», que s’adjunta a l’annex IV.1.

4. El sol·licitant ha de desglossar les parts del valor 
màxim total que corresponguin a cada país de destí. A 
més, dins de cada país, ha de definir els materials que 
s’han d’exportar-expedir mitjançant l’article o el subarti-
cle corresponent, si s’escau, de la relació de material de 
defensa, o de l’annex II d’aquest Reglament, i indicar-ne al 
seu torn la quantitat i el valor monetari de cadascun.

5. El titular de la llicència ha de presentar a la Secre-
taria General de Comerç Exterior un resum semestral de 
les exportacions-expedicions realitzades a cada país de 
destí.

6. En cas que els materials que s’han d’exportar-
expedir incorporin materials inclosos en la relació de 
material de defensa, o a l’annex II d’aquest Reglament, 
i que siguin originaris d’altres països, el sol·licitant els 
ha de detallar en el full complementari que s’adjunta a 
l’annex IV.2, i hi ha d’especificar el seu percentatge de 
participació en la mercaderia que s’ha d’exportar-expedir. 
Així mateix, s’hi ha d’indicar el número de certificat inter-
nacional d’importació o de certificat d’últim destí emès, si 
s’escau, per les autoritats espanyoles. En el cas de certifi-
cat d’últim destí, l’exportador ha d’aportar un document 
en el qual l’autoritat que emet el dit certificat expressi el 
seu consentiment perquè els materials, productes o tec-
nologies esmentats puguin ser exportats-expedits.

Article 20. Llicència global de projecte per a l’exportació-
expedició de material de defensa.

1. La llicència global de projecte per a l’exportació-
expedició de material de defensa autoritza la realitza-
ció d’un nombre il·limitat d’enviaments dels materials 
objecte de l’autorització, a través d’una o diverses dua-
nes, a un o diversos destinataris i a un o diversos països 
de destí, especificats, fins al valor màxim autoritzat i dins 
un termini de validesa de cinc anys, prorrogable.

2. Poden ser emparades en aquest tipus de 
llicència les operacions d’exportació-expedició i 
importació/introducció del material de defensa que com-
pleixin alguna de les condicions següents:

a) Les derivades d’un programa cooperatiu 
d’armament en l’àmbit internacional, avalat pel Govern 
espanyol, en què participi una o diverses empreses esta-
blertes a Espanya. Per programa cooperatiu d’armament 
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s’entenen qualssevol activitats conjuntes, entre aquestes, 
l’estudi, l’avaluació, la valoració, la recerca, el disseny, el 
desenvolupament, l’elaboració de prototips, la producció, 
la millora, la modificació, el manteniment, la reparació i 
altres serveis posteriors al disseny efectuats en virtut d’un 
acord o conveni internacional entre dos o més estats amb 
la finalitat d’adquirir material de defensa i/o serveis de 
defensa connexos.

b) Les derivades d’un programa no governamen-
tal de desenvolupament o de producció de material de 
defensa en què participi una o diverses empreses trans-
nacionals de defensa (ETD), segons la definició de l’article 
2.o) de l’acord marc relatiu a les mesures encaminades a 
facilitar la reestructuració i el funcionament de la indús-
tria europea de defensa, establertes a Espanya, sempre 
que aquesta o aquestes tinguin una autorització acredi-
tativa del Ministeri de Defensa que manifesti que el dit 
programa compleix els requisits establerts a l’acord marc 
esmentat.

c) En una primera fase del desenvolupament d’una 
cooperació industrial, les exportacions-expedicions 
d’equips i components a altres empreses participants en 
aquesta fase.

d) Les devolucions a origen i les exportacions-expe-
dicions temporals per a reparacions, proves i homologa-
cions dels materials descrits inicialment en la llicència 
global de projecte.

3. La sol·licitud s’ha de cursar mitjançant l’imprès 
denominat «Llicència global de projecte de transferèn-
cia de material de defensa», que s’adjunta a l’annex IV.5 
d’aquest Reglament.

4. El sol·licitant ha de desglossar les parts del valor 
màxim total que corresponguin a cada empresa i país de 
destí. A més, ha de definir els materials que vol expor-
tar mitjançant l’article o el subarticle corresponents, si 
s’escau, de la relació de material de defensa, i indicar-ne 
al seu torn el valor monetari de cadascun.

5. El titular de la llicència ha de presentar a la Secre-
taria General de Comerç Exterior un resum semestral de 
les exportacions-expedicions efectuades a cada país de 
destí.

6. S’ha de fer servir una llicència individual 
d’exportació-expedició de material de defensa per autori-
tzar enviaments de materials derivats d’un programa com 
el que es descriu a l’apartat 2 a països que no participin en 
el programa. La JIMDDU ha de determinar els destins per-
mesos d’exportació-expedició i ha de procedir a revisar-
los. La relació de destins permesos ha d’estar associada a 
cada llicència global de projecte.

7. Abans de procedir a autoritzar la reexportació-
reexpedició d’un material localitzat en territori duaner 
espanyol i derivat d’un programa com el que es descriu 
a l’apartat 2, les autoritats espanyoles han d’obtenir 
l’aprovació dels estats que intervenen en el programa.

8. La llicència global de projecte pot ser aplicable 
als programes existents en la data de l’entrada en vigor 
d’aquest Reglament.

9. En cas que el material, el producte o la tecnolo-
gia que s’hagi d’exportar incorpori materials inclosos 
en la relació de material de defensa, i que siguin origi-
naris d’altres països, el sol·licitant els ha de detallar en 
el full complementari que s’adjunta a l’annex IV.6, i hi 
ha d’especificar el seu percentatge de participació en 
la mercaderia que s’ha d’exportar-expedir. Així mateix, 
s’hi ha d’indicar el número de certificat internacional 
d’importació o de certificat d’últim destí emès, si s’escau, 
per les autoritats espanyoles. En el cas de certificat 
d’últim destí, l’exportador ha d’aportar un document en 
què l’autoritat que emet el dit certificat expressi el seu 
consentiment perquè els productes o les tecnologies 
esmentats puguin ser exportats-expedits.

Article 21. Autorització general d’exportació-expedició 
de material de defensa.

Amb caràcter general, es poden autoritzar a un titular 
determinat les exportacions-expedicions de material de 
defensa que tinguin lloc dins d’un marc contractual avalat 
per un programa internacional en què participi el Govern 
espanyol o algun dels seus departaments ministerials.

L’operador ha de notificar, mitjançant un escrit tramès 
a la Secretaria General de Comerç Exterior almenys 30 dies 
abans de la primera exportació-expedició, que indiqui el 
projecte, els materials i els destinataris als quals s’aplica 
l’autorització general, que s’acull a aquest procediment 
d’autorització general i que, a l’empara de l’autorització 
esmentada, es compromet de manera explícita a:

a) Fer exportacions-expedicions que tinguin com a 
destí final exclusivament els destinataris indicats.

b) Portar una gestió individualitzada de la documen-
tació requerida per a les exportacions-expedicions efec-
tuades amb aquest procediment. Aquesta ha de contenir, 
almenys, la descripció de les mercaderies inclòs el subar-
ticle corresponent de la relació de material de defensa, les 
quantitats exportades-expedides individualment i la seva 
data, el nom i el domicili de l’exportador, el nom i el domi-
cili del destinatari i l’usuari i ús final quan sigui aplicable.

c) Posar a disposició de la Secretaria General de 
Comerç Exterior i del Departament de Duanes i Impostos 
Especials de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, 
cada mes, la documentació indicada en el paràgraf ante-
rior i qualsevol altra informació rellevant relativa a les 
exportacions-expedicions efectuades, als efectes de les 
comprovacions necessàries.

d) Fer figurar tant en les factures com en els docu-
ments de transport que s’adjuntin a les mercaderies la lle-
genda següent i obtenir del destinatari el compromís de 
complir-la: «L’exportació-expedició d’aquestes mercade-
ries es fa mitjançant autorització general i únicament pot 
anar destinada als destinataris determinats. La mercade-
ria no pot ser reexportada-reexpedida sense l’autorització 
de les autoritats nacionals del país corresponent».

e) Informar les autoritats i suspendre l’exportació-
expedició fins a obtenir una autorització expressa, si es 
té coneixement que els productes o les tecnologies són 
destinats (o ho poden ser) totalment o en part al desen-
volupament, la producció, el maneig i el funcionament, el 
manteniment, l’emmagatzematge, la detecció, la identifi-
cació o la disseminació d’armes químiques, biològiques 
o nuclears.

f) En cas que el material que s’ha d’exportar-expedir 
incorpori materials inclosos a l’annex I d’aquest Regla-
ment, i que siguin originaris d’altres països, el sol·licitant 
els ha de detallar en el full complementari que s’adjunta 
a l’annex IV.2, i hi ha d’especificar el seu percentatge de 
participació en la mercaderia que s’ha d’exportar-expedir. 
Així mateix, s’hi ha d’indicar el número de certificat inter-
nacional d’importació o de certificat d’últim destí emès, si 
s’escau, per les autoritats espanyoles. En el cas de certifi-
cat d’últim destí, l’exportador ha d’aportar un document 
en què l’autoritat que emet el dit certificat expressi el seu 
consentiment perquè aquest material pugui ser exportat-
expedit.

g) No exportar-expedir el material fins que es rebi la 
preceptiva carta d’autorització de la Secretaria General de 
Comerç Exterior.

Article 22. Acord previ d’exportació-expedició de mate-
rial de defensa i altre material.

1. L’acord previ d’exportació-expedició de material 
de defensa i altre material implica la conformitat ini-
cial de l’Administració amb les operacions que deriven 
de l’acord. Es pot sol·licitar quan existeixi un projecte 
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d’exportació-expedició de material de defensa, o un altre 
material, a un país determinat en el marc d’un contracte, 
subscrit o en negociació, que requereixi un llarg període 
d’execució.

2. L’acord previ té un termini de validesa no superior 
a tres anys. Si el contracte en negociació o signat aconse-
lla ampliar el termini de subministrament, es pot autorit-
zar excepcionalment un termini de validesa més llarg.

3. Les operacions derivades d’un acord previ reque-
reixen l’obtenció d’una llicència d’exportació-expedició 
de material de defensa, que s’ha d’ajustar a les condi-
cions declarades i aprovades a l’acord, sense perjudici del 
que estableix l’article 2.4. L’acord previ no es pot fer servir 
per al despatx a la duana.

4. La sol·licitud de l’acord previ s’ha de cursar uti-
litzant els impresos denominats «Acord previ de trans-
ferència de material de defensa i de doble ús» o «Acord 
previ de llicència global de projecte de transferència de 
material de defensa», que s’adjunten a l’annex IV.4 i IV.7, 
respectivament.

Article 23. Documents de control aplicables a  l’exporta-
ció-expedició de material de defensa i altre  material.

1. D’acord amb l’article 4, les sol·licituds de les ope-
racions d’exportació-expedició de material de defensa o 
un altre material (incloses la llicència individual, la llicèn-
cia global, la llicència global de projecte i l’autorització 
general) han d’anar acompanyades d’algun dels docu-
ments de control següents, segons els models adjuntats 
als annexos IV.10, IV.12 o IV.14:

a) Certificat internacional d’importació o document 
equivalent (excepte en el cas d’armes de guerra) emès per 
les autoritats competents del país importador-introductor: 
aplicable a exportacions-expedicions amb destinació a 
qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o dels 
països de l’annex II del Reglament (CE) núm. 149/2003 del 
Consell, de 27 de gener de 2003.

b) Declaració d’últim destí emesa per les autoritats 
competents del país importador-introductor (excepte en 
el cas d’armes de guerra): aplicable a exportacions-expe-
dicions amb destí als països no esmentats al paràgraf 
anterior. Aquesta declaració ha d’incloure, com a mínim, 
el compromís del destinatari d’importar el material de 
defensa o el material sotmès a control al país de destí i de 
no reexportar-lo/reexpedir-lo sense l’autorització prèvia, 
per escrit, de les autoritats espanyoles competents i 
d’aplicar-lo a l’ús final declarat.

c) Certificat d’últim destí, emès per les autoritats 
competents del país importador-introductor: aplicable a 
exportacions-expedicions del material de defensa inclòs 
a la llista d’armes de guerra. En aquest certificat s’ha de 
fer constar, com a mínim, el compromís d’importar-intro-
duir el producte o la tecnologia al país de destí i de no 
reexportar-lo/reexpedir-lo sense l’autorització prèvia, per 
escrit, de les autoritats espanyoles i d’aplicar-lo a l’ús final 
declarat.

2. En els casos en què ho requereixi així la JIMDDU, 
es pot exigir documentació acreditativa que el material de 
defensa objecte de l’operació ha estat importat-introduït 
en el territori del país de destí. Aquesta documentació 
consisteix en el certificat de verificació d’entrada, recollit 
a l’annex IV.13, o document duaner equivalent de despatx 
a consum.

3. No obstant el que estableix l’apartat 1, es pot 
eximir l’exportador de la presentació dels documents 
esmentats, i/o exigir altres documents, quan la JIMDDU 
ho determini.

Article 24. Tramitació.

1. La tramitació de les autoritzacions administratives 
i de l’acord previ a què es refereixen els articles 18, 19, 
20, 21 i 22 s’inicia mitjançant la presentació de l’imprès 
de sol·licitud corresponent degudament emplenat, o carta 
en el cas de l’autorització general, al Registre General del 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç o a les direccions 
regionals o territorials de Comerç, i també es pot presen-
tar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administra-
tiu comú.

S’hi ha d’adjuntar la documentació tècnica necessària 
en cada cas per analitzar i identificar, dins de la relació de 
material de defensa o de l’annex II d’aquest Reglament, 
els productes o les tecnologies objecte de l’operació 
d’exportació-expedició.

2. L’atorgament o la denegació de les autoritzacions 
administratives i de l’acord previ a què es refereix l’apartat 
anterior és competència del secretari general de Comerç 
Exterior, amb l’informe previ de la JIMDDU, en virtut dels 
articles 5 i 14. La facultat de resolució i signatura dels 
documents corresponents pot ser delegada d’acord amb 
els termes de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

3. Quan, una vegada atorgada la llicència 
d’exportació-expedició de material de defensa, es pro-
dueixin modificacions en les circumstàncies de l’operació 
dins el seu termini de validesa, el secretari general de 
Comerç Exterior, amb l’informe previ de la JIMDDU, pot 
autoritzar la rectificació dels requisits o condicions parti-
culars de la llicència, sempre que no afectin els aspectes 
següents: especificació de la mercaderia; país de destí de 
l’exportació-expedició; destinatari de l’exportació-expedi-
ció, i usuari final, si s’escau.

En els casos de la llicència global i la llicència global de 
projecte d’exportació-expedició de material de defensa, 
només es poden autoritzar les rectificacions següents: el 
desglossament de les quantitats dels productes o les tec-
nologies per països, sempre que no afecti la quantitat i el 
valor màxim de la llicència, i les duanes de sortida.

No es pot rectificar l’acord previ ni l’autorització general.
4. Les sol·licituds de rectificació s’han de formalitzar 

mitjançant l’imprès denominat «Llicència de transferència 
de material de defensa i de doble ús» o «Llicència global 
de projecte de transferència de material de defensa», que 
s’adjunten a l’annex IV.1 i IV.5, respectivament.

5. La tramitació de les autoritzacions que corres-
ponguin al Departament de Duanes i Impostos Especials 
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, a què es 
refereix l’article 16, s’inicia mitjançant la presentació de la 
sol·licitud degudament emplenada al Registre General de 
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o a la depen-
dència o administració de Duanes a la qual correspongui 
el control de l’operació, i també es pot presentar en qual-
sevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú. 
S’hi ha d’adjuntar la documentació tècnica necessària en 
cada cas per analitzar i identificar, dins de la relació de 
material de defensa o de l’annex II d’aquest Reglament, 
els productes o les tecnologies objecte de l’operació 
d’exportació-expedició.

6. L’atorgament o la denegació de les autoritzacions a 
què es refereix l’apartat anterior és competència del direc-
tor del Departament de Duanes i Impostos Especials de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària, amb l’informe 
previ de la JIMDDU, en virtut dels articles 5 i 14.
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SECCIÓ 2a IMPORTACIÓ-INTRODUCCIÓ I ENTRADES EN ÀREES 
EXEMPTES DE MATERIAL DE DEFENSA

Article 25. Operacions subjectes a autorització adminis-
trativa.

1. Requereixen una autorització administrativa ator-
gada per la Secretaria General de Comerç Exterior les 
importacions-introduccions del material de defensa inclòs 
a la llista d’armes de guerra a què es refereix l’article 2.1, 
que s’esmenten a continuació:

a) Les definitives.
b) Les temporals.

2. Aquesta autorització, segons els casos, pot reves-
tir les modalitats següents:

a) Llicència individual d’importació-introducció de 
material de defensa.

b) Llicència global d’importació-introducció de 
material de defensa.

c) Llicència global de projecte de material de 
defensa.

d) Autorització general.

Article 26. Entrades en àrees exemptes de material de 
defensa.

D’acord amb l’article 5, corresponen al Departament 
de Duanes i Impostos Especials de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària les resolucions sobre les 
sol·licituds, objecte d’aquest Reglament, referides a les 
entrades de material de defensa, de zones i dipòsits 
francs, així com les de vinculació d’aquest material als 
règims duaners de dipòsit, de perfeccionament actiu, de 
perfeccionament passiu, d’importació temporal, de trans-
formació i transferències temporals intracomunitàries en 
aquells.

Article 27. Tràfic de perfeccionament.

1. La concessió de les autoritzacions i, si s’escau, de 
les modificacions d’autoritzacions del règim de perfeccio-
nament passiu que impliquin importacions-introduccions 
de productes compensadors inclosos a la llista d’armes de 
guerra, que figura com a annex III.1 d’aquest Reglament, 
no requereix autorització administrativa d’importació, si 
bé està sotmesa a l’informe de la JIMDDU.

2. La concessió de les autoritzacions i, si s’escau, de 
les modificacions d’autoritzacions del règim de perfec-
cionament actiu que impliquin la importació-introducció 
temporal de materials inclosos a la llista d’armes de guerra, 
que figura com a annex III.1 d’aquest Reglament, no 
requereix autorització administrativa d’importació, si bé 
està sotmesa a l’informe de la JIMDDU.

Article 28. Llicència individual d’importació-introducció 
de material de defensa.

1. La llicència individual d’importació-introducció de 
material de defensa permet la recepció d’un o diversos 
enviaments del material que hi està comprès, fins a la 
quantitat màxima fixada a l’autorització, a un destinatari 
determinat, a través d’una duana especificada i dins un 
termini de validesa de sis mesos. A sol·licitud raonada 
de l’importador, es poden autoritzar terminis de validesa 
superiors.

2. En cas que la importació-introducció tingui caràc-
ter temporal, l’importador ha de reexportar-reexpedir 
la mercaderia dins un termini de sis mesos, que es pot 
ampliar per causa justificada. L’exportació-expedició del 
material importat-introduït està autoritzada per la mateixa 

llicència d’importació-introducció dins el seu termini de 
validesa. No obstant això, l’importador pot sol·licitar la 
importació-introducció definitiva del material, ja impor-
tat-introduït temporalment, d’acord amb els procedi-
ments d’importació-introducció definitiva.

3. La sol·licitud s’ha de cursar mitjançant l’imprès 
denominat «Llicència de transferència de material de 
defensa i de doble ús», que s’adjunta a l’annex IV.1. S’ha 
de fer constar a la sol·licitud, si s’escau, la seva vinculació 
a un acord previ o a una operació de perfeccionament.

Article 29. Llicència global d’importació-introducció de 
material de defensa.

1. La llicència global d’importació-introducció de 
material de defensa autoritza la recepció d’un nombre 
il·limitat d’enviaments dels productes o les tecnologies 
objecte de l’autorització, a través d’una o diverses duanes 
determinades, a un o diversos destinataris designats a la 
llicència, fins al valor màxim autoritzat i dins un termini de 
validesa de tres anys, prorrogable.

2. Poden ser emparades en aquest tipus de llicèn-
cia les operacions d’importació-introducció del material 
inclòs a la llista d’armes de guerra, sempre que les rela-
cions entre l’exportador i el destinatari tinguin lloc dins 
d’algun dels supòsits següents:

a) Entre l’empresa matriu i una de les seves filials o 
entre filials d’una mateixa empresa.

b) Entre fabricant i distribuïdor exclusiu.
c) Dins d’un marc contractual que suposi un corrent 

comercial regular entre l’exportador i l’usuari final del 
material que s’hagi d’importar-introduir.

3. La sol·licitud s’ha de cursar mitjançant l’imprès 
denominat «Llicència de transferència de material de 
defensa i de doble ús», que s’adjunta a l’annex IV.1.

4. El sol·licitant ha de definir els productes o les 
tecnologies que s’han d’importar-introduir mitjançant 
l’article o el subarticle corresponent, si s’escau, de la llista 
d’armes de guerra, i indicar-ne al seu torn la quantitat i el 
valor monetari de cadascun.

5. El titular de la llicència ha de presentar a la Secre-
taria General de Comerç Exterior un resum semestral de 
les importacions-introduccions realitzades.

Article 30. Llicència global de projecte per a la importa-
ció-introducció de material de defensa.

1. La llicència global de projecte per a la importació-
introducció de material de defensa autoritza la recepció 
dels materials objecte de l’autorització, a través d’una o 
diverses duanes i a un o diversos destinataris, especifi-
cats, fins al valor màxim autoritzat i dins un termini de 
validesa de cinc anys, prorrogable.

2. Poden ser emparades en aquest tipus de llicèn-
cia les operacions d’importació-introducció del material 
inclòs a la llista d’armes de guerra que compleixin alguna 
de les condicions següents:

a) Les derivades d’un programa cooperatiu 
d’armament en l’àmbit internacional, avalat pel Govern 
espanyol, en què participi una o diverses empreses esta-
blertes a Espanya. Per programa cooperatiu d’armament 
s’entenen qualssevol activitats conjuntes, entre aquestes, 
l’estudi, l’avaluació, la valoració, la recerca, el disseny, el 
desenvolupament, l’elaboració de prototips, la producció, 
la millora, la modificació, el manteniment, la reparació 
i altres serveis posteriors al disseny, realitzats en virtut 
d’un acord o conveni internacional entre dos o més estats 
amb la finalitat d’adquirir articles de defensa i/o serveis de 
defensa connexos.

b) Les derivades d’un programa no governamental 
de desenvolupament o d’elaboració d’articles de defensa 
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en què participi una o diverses empreses transnacionals 
de defensa (ETD), segons la definició de l’article 2.o) de 
l’acord marc relatiu a les mesures encaminades a faci-
litar la reestructuració i el funcionament de la indústria 
europea de defensa, establertes a Espanya, sempre que 
aquesta o aquestes tinguin una autorització acreditativa 
del Ministeri de Defensa que manifesti que aquest pro-
grama compleix els requisits establerts a l’acord marc 
esmentat.

c) En una primera fase del desenvolupament d’una 
cooperació industrial, les importacions-introduccions 
d’equips i components a altres empreses participants en 
aquesta fase. 

d) Les devolucions a origen i les importacions-intro-
duccions temporals per a reparacions, proves i homolo-
gacions dels materials descrits inicialment a la llicència 
global de projecte.

3. La sol·licitud s’ha de cursar mitjançant l’imprès 
denominat «Llicència global de projecte de transferèn-
cia de material de defensa». Aquest imprès s’adjunta a 
l’annex IV.5 d’aquest Reglament.

4. El sol·licitant ha de desglossar les parts del valor 
màxim total que corresponguin a cada empresa i país de 
procedència. A més, ha de definir els productes o les tec-
nologies que vol importar-introduir mitjançant l’article o 
el subarticle corresponents, si s’escau, de la llista d’armes 
de guerra, i indicar-ne al seu torn el valor monetari de 
cadascun.

5. El titular de la llicència ha de presentar a la Secre-
taria General de Comerç Exterior un resum semestral de 
les importacions-introduccions realitzades des de cada 
país de procedència.

6. La llicència global de projecte pot ser aplicable 
als programes existents en la data de l’entrada en vigor 
d’aquest Reglament.

Article 31. Autorització general d’importació-introducció 
de material de defensa.

Amb caràcter general, es poden autoritzar a un titular 
determinat les importacions-introduccions de material de 
defensa que tinguin lloc dins d’un marc contractual avalat 
per un programa internacional en què participi el Govern 
espanyol o algun dels seus departaments ministerials.

L’operador ha de notificar, mitjançant un escrit tramès 
a la Secretaria General de Comerç Exterior almenys 30 dies 
abans de la primera importació-introducció, que indiqui el 
projecte, els materials i els destinataris als quals s’aplica 
l’autorització general, que s’acull a aquest procediment 
d’autorització general i que, a l’empara de l’autorització 
esmentada, es compromet de manera explícita a:

a) Fer importacions-introduccions que tinguin com a 
destí final exclusivament els destinataris indicats.

b) Portar una gestió individualitzada de la documen-
tació requerida per a les importacions-introduccions efec-
tuades amb aquest procediment. Aquesta ha de contenir, 
almenys, la descripció de les mercaderies inclòs el subar-
ticle de la relació de material de defensa, les quantitats 
importades-introduïdes individualment i la seva data, el 
nom i el domicili de l’importador, el nom i el domicili del 
destinatari i l’usuari i l’ús final quan sigui aplicable.

c) Posar a disposició de la Secretaria General de 
Comerç Exterior i del Departament de Duanes i Impostos 
Especials de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, 
cada mes, la documentació indicada en el paràgraf ante-
rior i qualsevol altra informació rellevant relativa a les 
importacions-introduccions efectuades, als efectes de les 
comprovacions necessàries.

d) Fer figurar tant en les factures com en els docu-
ments de transport que s’adjuntin a les mercaderies la 
llegenda següent i obtenir del destinatari el compromís 

de complir-la: «La importació-introducció d’aquestes mer-
caderies es realitza mitjançant autorització general i úni-
cament pot anar destinada als destinataris determinats. 
La mercaderia no pot ser reexportada-reexpedida sense 
l’autorització de les autoritats espanyoles».

e) No importar-introduir el material fins a la recepció 
de la preceptiva carta d’autorització de la Secretaria Gene-
ral de Comerç Exterior.

Article 32. Acord previ d’importació-introducció de 
material de defensa.

1. L’acord previ d’importació-introducció de material 
de defensa implica la conformitat inicial de l’Administració 
amb les operacions derivades de l’acord. Es pot sol·licitar 
quan existeixi un projecte d’importació-introducció de 
material de defensa des d’un país determinat en el marc 
d’un contracte, subscrit o en negociació, que requereixi 
un llarg període d’execució.

2. L’acord previ té un termini de validesa no superior 
a tres anys. Si el contracte en negociació o signat aconse-
lla ampliar el termini de subministrament, es pot autorit-
zar excepcionalment un termini de validesa més llarg.

3. Les operacions derivades d’un acord previ reque-
reixen l’obtenció d’una llicència d’importació-introducció 
de material de defensa, que s’ha d’ajustar a les condicions 
declarades i aprovades a l’acord, sense perjudici del que 
estableix l’article 2.3. L’acord previ no es pot fer servir per 
al despatx a la duana.

4. La sol·licitud de l’acord previ s’ha de cursar uti-
litzant l’imprès denominat «Acord previ de transferència 
de material de defensa i de doble ús», que s’adjunta a 
l’annex IV.4.

Article 33. Documents de control aplicables a la importa-
ció-introducció de material de defensa.

Quan les autoritats d’algun país ho requereixin per 
al control de les seves exportacions-expedicions, i a 
sol·licitud de l’operador, la Direcció General d’Armament i 
Material del Ministeri de Defensa pot emetre un certificat 
d’últim destí o un certificat internacional d’importació, 
que s’han de sol·licitar mitjançant els impresos que figu-
ren a l’annex IV.11 o IV.12 respectivament, en què es jus-
tifiqui documentalment la intenció de compra i posterior 
importació-introducció. Aquests documents no poden ser 
cedits a tercers i, als efectes de presentació a les autori-
tats del país d’origen, tenen un termini de validesa de sis 
mesos. L’operador queda obligat a presentar a la Direcció 
General d’Armament i Material la documentació justifica-
tiva (despatx duaner, declaració de l’operador o acta de 
recepció) de la importació-introducció de la mercaderia 
objecte del certificat, en el termini d’un mes després 
d’haver dut a terme l’operació.

Article 34. Tramitació.

1. La tramitació de les autoritzacions administratives 
i de l’acord previ a què es refereixen els articles 28, 29, 
30, 31 i 32 s’inicia mitjançant la presentació de l’imprès 
de sol·licitud degudament emplenat, o carta en el cas de 
l’autorització general, al Registre General del Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç o a les direccions regionals 
o territorials de Comerç, i també es pot presentar en qual-
sevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú. 
S’hi ha d’adjuntar la documentació tècnica necessària en 
cada cas per analitzar i identificar, dins de la llista d’armes 
de guerra, els productes o les tecnologies objecte de 
l’operació d’importació-introducció.
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2. L’atorgament o la denegació de les autoritzacions 
administratives i de l’acord previ a què es refereix l’apartat 
anterior és competència del secretari general de Comerç 
Exterior, amb l’informe previ de la JIMDDU, en virtut dels 
articles 5 i 14. La facultat de resolució i signatura dels 
documents corresponents pot ser delegada d’acord amb 
els termes de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

3. Quan, una vegada atorgada la llicència 
d’importació-introducció de material de defensa, es pro-
dueixin modificacions en les circumstàncies de l’operació 
dins el seu termini de validesa, el secretari general de 
Comerç Exterior, amb l’informe previ de la JIMDDU, pot 
autoritzar la rectificació dels requisits o condicions parti-
culars de la llicència, sempre que no afectin els aspectes 
següents: especificació de la mercaderia; destinatari de la 
importació-introducció, i usuari final, si s’escau.

En els casos de la llicència global i la llicència global de 
projecte d’importació-introducció de material de defensa, 
només es poden autoritzar les rectificacions següents: el 
desglossament de les quantitats dels productes o les tec-
nologies dels països, sempre que no afecti la quantitat i el 
valor màxim de la llicència, i les duanes d’entrada.

No es pot rectificar l’acord previ ni l’autorització general.
4. Les sol·licituds de rectificació s’han de formalitzar 

mitjançant l’imprès denominat «Llicència de transferèn-
cia de material de defensa i de doble ús», que s’adjunta a 
l’annex IV.1.

5. La tramitació de les autoritzacions que corres-
ponguin al Departament de Duanes i Impostos Especials 
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, a què es 
refereix l’article 25, s’inicia mitjançant la presentació de la 
sol·licitud degudament emplenada al Registre General de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària o a la depen-
dència o administració de Duanes a la qual correspongui 
el control de l’operació, i també es pot presentar en qual-
sevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú. 
S’hi ha d’adjuntar la documentació tècnica necessària en 
cada cas per analitzar i identificar, dins de la llista d’armes 
de guerra, els productes o les tecnologies objecte de 
l’operació d’importació/introducció.

6. L’atorgament o la denegació de les autoritzacions a 
què es refereix l’apartat anterior és competència del direc-
tor del Departament de Duanes i Impostos Especials de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària, amb l’informe 
previ de la JIMDDU, en virtut dels articles 5 i 14.

CAPÍTOL III

Comerç exterior de productes i tecnologies de doble ús

SECCIÓ 1a EXPORTACIÓ-EXPEDICIÓ, SORTIDES D’ÀREES EXEMPTES I 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE PRODUCTES I TECNOLOGIES DE DOBLE ÚS

Article 35. Operacions subjectes a autorització adminis-
trativa.

1. Requereixen una autorització administrativa 
atorgada per la Secretaria General de Comerç Exterior 
les operacions d’exportació-expedició de productes o 
tecnologies de doble ús i l’assistència tècnica a què es 
refereix l’article 2.2.a) i b) d’aquest Reglament, inclosos 
els productes i les tecnologies de l’annex I del Reglament 
(CE) núm. 149/2003 del Consell, de 27 de gener de 2003, 
que s’esmenten a continuació:

a) Les definitives.
b) Les temporals.
c) Les derivades d’una importació-introducció tem-

poral, quan el país de destí no coincideixi amb el país de 

procedència o el producte o tecnologia de doble ús que 
s’ha d’exportar-expedir no coincideixi amb el declarat en 
la importació-introducció.

2. Aquesta autorització, segons els casos, pot reves-
tir les modalitats següents:

a) Llicència individual d’exportació-expedició de 
productes i tecnologies de doble ús.

b) Llicència global d’exportació-expedició de pro-
ductes i tecnologies de doble ús.

c) Autorització general.

Article 36. Sortides d’àrees exemptes de productes i tec-
nologies de doble ús.

D’acord amb l’article 5, correspon al Departament 
de Duanes i Impostos Especials de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària les resolucions sobre les 
sol·licituds, objecte d’aquest Reglament, referides a 
les sortides de productes i tecnologies de doble ús des 
de zones i dipòsits francs, així com les de vinculació 
d’aquests productes i tecnologies als règims duaners de 
dipòsit, de perfeccionament actiu, de perfeccionament 
passiu, d’importació temporal, de transformació i trans-
ferències temporals intracomunitàries en aquells.

Article 37. Tràfic de perfeccionament.

1. La concessió de les autoritzacions i, si s’escau, 
de les modificacions d’autoritzacions del règim de per-
feccionament passiu que impliquin exportacions-expe-
dicions temporals de mercaderies compreses a l’annex 
I del Reglament (CE) núm. 149/2003 del Consell, de 27 
de gener de 2003, no requereix una autorització admi-
nistrativa d’exportació, si bé està sotmesa a l’informe de 
la JIMDDU, i s’han d’indicar a la sol·licitud del règim de 
perfeccionament passiu les dades següents:

a) L’article i el subarticle, si s’escau, de l’annex I del 
Reglament (CE) núm. 149/2003 del Consell, de 27 de gener 
de 2003, en què es classifiquen les mercaderies.

b) El destinatari d’aquesta exportació-expedició 
temporal.

2. Les exportacions-expedicions de productes o tec-
nologies compensadors compresos a l’annex I del Regla-
ment (CE) núm. 149/2003 del Consell, de 27 de gener de 
2003, derivades d’una operació de perfeccionament actiu 
requereixen, en tot cas, una autorització administrativa, 
segons el que estableix l’article 33 d’aquest Reglament.

Article 38. Normativa de referència.

El que estableixen els articles referents a les exporta-
cions-expedicions i sortides d’àrees exemptes de produc-
tes o tecnologies de doble ús d’aquest Reglament s’entén 
d’acord amb el que disposen el Reglament (CE) núm. 
1334/2000 del Consell, de 22 de juny de 2000, i el Regla-
ment (CE) núm. 149/2003 del Consell, de 27 de gener de 
2003, que el modifica i l’actualitza.

Article 39. Llicència individual d’exportació-expedició de 
productes i tecnologies de doble ús.

1. La llicència individual d’exportació-expedició 
de productes i tecnologies de doble ús permet la realit-
zació d’un o diversos enviaments dels productes o les 
tecnologies que hi estan compresos, fins a la quantitat 
màxima fixada a l’autorització, a un destinatari i a un país 
determinats, a través d’una duana especificada i dins un 
termini de validesa de sis mesos. A sol·licitud raonada 
de l’exportador es poden autoritzar terminis de validesa 
superiors.
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2. En cas que l’exportació-expedició tingui caràc-
ter temporal, l’exportador ha de reimportar-reintroduir 
la mercaderia dins un termini de sis mesos, que es pot 
ampliar per causa justificada. La importació-introduc-
ció dels productes o les tecnologies exportats-expedits 
està autoritzada per la mateixa llicència d’exportació-
expedició dins el seu termini de validesa. No obstant 
això, l’exportador pot sol·licitar l’exportació-expedició 
definitiva dels productes o tecnologies, ja exportats-
expedits temporalment, d’acord amb els procediments 
d’exportació-expedició definitiva.

3. La sol·licitud s’ha de cursar mitjançant l’imprès 
denominat «Llicència de transferència de material de 
defensa i de doble ús» que s’adjunta a l’annex IV.1. S’ha 
de fer constar a la sol·licitud, si s’escau, la seva vinculació 
a un acord previ o a una operació de perfeccionament.

4. En cas que els productes o les tecnologies que 
s’hagin d’exportar incorporin productes o tecnologies 
inclosos a l’annex I del Reglament (CE) núm. 149/2003, 
i que siguin originaris d’altres països no comunitaris, o 
a l’annex IV del mateix Reglament per als països comu-
nitaris, el sol·licitant els ha de detallar en el full comple-
mentari que s’adjunta a l’annex IV.2 d’aquest Reglament, 
i hi ha d’especificar el seu percentatge de participació en 
la mercaderia que s’ha d’exportar-expedir. Així mateix, 
s’hi ha d’indicar el número de certificat internacional 
d’importació emès, si s’escau, per les autoritats espa-
nyoles.

Article 40. Llicència global d’exportació-expedició de 
productes i tecnologies de doble ús.

1. La llicència global per a l’exportació-expedició de 
productes i tecnologies de doble ús autoritza la realitza-
ció d’un nombre il·limitat d’enviaments dels productes o 
les tecnologies objecte de l’autorització, a través d’una 
o diverses duanes determinades, a un o diversos desti-
nataris designats en aquesta i a un o diversos països de 
destí especificats, fins al valor màxim autoritzat i dins un 
termini de validesa de tres anys, prorrogable.

2. Poden ser emparades en aquest tipus de llicència 
les operacions d’exportació-expedició dels productes o 
les tecnologies inclosos a l’annex I del Reglament (CE) 
núm. 149/2003 del Consell, de 27 de gener de 2003, sem-
pre que les relacions entre l’exportador i el destinatari 
tinguin lloc dins d’algun dels supòsits següents:

a) Entre l’empresa matriu i una de les seves filials o 
entre filials d’una mateixa empresa.

b) Entre fabricant i distribuïdor exclusiu.
c) Dins d’un marc contractual que suposi un corrent 

comercial regular entre l’exportador i l’usuari final del 
producte o tecnologia.

3. La sol·licitud s’ha de cursar mitjançant l’imprès 
denominat «Llicència de transferència de material de 
defensa i de doble ús» que s’adjunta a l’annex IV.1.

4. El sol·licitant ha de desglossar les parts del valor 
màxim total que corresponguin a cada país de destí. A 
més, dins de cada país, ha de definir els productes o 
les tecnologies que s’han d’exportar-expedir mitjançant 
l’article o subarticle corresponent, si s’escau, de l’annex 
I del Reglament (CE) núm. 149/2003 del Consell, de 27 de 
gener de 2003, i indicar-ne al seu torn la quantitat i el valor 
monetari de cadascun.

5. El titular de la llicència ha de presentar a la Secre-
taria General de Comerç Exterior un resum semestral de 
les exportacions-expedicions efectuades a cada país de 
destí.

6. En cas que els productes o les tecnologies que 
s’han d’exportar incorporin productes o tecnologies 
inclosos a l’annex I del Reglament (CE) núm. 149/2003, 
i que siguin originaris d’altres països no comunitaris, o 

a l’annex IV del mateix Reglament per als països comu-
nitaris, el sol·licitant els ha de detallar en el full comple-
mentari que s’adjunta a l’annex IV.2 d’aquest Reglament, 
i hi ha d’especificar el seu percentatge de participació en 
la mercaderia que s’ha d’exportar-expedir. Així mateix, 
s’hi ha d’indicar el número de certificat internacional 
d’importació emès, si s’escau, per les autoritats espan-
yoles.

Article 41. Autorització general per a l’exportació de pro-
ductes i tecnologies de doble ús.

En aplicació de l’article 6 del Reglament (CE) núm. 
1334/2000 del Consell, de 22 de juny de 2000, queden 
autoritzades amb caràcter general les exportacions de 
productes o tecnologies de doble ús que compleixin les 
condicions següents:

a) Que l’exportació tingui com a destí final un o 
diversos països esmentats a la part 3 de l’annex II del 
Reglament (CE) núm. 149/2003 del Consell, de 27 de gener 
de 2003.

b) Que el titular, mitjançant un escrit tramès a la 
Secretaria General de Comerç Exterior almenys 30 dies 
abans de la primera exportació, notifiqui que s’acull 
a aquest procediment d’autorització general i que, a 
l’empara de l’autorització esmentada, es compromet de 
manera explícita a:

1r Fer exportacions que tinguin com a destí final 
exclusivament els països del dit annex II.

2n Realitzar, sota aquesta autorització, exportacions 
de productes o tecnologies inclosos a l’annex I del Regla-
ment (CE) núm. 149/2003 esmentat, excepte els productes 
enumerats a la part 2 de l’annex II.

3r Portar una gestió individualitzada de la documen-
tació requerida, segons l’article 41, per a les exportacions 
efectuades amb aquest procediment. Aquesta ha de con-
tenir, almenys, la descripció de les mercaderies, les quan-
titats exportades individualment, el nom i el domicili de 
l’exportador, el nom i el domicili del destinatari i l’usuari i 
ús final, quan sigui aplicable.

4t Remetre a la Secretaria General de Comerç Exte-
rior i al Departament de Duanes i Impostos Especials de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària la documenta-
ció indicada en el paràgraf anterior i qualsevol altra infor-
mació rellevant relativa a les exportacions efectuades, als 
efectes de les comprovacions necessàries, així com els 
despatxos totals o parcials, una vegada s’hagin realitzat i 
en el termini màxim d’un mes, corresponents a les expor-
tacions realitzades emparades en l’autorització general.

5è Fer figurar tant en les factures com en els docu-
ments de transport que s’adjuntin a les mercaderies la 
llegenda següent i obtenir del destinatari el compromís 
de complir-la: «L’exportació d’aquestes mercaderies es fa 
mitjançant autorització general i únicament pot anar des-
tinada a qualsevol país de l’annex II del Reglament (CE) 
núm. 149/2003 del Consell, de 27 de gener de 2003. La 
mercaderia no pot ser reexportada sense l’autorització de 
les autoritats nacionals del país corresponent».

6è Informar les autoritats i suspendre l’exportació 
fins a obtenir una autorització expressa, si es té coneixe-
ment que els productes o les tecnologies són destinats (o 
ho poden ser) totalment o en part al desenvolupament, la 
producció, el maneig i el funcionament, el manteniment, 
l’emmagatzematge, la detecció, la identificació o la dis-
seminació d’armes químiques, biològiques o nuclears, 
o al desenvolupament, la producció, el manteniment o 
l’emmagatzematge de míssils capaços de transportar 
aquestes armes.

7è En cas que els productes o les tecnologies a expor-
tar incorporin productes o tecnologies inclosos a l’annex I 
del Reglament (CE) núm. 149/2003, i que siguin originaris 
d’altres països no comunitaris, o a l’annex IV del mateix 
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Reglament per als països comunitaris, el sol·licitant els 
ha de detallar en el full complementari que s’adjunta a 
l’annex IV.2 d’aquest Reglament, i hi ha d’especificar el 
seu percentatge de participació en la mercaderia que 
s’ha d’exportar-expedir. Així mateix, s’hi ha d’indicar el 
número de certificat internacional d’importació emès, si 
s’escau, per les autoritats espanyoles.

Article 42. Acord previ d’exportació-expedició de pro-
ductes i tecnologies de doble ús.

1. L’acord previ d’exportació-expedició de productes 
i tecnologies de doble ús implica la conformitat inicial de 
l’Administració amb les operacions que deriven de l’acord. 
Es pot sol·licitar quan existeixi un projecte d’exportació-
expedició de productes o tecnologies de doble ús a un 
país determinat en el marc d’un contracte, subscrit o en 
negociació, que requereixi un llarg període d’execució.

2. L’acord previ té un termini de validesa no superior 
a tres anys. Si el contracte en negociació o signat aconse-
lla ampliar el termini de subministrament, es pot autorit-
zar excepcionalment un termini de validesa més llarg.

3. Les exportacions-expedicions derivades d’un 
acord previ requereixen l’obtenció d’una llicència 
d’exportació-expedició de productes i tecnologies de 
doble ús, que s’ha d’ajustar a les condicions declarades 
i aprovades a l’acord, sense perjudici del que estableix 
l’article 2.3. L’acord previ no es pot fer servir per al des-
patx a la duana.

4. La sol·licitud de l’acord previ s’ha de cursar mit-
jançant l’imprès denominat «Acord previ d’exportació-
expedició de material de defensa i de doble ús» que 
s’adjunta a l’annex IV.4.

Article 43. Documents de control aplicables a 
l’exportació-expedició de productes i tecnologies de 
doble ús.

1. D’acord amb l’article 4, a les sol·licituds de les ope-
racions d’exportació-expedició de productes i tecnologies 
de doble ús (incloses la llicència individual i la llicència 
global) i les expedicions de l’autorització general s’hi ha 
d’adjuntar algun dels documents de control segons els 
models que s’adjunten a l’annex IV.9 o IV.14:

a) Certificat internacional d’importació o document 
equivalent emès per les autoritats competents del país 
importador-introductor: aplicable a exportacions-expedi-
cions amb destinació a qualsevol dels estats membres de 
la Unió Europea o dels països de l’annex II del Reglament 
(CE) núm. 149/2003.

b) Declaració d’últim destí emesa pel destinatari final 
per a exportacions amb destinació a països no esmentats 
en el paràgraf anterior. Aquesta declaració ha d’incloure, 
com a mínim, el compromís del destinatari d’importar el 
producte o tecnologia de doble ús al país de destí, de no 
reexportar-lo sense l’autorització prèvia, per escrit, de les 
autoritats espanyoles competents i d’aplicar-lo a l’ús final 
declarat.

2. En els casos en què la JIMDDU ho requereixi, es 
pot exigir documentació acreditativa del fet que el pro-
ducte o tecnologia de doble ús objecte de l’operació ha 
estat importat-introduït en el territori del país de destí. 
Aquesta documentació consisteix en el certificat de verifi-
cació d’entrada, que s’adjunta a l’annex IV.13, o document 
duaner equivalent de despatx a consum.

3. No obstant el que estableix l’apartat 1, es pot 
eximir l’exportador de la presentació dels documents 
esmentats, i/o exigir altres documents, quan la JIMDDU 
ho determini.

Article 44. Tramitació.

1. La tramitació de les autoritzacions administrati-
ves i de l’acord previ a què es refereixen els articles 39, 
40, 41 i 42 s’inicia mitjançant la presentació de l’imprès 
de sol·licitud, o carta en el cas de l’autorització general, 
degudament emplenat al Registre General del Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç o a les direccions regionals 
o territorials de Comerç, i també es pot presentar en qual-
sevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú. 
S’hi ha d’adjuntar la documentació tècnica necessària 
en cada cas per analitzar i identificar, dins de la relació 
de productes i tecnologies de doble ús de l’annex I, del 
Reglament (CE) núm. 149/2003 del Consell, de 27 de 
gener de 2003, els productes o les tecnologies objecte de 
l’operació d’exportació-expedició.

2. L’atorgament o la denegació de les autoritzacions 
administratives i de l’acord previ a què es refereix l’apartat 
anterior és competència del secretari general de Comerç 
Exterior, amb l’informe previ de la JIMDDU en virtut dels 
articles 5 i 14. La facultat de resolució i signatura dels 
documents corresponents pot ser delegada d’acord amb 
els termes de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

3. Quan, una vegada atorgada la llicència individual 
d’exportació-expedició de productes i tecnologies de 
doble ús, es produeixin modificacions en les circums-
tàncies de l’operació dins el seu termini de validesa, el 
secretari general de Comerç Exterior, amb l’informe previ 
de la JIMDDU, pot autoritzar la rectificació dels requisits o 
condicions particulars de la llicència, sempre que no afec-
tin els aspectes següents: especificació de la mercaderia, 
país de destí de l’exportació-expedició, destinatari de 
l’exportació-expedició i usuari final, si s’escau.

En el cas de la llicència global d’exportació-expedició 
de productes i tecnologies de doble ús, només es poden 
autoritzar les rectificacions següents: el desglossament 
de les quantitats dels productes o les tecnologies dels 
països, sempre que no afecti la quantitat i el valor màxim 
de la llicència, i les duanes de sortida.

No es pot rectificar l’acord previ ni l’autorització gene-
ral.

4. Les sol·licituds de rectificació s’han de formalitzar 
mitjançant l’imprès denominat «Llicència de transferèn-
cia de material de defensa i de doble ús» que s’adjunta a 
l’annex IV.1.

5. La tramitació de les autoritzacions que corres-
ponguin al Departament de Duanes i Impostos Especials 
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, a què es 
refereix l’article 34, s’inicia mitjançant la presentació de la 
sol·licitud degudament emplenada al Registre General de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària o a la depen-
dència o administració de Duanes a la qual correspongui 
el control de l’operació, i també es pot presentar en qual-
sevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú. 
S’hi ha d’adjuntar la documentació tècnica necessària 
en cada cas per analitzar i identificar, dins de la relació 
de productes i tecnologies de doble ús inclosa a l’annex 
I del Reglament (CE) núm. 149/2003 del Consell, de 27 de 
gener de 2003, els productes o les tecnologies objecte de 
l’operació d’exportació-expedició.

6. L’atorgament o la denegació de les autoritzacions a 
què es refereix l’apartat anterior és competència del direc-
tor del Departament de Duanes i Impostos Especials de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària, amb l’informe 
previ de la JIMDDU en virtut dels articles 5 i 14.
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SECCIÓ 2a IMPORTACIÓ-INTRODUCCIÓ I ENTRADES EN ÀREES 
EXEMPTES DE PRODUCTES I TECNOLOGIES DE DOBLE ÚS

Article 45. Operacions subjectes a autorització adminis-
trativa.

1. Requereixen una autorització administrativa 
atorgada per la Secretaria General de Comerç Exterior 
les importacions-introduccions dels productes o les tec-
nologies de doble ús a què es refereix l’article 2.2.c), que 
s’esmenten a continuació:

a) Les definitives.
b) Les temporals.

2. Aquesta autorització, segons els casos, pot reves-
tir les modalitats següents:

a) Llicència individual d’importació-introducció de 
productes i tecnologies de doble ús.

b) Llicència global d’importació-introducció de pro-
ductes i tecnologies de doble ús.

c) Autorització general.

Article 46. Entrades en àrees exemptes de productes i 
tecnologies de doble ús.

D’acord amb l’article 5, corresponen al Departament 
de Duanes i Impostos Especials de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària les resolucions sobre les 
sol·licituds, objecte d’aquest Reglament, referides a les 
entrades de productes i tecnologies de doble ús, en zones 
i dipòsits francs, així com les de vinculació d’aquests 
productes i tecnologies als règims duaners de dipòsit, 
de perfeccionament actiu, de perfeccionament passiu, 
d’importació temporal, de transformació i transferències 
temporals intracomunitàries en aquells.

Article 47. Tràfic de perfeccionament.

1. La concessió de les autoritzacions i, si s’escau, de 
les modificacions d’autoritzacions del règim de perfeccio-
nament passiu que impliquin la importació-introducció de 
productes compensadors a què es refereix l’article 2.2.c) 
no requereix autorització administrativa d’importació-
introducció, si bé està sotmesa a l’informe de la JIMDDU, 
i s’han d’indicar a la sol·licitud del règim de perfecciona-
ment passiu les dades següents:

a) L’article i el subarticle, si s’escau, de l’annex I del 
Reglament (CE) núm. 149/2003 del Consell, de 27 de gener 
de 2003, en què es classifiquen les mercaderies.

b) El destinatari de la importació-introducció.

2. La concessió de les autoritzacions i, si s’escau, de 
les modificacions d’autoritzacions del règim de perfeccio-
nament actiu que impliquin la importació de productes o 
tecnologies a què es refereix l’article 2.2.c) no requereix 
autorització administrativa d’importació, si bé està sot-
mesa a l’informe de la JIMDDU.

Article 48. Llicència individual d’importació-introducció 
de productes i tecnologies de doble ús.

1. La llicència individual d’importació-introducció de 
productes i tecnologies de doble ús permet la recepció 
d’un o diversos enviaments dels productes i les tecnolo-
gies que hi estan compresos, fins a la quantitat màxima 
fixada a l’autorització, a un destinatari determinat, a través 
d’una duana especificada i dins un termini de validesa de 
sis mesos. A sol·licitud raonada de l’importador, es poden 
autoritzar terminis de validesa superiors.

2. En cas que la importació-introducció tingui caràc-
ter temporal, l’exportador ha de reexportar-reexpedir 

la mercaderia dins un termini de sis mesos, que es pot 
ampliar per causa justificada. L’exportació-expedició 
dels productes o les tecnologies importats-introduïts 
està autoritzada per la mateixa llicència d’importació-
introducció dins el seu termini de validesa. No obstant 
això, l’importador pot sol·licitar la importació-introducció 
definitiva dels productes o tecnologies, ja importats-
introduïts temporalment, d’acord amb els procediments 
d’importació-introducció definitiva.

3. La sol·licitud s’ha de cursar mitjançant l’imprès 
denominat «Llicència de transferència de material de 
defensa i de doble ús», que s’adjunta a l’annex IV.1. S’ha 
de fer constar a la sol·licitud, si s’escau, la seva vinculació 
a un acord previ o a una operació de perfeccionament.

Article 49. Llicència global d’importació-introducció de 
productes i tecnologies de doble ús.

1. La llicència global d’importació-introducció de 
productes i tecnologies de doble ús autoritza la realitza-
ció d’un nombre il·limitat d’enviaments dels productes o 
les tecnologies objecte de l’autorització, a través d’una o 
diverses duanes determinades, a un o diversos destinata-
ris designats en aquesta, fins al valor màxim autoritzat i 
dins un termini de validesa de tres anys, prorrogable.

2. La sol·licitud s’ha de cursar mitjançant l’imprès 
denominat «Llicència de transferència de material de 
defensa i de doble ús», que s’adjunta a l’annex IV.1.

3. El sol·licitant ha de definir els productes o les 
tecnologies que s’han d’importar-introduir mitjançant 
l’article o el subarticle corresponent, si s’escau, de l’annex 
I del Reglament (CE) núm. 149/2003 del Consell, de 27 de 
gener de 2003, i indicar-ne al seu torn la quantitat i el valor 
monetari de cadascun.

4. El titular de la llicència ha de presentar a la Secre-
taria General de Comerç Exterior un resum semestral de 
les importacions-introduccions realitzades.

Article 50. Autorització general per a la importació de 
productes i tecnologies de doble ús.

Es poden autoritzar amb caràcter general les importa-
cions de productes i tecnologies de doble ús, excepte els 
que indica l’article 6.3 del Reglament (CE) núm. 149/2003 
del Consell, de 27 de gener de 2003, que compleixin les 
condicions següents:

a) Que s’indiqui el projecte, els productes o les tec-
nologies, els països d’origen, els destinataris i l’ús final 
exclusius als quals s’aplica l’autorització general.

b) Que el titular, mitjançant un escrit tramès a la 
Secretaria General de Comerç Exterior, notifiqui que 
s’acull a aquest procediment d’autorització general i 
que, a l’empara d’aquesta autorització, es compromet de 
manera explícita a:

1r Portar una gestió individualitzada de la documen-
tació requerida per a les importacions efectuades amb 
aquest procediment. Aquesta ha de contenir, almenys, la 
descripció de les mercaderies, les quantitats importades 
individualment, el nom i el domicili de l’importador, el 
nom i el domicili dels destinataris i els usuaris i l’ús final 
quan sigui aplicable.

2n Remetre a la Secretaria General de Comerç Exte-
rior i del Departament de Duanes i Impostos Especials de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària la documenta-
ció indicada al paràgraf anterior i qualsevol altra informa-
ció rellevant relativa a les importacions efectuades, als 
efectes de les comprovacions necessàries, així com els 
despatxos totals o parcials, una vegada s’hagin efectuat i 
en el termini màxim d’un mes, relatiu a les importacions 
realitzades emparades en l’autorització general.
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3r No importar els productes o les tecnologies fins 
que es rebi la preceptiva carta d’autorització.

Article 51. Acord previ d’importació-introducció de pro-
ductes i tecnologies de doble ús.

1. L’acord previ d’importació-introducció de pro-
ductes i tecnologies de doble ús implica la conformitat 
inicial de l’Administració amb les operacions que deriven 
de l’acord. Es pot sol·licitar quan existeixi un projecte 
d’importació-introducció de productes o tecnologies de 
doble ús des d’un país determinat en el marc d’un con-
tracte, subscrit o en negociació, que requereixi un llarg 
període d’execució.

2. L’acord previ té un termini de validesa no superior 
a tres anys. Si el contracte en negociació o signat aconse-
lla ampliar el termini de subministrament, es pot autorit-
zar excepcionalment un termini de validesa més llarg.

3. Les importacions-introduccions derivades d’un 
acord previ requereixen l’obtenció d’una llicència 
d’importació-introducció de productes i tecnologies de 
doble ús, que s’ha d’ajustar a les condicions declarades 
i aprovades a l’acord, sense perjudici del que estableix 
l’article 2.4. L’acord previ no es pot fer servir per al des-
patx a la duana.

4. La sol·licitud de l’acord previ s’ha de cursar utilit-
zant l’imprès denominat «Acord previ de transferència de 
material de defensa i de doble ús», segons l’annex IV.4.

Article 52. Documents de control aplicables a la importa-
ció-introducció de productes i tecnologies de doble ús.

1. D’acord amb l’article 4, les sol·licituds de les 
operacions d’importació-introducció de productes i tec-
nologies de doble ús (incloses la llicència individual i la 
llicència global) i les expedicions de l’autorització general 
han d’anar acompanyades d’una declaració d’últim destí, 
emesa pel destinatari.

2. Quan les autoritats d’algun país ho requereixin 
per al control de les seves exportacions-expedicions, i a 
sol·licitud de l’operador, la Secretaria General de Comerç 
Exterior pot emetre un certificat internacional d’importació 
que s’ha de sol·licitar mitjançant els impresos que figuren 
a l’annex IV.9, en què es justifiqui documentalment la 
intenció de compra i posterior importació-introducció. 
Aquest document no pot ser cedit a tercers i, als efectes 
de presentació a les autoritats del país d’origen, té un ter-
mini de validesa de sis mesos.

3. No obstant el que estableix l’apartat 1, es pot 
eximir l’exportador de la presentació dels documents 
esmentats, i/o exigir altres documents, quan la JIMDDU 
ho determini.

Article 53. Tramitació.

1. La tramitació de les autoritzacions administrati-
ves i de l’acord previ a què es refereixen els articles 48, 
49, 50 i 51 s’inicia mitjançant la presentació de l’imprès 
de sol·licitud, o carta en el cas de l’autorització general, 
degudament emplenat al Registre General del Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç o a les direccions regionals 
o territorials de Comerç, i també es pot presentar en qual-

sevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú. 
S’hi ha d’adjuntar la documentació tècnica necessària en 
cada cas per analitzar i identificar, dins de la relació de 
productes i tecnologies de doble ús de l’annex I del Regla-
ment (CE) núm. 149/2003 del Consell, de 27 de gener de 
2003, els productes o les tecnologies objecte de l’operació 
d’importació-introducció.

2. L’atorgament o la denegació de les autoritzacions 
administratives i de l’acord previ a què es refereix l’apartat 
anterior és competència del secretari general de Comerç 
Exterior, amb l’informe previ de la JIMDDU en virtut dels 
articles 5 i 14. La facultat de resolució i signatura dels 
documents corresponents pot ser delegada d’acord amb 
els termes de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

3. Quan, una vegada atorgada la llicència 
d’importació-introducció de productes i tecnologies de 
doble ús, es produeixin modificacions en les circums-
tàncies de l’operació dins el seu termini de validesa, el 
secretari general de Comerç Exterior, amb l’informe previ 
de la JIMDDU, pot autoritzar la rectificació dels requisits o 
condicions particulars de la llicència, sempre que no afec-
tin els aspectes següents: especificació de la mercaderia, 
destinatari de la importació-introducció i usuari final, si 
s’escau.

En els casos de la llicència global de productes i tec-
nologies de doble ús només es poden autoritzar les rec-
tificacions següents: el desglossament de les quantitats 
dels productes o les tecnologies dels països, sempre que 
no afecti la quantitat i el valor màxim de la llicència, i les 
duanes d’entrada.

No es pot rectificar l’acord previ ni l’autorització gene-
ral.

4. Les sol·licituds de rectificació s’han de formalitzar 
mitjançant l’imprès denominat «Llicència de transferèn-
cia de material de defensa i de doble ús», que s’adjunta a 
l’annex IV.1.

5. La tramitació de les autoritzacions que corres-
ponguin al Departament de Duanes i Impostos Especials 
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, a què es 
refereix l’article 44, s’inicia mitjançant la presentació de la 
sol·licitud degudament emplenada al Registre General de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària o a la depen-
dència o administració de Duanes a la qual correspongui 
el control de l’operació, i també es pot presentar en qual-
sevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú. 
S’hi ha d’adjuntar la documentació tècnica necessària en 
cada cas per analitzar i identificar, dins de la relació de 
productes i tecnologies de doble ús de l’annex I del Regla-
ment (CE) núm. 149/2003, els productes o les tecnologies 
objecte de l’operació d’importació-introducció.

6. L’atorgament o la denegació de les autoritzacions a 
què es refereix l’apartat anterior és competència del direc-
tor del Departament de Duanes i Impostos Especials de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària, amb l’informe 
previ de la JIMDDU en virtut dels articles 5 i 14. 



Suplement núm. 17 2835Dimecres 1 setembre 2004

  



2836 Suplement núm. 17Dimecres 1 setembre 2004

  



Suplement núm. 17 2837Dimecres 1 setembre 2004

  



2838 Suplement núm. 17Dimecres 1 setembre 2004

  



Suplement núm. 17 2839Dimecres 1 setembre 2004

  



2840 Suplement núm. 17Dimecres 1 setembre 2004

  



Suplement núm. 17 2841Dimecres 1 setembre 2004

  



2842 Suplement núm. 17Dimecres 1 setembre 2004

  



Suplement núm. 17 2843Dimecres 1 setembre 2004

  



2844 Suplement núm. 17Dimecres 1 setembre 2004

  



Suplement núm. 17 2845Dimecres 1 setembre 2004

  



2846 Suplement núm. 17Dimecres 1 setembre 2004

  



Suplement núm. 17 2847Dimecres 1 setembre 2004

  



2848 Suplement núm. 17Dimecres 1 setembre 2004

  



Suplement núm. 17 2849Dimecres 1 setembre 2004

  



2850 Suplement núm. 17Dimecres 1 setembre 2004

  



Suplement núm. 17 2851Dimecres 1 setembre 2004

  



2852 Suplement núm. 17Dimecres 1 setembre 2004

  



Suplement núm. 17 2853Dimecres 1 setembre 2004

  



2854 Suplement núm. 17Dimecres 1 setembre 2004

  



Suplement núm. 17 2855Dimecres 1 setembre 2004

  



2856 Suplement núm. 17Dimecres 1 setembre 2004

  



Suplement núm. 17 2857Dimecres 1 setembre 2004

  



2858 Suplement núm. 17Dimecres 1 setembre 2004

  



Suplement núm. 17 2859Dimecres 1 setembre 2004

  



2860 Suplement núm. 17Dimecres 1 setembre 2004

  



Suplement núm. 17 2861Dimecres 1 setembre 2004

  



2862 Suplement núm. 17Dimecres 1 setembre 2004

  



Suplement núm. 17 2863Dimecres 1 setembre 2004

  



2864 Suplement núm. 17Dimecres 1 setembre 2004

  



Suplement núm. 17 2865Dimecres 1 setembre 2004

  



2866 Suplement núm. 17Dimecres 1 setembre 2004

  



Suplement núm. 17 2867Dimecres 1 setembre 2004

  



2868 Suplement núm. 17Dimecres 1 setembre 2004

  



Suplement núm. 17 2869Dimecres 1 setembre 2004

  



2870 Suplement núm. 17Dimecres 1 setembre 2004

  



Suplement núm. 17 2871Dimecres 1 setembre 2004

  



2872 Suplement núm. 17Dimecres 1 setembre 2004

  



Suplement núm. 17 2873Dimecres 1 setembre 2004

  



2874 Suplement núm. 17Dimecres 1 setembre 2004

  



✁
CUPÓN DE PEDIDO
Deseo recibir las siguientes publicaciones:
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES ...................................... ■
............................................................................................... ■
............................................................................................... ■

Si quiere recibir información periódicamente a través de correo electrónico
sobre las novedades editoriales del BOE, indíquenos su dirección:
E-mail .............................................................................................

FORMAS DE PAGO:

• CONTRA REEMBOLSO ■

• TARJETA ■ MASTERCARD ■ VISA ■ AMEX

FECHA DE CADUCIDAD LA LIBRERÍA DEL BOE
Trafalgar, 27. 28010 MADRID
Tel.: 902 365 303/Fax: 91 538 21 21

N.o DE TARJETA http://www.boe.es
http://tienda.boe.es

• Entrega en 48 h. por mensajería: 5 E.

D. .................................................................................
NIF ..............................................................................
Domicilio .....................................................................
Población y código postal ...........................................
Teléfono o fax ..............................................................
.................................., a ........ de .................... de 2004

Los datos que nos facilite serán incorporados a nuestra Base de
Datos de Clientes. Usted podrá acceder, cancelar o rectificar sus
datos, según la Ley Orgánica 15/1999.

Autorizo al BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
a cargar en mi tarjeta las referencias solicitadas.

FIRMA:

Avda. Manoteras, 54. 28050 MADRID
Teléfono: 902 365 303
Anuncios: 91 384 15 25
Suscripciones: 91 384 17 15
http://www.boe.es

Gastos  de envío gratis comprando en: http://tienda.boe.es por importe superior a 15 E
También puede hacer su pedido llamando al 902 365 303

Texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores

Tabla cronológica de
disposiciones

Índice analítico

Y ADEMÁS:

A Coruña - L.  ARENAS
Albacete - POPULAR LIBROS, S.L. 
Alicante - CILSA LIBROS, S.L.
Almería - L. PICASSO
Badajoz - LIBRERÍA UNIVERSITAS
Barcelona - LIBRERÍAS DE LA GENERALITAT

Rambla dels Estudis, 118 y Rocafort, 122
DIPUTACIÓ DE BARCELONA Avda. 
Diagonal,393

Bilbao - GOMILA LIBRERÍA JURÍDICA, S.A.
Burgos - FORO 21
Cádiz - QUÓRUM LIBROS
Ceuta - L. GENERAL
Ciudad Real - L. LITEC, C.B.
Cuenca - L. AGUSTÍN
Ferrol - LIBRERÍA DEL CAMPUS FERROL, S.L.
Gijón - L. CORNIÓN
Girona - LIBRERÍA DE LA GENERALITAT
Granada - L. FLEMING
Guadalajara - PAPELERÍA DE MINGO, S.A. 
Huelva - GALERÍA DEL LIBRO 

- L. SALTÉS
Huesca - L. MASDELIBROS
Las Palmas - EL LIBRO TÉCNICO 
Lleida - LIBRERÍA DE LA GENERALITAT
León - L. PASTOR
Logroño - ENTRE COMILLAS LIBRERÍA
Málaga - L. LUCES
Murcia - L. GONZÁLEZ PALENCIA
Ourense - L. JURÍDICA CASTELAO
Oviedo - L. OJANGUREN
Pamplona - L. GÓMEZ
Pontevedra - L. BAROJA
Salamanca - L. CERVANTES
San Sebastián - L. GURUTZ
Santa Cruz de Tenerife - L. LA ISLA, S.L.
Segovia - L. SEGOVIA
Sevilla - L. AL-ANDALUS
Tarragona - LL. ADSERÀ, S.L.
Teruel - L. SÁNCHEZ
Valencia - PAPELERÍA VILA, S.A.
Valladolid - L. E-INFOR
Vigo - L. CERVANTES
Vitoria - GOMILA LIBRERÍA JURÍDICA, S.A.
Zamora - L. MIGUEL NÚÑEZ
Zaragoza - L. CÍRCULO

VENTA DE PUBLICACIONES:

La Librería del BOE 
Trafalgar, 27. 28010 MADRID
Tel.: 902 365 303/Fax: 91 538 21 21

y  en internet http://tienda.boe.es

Boletín
Oficial del
Estado

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

IMPRENTA NACIONAL


