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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA
19395 Correcció d’errors del Reial decret 1676/2011, de 18 de novembre, pel qual es 

modifica el Reial decret 1199/1999, de 9 de juliol, pel qual es desplega la Llei 
13/1998, de 4 de maig, d’ordenació del mercat de tabacs i normativa tributària, 
i es regula l’estatut concessional de la xarxa d’expenedories de tabac i timbre.

Havent observat errors en el Reial decret 1676/2011, de 18 de novembre, pel qual es 
modifica el Reial decret 1199/1999, de 9 de juliol, pel qual es desplega la Llei 13/1998, de 
4 de maig, d’ordenació del mercat de tabacs i normativa tributària, i es regula l’estatut 
concessional de la xarxa d’expenedories de tabac i timbre, publicat en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat» número 288, de 30 de novembre de 2011, i en el seu suplement en català, se’n 
fan les rectificacions oportunes referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 1 s’ha d’afegir al començament del preàmbul el següent primer paràgraf, 
omès en la publicació del 30 de novembre de 2011: «La Llei 13/1998, de 4 de maig, 
d’ordenació del mercat de tabacs i normativa tributària, desplegada pel Reial decret 
1199/1999, de 9 de juliol, que ara es modifica, té entre els seus objectius promoure, a 
través de la regulació que s’efectua de les condicions d’actuació en el mercat al detall, la 
protecció dels principis de caràcter sanitari que preveu l’ordenament jurídic».

A la pàgina 1, línia set, on diu: «, i separa el consum de la venda d’aquests productes, 
i també preveu la possibilitat de la venda manual de cigars i purets proveïts de capa 
natural a tots els locals autoritzats per a la venda amb recàrrec», ha de dir: «. Separa el 
consum de la venda d’aquests productes i preveu la possibilitat de la venda manual de 
cigars i purets proveïts de capa natural en tots els locals autoritzats per a la venda amb 
recàrrec en paral·lel a la venda a través de màquina expenedora».

A la pàgina 1, línia divuit, on diu: «en tres punts específics», ha de dir: «en tres 
preceptes específics».

A la pàgina 2, a l’article 25.dos s’hi ha d’afegir un últim paràgraf, omès en la publicació 
del 30 de novembre de 2011: «Excepcionalment, es pot efectuar de forma exclusivament 
manual la venda de cigars i purets proveïts de capa natural, fins i tot sense fer-ho de 
forma paral·lela a la venda per màquines expenedores, en bars i restaurants i altres 
establiments de restauració tancats».

A la pàgina 2, línia 42, article 37.set, on diu: «La venda i el subministrament a través 
de màquines expenedores s’ha de realitzar d’acord amb les condicions següents:», ha de 
dir «1. La venda i el subministrament a través de màquines expenedores s’ha de 
realitzar d’acord amb les condicions següents:».

A la pàgina 2, línia 44, article 37.set, on diu: «1. Ús: es prohibeix als menors de 
divuit anys l’ús de màquines expenedores de productes del tabac.», ha de dir: «Ús: es 
prohibeix als menors de divuit anys l’ús de màquines expenedores de productes del 
tabac.».

A la pàgina 2, línia 46, article 37.set, on diu: «2. Ubicació: les màquines expenedores 
de productes del tabac només es poden ubicar, sempre sota vigilància directa i permanent, 
a:», ha de dir: «Ubicació: les màquines expenedores de productes del tabac només es 
poden ubicar, sempre sota vigilància directa i permanent, en:».

A la pàgina 3, línia 14, article 37.set, on diu: «3. Paral·lelament es permet la venda 
manual als establiments autoritzats respecte dels cigars i purets de capa natural», ha de dir:

«2. Paral·lelament es permet la venda manual en els establiments autoritzats 
respecte dels cigars i purets de capa natural.

3. Excepcionalment, es pot efectuar de forma exclusivament manual la venda de 
cigars i purets proveïts de capa natural, fins i tot sense fer-ho de forma paral·lela a la 
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venda per màquines expenedores, en bars i restaurants i altres establiments de 
restauració tancats.»

A la pàgina 3 s’ha de suprimir la disposició transitòria única.
A la pàgina 3 s’hi ha d’afegir la disposició final primera següent:

«Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 149.1.14a de la Constitució, 
pel qual correspon a l’Estat la competència exclusiva sobre “hisenda general”.»

A la pàgina 3, línia 21, on diu: «Disposició final única. Entrada en vigor», ha de dir: 
«Disposició final segona. Entrada en vigor».
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