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MINISTERIO DA PRESIDENCIA
 15620 REAL DECRETO 1782/2004, do 30 de xullo, 

polo que se aproba o Regulamento de control 
do comercio exterior de material de defensa, 
doutro material e de produtos e tecnoloxías de 
dobre uso. («BOE» 210, do 31-8-2004.)

A Lei orgánica 12/1995, do 12 de decembro, de repre-
sión do contrabando, e a Lei orgánica 3/1992, do 30 de 
abril, pola que se establecen supostos de contrabando en 
materia de exportación de material de defensa ou mate-
rial de dobre uso, prevén que o Goberno aprobará as 
relacións de material de defensa e de dobre uso e estable-
cerá os requisitos, as condicións e os procedementos a 
que se suxeitarán as autorizacións, que poderán ser 
outorgadas con carácter xeral.

O control das exportacións-expedicións de produtos e 
tecnoloxías de dobre uso foi regulado no ámbito comuni-
tario mediante o Regulamento (CE) n. 1334/2000 do Con-
sello, do 22 de xuño de 2000, polo que se establece un 
réxime comunitario de control das exportacións de pro-
dutos e tecnoloxía de dobre uso, e o Regulamento (CE) n. 
149/2003 do Consello, do 27 de xaneiro de 2003, que o 
modifica e actualiza, que indica que os Estados membros 
adoptarán as medidas adecuadas para garantir a plena 



1710 Mércores 1 setembro 2004 Suplemento núm. 10

aplicación de todo o disposto nel. Ao estaren incluídos no 
anexo I do citado Regulamento (CE) n. 149/2003 certos 
produtos e tecnoloxías de dobre uso que, pola súa vez, se 
encontran tamén incluídos na relación de material de 
defensa, faise necesario comprobar se se encontran aco-
llidos á normativa do citado regulamento ou, de non ser o 
caso, se acollan á normativa deste real decreto como 
material de defensa. Tal é o caso das lanzadeiras espa-
ciais, os seus equipos, compoñentes e tecnoloxías, que 
nalgúns casos se diferencian dos mísiles balísticos polo 
seu uso final.

Por outra parte, a Lei orgánica 10/1995, do 23 de no-
vembro, do Código penal, contén nos seus artigos 566 e 
567 expresas referencias ás armas químicas, penando a 
súa fabricación, comercialización, tráfico e establece-
mento de depósitos. A Lei orgánica 2/2000, do 7 de 
xaneiro, de modificación da Lei orgánica 10/1995, do 23 de 
novembro, do Código penal, en materia de prohibición do 
desenvolvemento e o emprego de armas químicas, inclúe 
as actividades que comprenden a investigación ou estudo 
de carácter científico ou técnico encamiñados á creación 
dunha nova arma química ou á modificación dunha pre-
existente, o emprego das ditas armas e a iniciación de 
preparativos militares para a súa utilización.

Así mesmo, as obrigas derivadas da Convención do 
13 de xaneiro de 1993, sobre a prohibición do desenvolve-
mento, a produción, o almacenamento e o emprego de 
armas químicas e sobre a súa destrución, implican o esta-
blecemento de medidas de control, incluídas aquelas 
sobre a importación-introdución e exportación-expedi-
ción das substancias químicas enumeradas nas listas 1, 2 
e 3 da citada convención, que deben ser obxecto de regu-
lación en cumprimento do exposto na Lei 49/1999, do 20 
de decembro, sobre medidas de control de substancias 
químicas susceptibles de desvío para a fabricación de 
armas químicas.

Analogamente, a Convención do 10 de abril de 1972, 
sobre a prohibición de desenvolvemento, produción e 
almacenamento das armas bacteriolóxicas (biolóxicas) e 
toxínicas e sobre a súa destrución, obriga a España a esta-
blecer medidas de control sobre as transferencias de 
axentes biolóxicos e toxinas que non teñan xustificación 
para usos profilácticos, de protección ou outros usos 
pacíficos; das instalacións, equipos e materiais de produ-
ción e manipulación, e dos seus medios de lanzamento 
e/ou dispersión, incluídas as municións, dispositivos e 
equipamentos especificamente deseñados para emprego 
de armas biolóxicas.

A aprobación dos ditos corpos lexislativos e as súas 
sucesivas modificacións, ademais da continua evolución 
das directrices e as listas de control nos distintos foros 
internacionais de non-proliferación, fan necesaria a actua-
lización da lexislación nacional.

O artigo 296 do Tratado Constitutivo da Comunidade 
Europea permítelles aos Estados membros adoptaren as 
medidas que consideren necesarias para a protección dos 
intereses esenciais da súa seguridade e que se refiran á 
produción o ao comercio de armas, municións e material 
de guerra.

A lexislación nacional que desenvolve o anterior, e 
que agora se quere actualizar, comprende o Regulamento 
do comercio exterior de material de defensa e de dobre 
uso, aprobado polo Real decreto 491/1998, do 27 de 
marzo, o Real decreto 1315/2001, do 30 de novembro, 
polo que se regulan as autorizacións para a importación e 
introdución das substancias químicas a que se refiren as 
listas 1 e 2 do anexo da Convención do 13 de xaneiro de 
1993, sobre a prohibición do desenvolvemento, a produ-
ción, o almacenamento e o emprego de armas químicas e 
sobre a súa destrución, e a Orde do Ministerio de Econo-
mía e Facenda, do 30 de xuño de 1998, pola que se regula 
o procedemento e tramitación do comercio exterior de 
material de defensa e de dobre uso.

Por todo iso, este real decreto ten como obxectivo 
actualizar a regulación das transferencias do comercio 
exterior de material de defensa, doutro material e de pro-
dutos e tecnoloxías de dobre uso, completando e de-
senvolvendo as do marco establecido pola nova norma-
tiva comunitaria.

En canto á importación-introdución, mantense o con-
trol das armas de guerra, das importacións-introducións 
das substancias químicas segundo as listas 1, 2 e 3, de ser 
o caso, da Convención do 13 de xaneiro de 1993, sobre a 
prohibición do desenvolvemento, a produción, o almace-
namento e o emprego de armas químicas e sobre a súa 
destrución, así como as actuacións de colaboración con 
outros países, que inclúen a emisión de certificados en 
cumprimento de compromisos internacionais. O anterior 
entenderase sen prexuízo da exixencia de autorización 
administrativa, derivada da normativa xeral sobre as 
transferencias de armas que non sexan obxecto de con-
trol por este real decreto.

Cómpre recordar que no referente ao sistema punitivo 
e sancionador, ademais do establecido polo vixente 
Código penal en canto ao tráfico de armas, se aplica a Lei 
orgánica 12/1995, do 12 de decembro, de represión do 
contrabando, a cal recolle como delito, entre outros, a 
exportación sen autorización, ou téndoa obtido fraudu-
lentamente, de material de defensa ou de dobre uso.

Mantense a Xunta interministerial reguladora do 
comercio exterior de material de defensa e de dobre uso 
(XIMDDU), creada polo Real decreto 824/1993, do 28 de 
maio, e créase o Rexistro especial de operadores de 
comercio exterior de material de defensa e de dobre uso, 
en substitución do Rexistro especial de exportadores de 
material de defensa e de dobre uso, creado polo Real 
decreto 480/1988, do 25 de marzo, para permitir, ademais, 
a inscrición de importadores de determinados produtos e 
outras operacións, incluída a intermediación. 

A adopción da Posición Común do Consello 2003/468/
PESC, do 23 de xuño de 2003, sobre o control da corre-
taxe de armas, e o Programa de Acción de Nacións Uni-
das para previr, combater e eliminar o tráfico ilícito de 
armas pequenas e lixeiras en todos os seus aspectos, fan 
necesario o control das operacións de intermediación no 
comercio de armas realizadas desde territorio español. 
Ademais, amplíase o control das transferencias a certos 
materiais, non incluídos na relación de material de 
defensa, cando o seu uso final estea relacionado con acti-
vidades relativas a armas de destrución masiva, vectores 
capaces de transportalas ou outro uso final militar en paí-
ses sometidos a embargos polo Consello de Seguridade 
de Nacións Unidas, pola Unión Europea ou por unha deci-
sión da Organización para a Seguridade e Cooperación en 
Europa (OSCE).

Por outra parte, a aplicación do Código de Conduta da 
Unión Europea aos materiais da relación de material de 
defensa fai necesario ampliar, no artigo 8, a denegación, 
suspensión e revogación das autorizacións ás exporta-
cións-expedicións cando puidesen ser utilizados de 
maneira contraria ao respecto debido e dignidade inhe-
rente ao ser humano.

Este real decreto recibiu informe favorable da 
XIMDDU.

Na súa virtude, por proposta dos ministros de Indus-
tria, Turismo e Comercio, de Asuntos Exteriores e de 
Cooperación, de Defensa, de Economía e Facenda e do 
Interior, coa aprobación previa do ministro de Administra-
cións Públicas, de acordo co Consello de Estado e logo de 
deliberación do Consello de Ministros na súa reunión do 
día 30 de xullo de 2004, 
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D I S P O Ñ O :

Artigo único. Aprobación do regulamento.

Apróbase o Regulamento de control do comercio 
exterior de material de defensa, doutro material e de pro-
dutos e tecnoloxías de dobre uso, cuxo texto se insire a 
continuación.

Disposición transitoria primeira. Autorizacións vixen-
tes.

As operacións amparadas en autorizacións de expor-
tación expedidas de conformidade coa normativa vixente 
con anterioridade á entrada en vigor deste real decreto 
poderanse realizar de acordo coas normas vixentes no 
momento da súa autorización, sempre que se verifiquen 
dentro do prazo de validez sinalado nas respectivas licen-
zas.

Disposición transitoria segunda. Solicitudes pendentes.

As solicitudes de autorización de exportación que 
fosen presentadas con anterioridade e estean pendentes 
de resolución no momento da entrada en vigor deste real 
decreto, resolveranse conforme o establecido nel.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

1. Queda derrogado o Real decreto 491/1998, do 27 
de marzo, polo que se aproba o Regulamento do comer-
cio exterior de material de defensa e de dobre uso.

2. Queda derrogado o Real decreto 1315/2001, do 30 
de novembro, polo que se regulan as autorizacións para a 
importación e introdución das substancias químicas a 
que se refiren as listas 1 e 2 do anexo da Convención do 
13 de xaneiro de 1993, sobre a prohibición do desenvolve-
mento, a produción, o almacenamento e o emprego de 
armas químicas e sobre a súa destrución.

3. Queda derrogada a Orde do Ministerio de Econo-
mía e Facenda, do 30 de xuño de 1998, pola que se regula 
o procedemento e tramitación do comercio exterior de 
material de defensa e de dobre uso.

4. Quedan derrogadas todas as normas de igual ou 
inferior rango cuxo contido se opoña ao establecido neste 
real decreto, sen prexuízo do disposto no Real decreto 
1554/2004, do 25 de xuño, polo que se desenvolve a estru-
tura orgánica básica do Ministerio de Industria, Turismo e 
Comercio.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento nor-
mativo.

Os ministros de Industria, Turismo e Comercio, de 
Asuntos Exteriores e de Cooperación, de Defensa, de Eco-
nomía e Facenda e do Interior, no ámbito das súas respec-
tivas competencias, ditarán as disposicións necesarias 
para a execución e desenvolvemento do disposto neste 
real decreto.

Disposición derradeira segunda. Actualización dos 
anexos.

Os anexos I, II e III deste regulamento poderanse 
actualizar mediante orde do ministro de Industria, Turismo 
e Comercio, con informe previo da XIMDDU e de acordo 
cos cambios que se efectúen nas listas de control dos 
respectivos réximes internacionais orixinarios, é dicir, no 
seo da Unión Europea, o Tratado de Non-Proliferación 
Nuclear, a Convención de Armas Químicas, a Convención 
de Armas Biolóxicas, o Acordo de Wassenaar, o Réxime 

de Control de Tecnoloxías de Mísiles, o Grupo de Submi-
nistradores Nucleares e o Grupo Australia.

Os formularios ou impresos do anexo IV deste regula-
mento poderanse modificar, no ámbito das súas respecti-
vas competencias, mediante orde do ministro de Indus-
tria, Turismo e Comercio ou mediante orde do ministro de 
Defensa.

Disposición derradeira terceira. Normativa supletoria.

En todo o non previsto neste regulamento, aplicarase 
supletoriamente a Orde do Ministerio de Comercio e 
Turismo, do 14 de xullo de 1995, pola que se regula o pro-
cedemento e tramitación das expedicións e exportacións 
e se establecen os seus réximes comerciais, e a Orde do 
Ministerio de Economía e Facenda, do 24 de novembro de 
1998, pola que se regula o procedemento e tramitación 
das autorizacións administrativas de importación e das 
notificacións previas de importación.

Disposición derradeira cuarta. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor ao mes da súa publi-
cación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Palma de Mallorca o 30 de xullo de 2004.

JUAN CARLOS R.

A vicepresidenta primeira do Goberno
e ministra da Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

REGULAMENTO DE CONTROL DO COMERCIO EXTERIOR 
DE MATERIAL DE DEFENSA, DOUTRO MATERIAL E DE 

PRODUTOS E TECNOLOXÍAS DE DOBRE USO

CAPÍTULO I

Disposicións xerais

SECCIÓN 1.ª ÁMBITO DE APLICACIÓN E REQUISITOS
DE AUTORIZACIÓN

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación.

1. Este regulamento ten por obxecto fixar as condi-
cións, requisitos e procedemento para exercer a función 
de control do comercio exterior do material de defensa, 
doutro material e de produtos e tecnoloxías de dobre uso, 
incluídas as transferencias intanxibles, dando debido 
cumprimento á normativa comunitaria, os compromisos 
internacionais adquiridos por España, a consideración á 
paz, a estabilidade ou a seguridade no ámbito mundial ou 
rexional e os intereses xerais da defensa nacional ou da 
política exterior do Estado.

2. O ámbito de aplicación deste regulamento será a 
totalidade do territorio español.

Artigo 2. Exixencia de autorización.

1. Respecto do material de defensa, quedan suxeitas 
a autorización sometida a control específico deste regula-
mento:

a) As exportacións-expedicións, así como as saídas 
de zonas e depósitos francos e a vinculación ao réxime de 
depósito aduaneiro, do material incluído na relación de 
material de defensa, prevista no artigo 1 da Lei orgánica 
12/1995, de represión do contrabando, que figura como 
anexo I deste regulamento.

b) As importacións-introducións, así como as entra-
das en zonas e depósitos francos e a vinculación ao 
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réxime de depósito aduaneiro dos materiais da lista de 
armas de guerra, que figura como anexo III.1 deste regu-
lamento, en que se inclúen os da lista 1 da Convención 
sobre a prohibición do desenvolvemento, a produción, o 
almacenamento e o emprego de armas químicas e sobre 
a súa destrución.

c) As exportacións do material de defensa, incluída a 
asistencia técnica, que non figure expresamente na rela-
ción de material de defensa estarán suxeitas a autoriza-
ción nos seguintes casos:

1.º Cando o exportador fose informado polas autori-
dades competentes españolas de que se trata de mate-
riais cuxo destino é ou pode ser o de contribuír, total ou 
parcialmente, ao desenvolvemento, produción, manexo, 
funcionamento, mantemento, almacenamento, detec-
ción, identificación ou propagación de armas químicas, 
biolóxicas ou nucleares ou doutros dispositivos nucleares 
explosivos, ou ao desenvolvemento, produción, mante-
mento ou almacenamento de mísiles capaces de trans-
portar as ditas armas.

2.º Cando o país adquirente ou o país de destino 
estea sometido a un embargo da Unión Europea, por 
unha decisión da OSCE ou por un embargo de armas 
imposto por unha resolución vinculante do Consello de 
Seguridade das Nacións Unidas, e cando o exportador 
fose informado polas autoridades competentes españo-
las de que os materiais en cuestión están ou poden estar 
destinados total ou parcialmente a un uso final militar.

Para efectos deste parágrafo 2., por «uso final militar» 
entenderase:

A incorporación a material militar incluído na relación 
de material de defensa.

O uso de equipo de produción, probas ou análises ou 
de compoñentes do citado material militar para o desen-
volvemento, produción ou mantemento de material de 
defensa enumerado na citada relación.

O uso nunha instalación destinada á produción de 
material de defensa, enumerado na citada relación, de 
calquera tipo de materiais non acabados.

3.º Cando o exportador fose informado polas autori-
dades competentes españolas de que os materiais en 
cuestión están ou poden estar destinados, total ou par-
cialmente, ao seu uso como accesorios ou compoñentes 
de material de defensa, enumerado na relación de mate-
rial de defensa, que se exportou do territorio español sen 
autorización ou en contravención dunha autorización pre-
ceptiva.

4.º Cando o exportador teña coñecemento ou teña 
motivos para sospeitar que estes materiais se destinan ou 
se poden destinar, total ou parcialmente, a calquera dos 
usos a que fai referencia o punto 1.

d) De acordo coa Posición Común 2003/468/PESC do 
Consello, do 23 de xuño de 2003, sobre o control da corre-
taxe de armas, calquera actividade de corretaxe, é dicir, 
actividades de persoas e entidades que negocien ou con-
certen transaccións que poden implicar a transferencia de 
artigos que figuran na lista común da UE de equipo mili-
tar, dun país terceiro a calquera outro país terceiro, ou 
que compren, vendan ou concerten a transferencia dos 
ditos artigos que consten na súa propiedade, dun país 
terceiro a calquera outro país terceiro.

O anteriormente disposto entenderase sen prexuízo 
do establecido nos vixentes regulamentos de armas e de 
explosivos.

2. Respecto dos produtos e tecnoloxías de dobre 
uso, quedan suxeitas a autorización sometida a control 
específico deste regulamento:

a) As exportacións-expedicións, así como as saídas 
de zonas e depósitos francos e a vinculación ao réxime de 
depósito aduaneiro, dos produtos e tecnoloxías de dobre 

uso de acordo co Regulamento (CE) n. 1334/2000 do Con-
sello, do 22 de xuño de 2000, polo que se establece un 
réxime comunitario de control das exportacións de pro-
dutos e tecnoloxías de dobre uso, e o Regulamento (CE) 
n. 149/2003 do Consello, do 27 de xaneiro de 2003, que o 
modifica e actualiza.

b) A asistencia técnica a que se refire a Acción 
Común do Consello, do 22 de xuño de 2000, sobre o con-
trol da asistencia técnica en relación con determinados 
usos finais militares, incluído o seu artigo 3.

c) As importacións-introducións, así como as entra-
das en zonas e depósitos francos e a vinculación ao 
réxime de depósito aduaneiro, dos produtos e tecnoloxías 
de dobre uso, en cumprimento do exposto no artigo 2 da 
Lei 49/1999, do 20 de decembro, sobre medidas de control 
de substancias químicas susceptibles de desvío para a 
fabricación de armas químicas, que se inclúen nas listas 
1, 2 e 3 da Convención sobre a prohibición do desenvolve-
mento, a produción, o almacenamento e o emprego de 
armas químicas e sobre a súa destrución, que se reprodu-
cen no anexo III.2 deste regulamento.

d) Así mesmo, estarán suxeitas a control as transfe-
rencias de produtos e tecnoloxías de dobre uso a que se 
refire a prohibición recollida no artigo III da Convención 
do 10 de abril de 1972, sobre a prohibición de desenvolve-
mento, produción e almacenamento das armas bacterio-
lóxicas (biolóxicas) e toxínicas e sobre a súa destrución, 
relativas a axentes microbianos ou outros axentes bioló-
xicos, ou toxinas, sexa cal for a súa orixe ou modo de 
produción, dos equipos ou vectores destinados a utilizar 
eses axentes ou toxinas con fins hostís ou en conflitos 
armados. 

3. Respecto doutro material, quedan suxeitas a auto-
rización sometida a control específico deste regulamento 
as exportacións, así como as saídas de zonas e depósitos 
francos e a vinculación ao réxime de depósito aduaneiro, 
do material indicado no anexo II deste regulamento.

4. Para as operacións indicadas nos puntos 1, 2 e 3 
poderase conceder un acordo previo, que implica a con-
formidade inicial da Administración coas operacións deri-
vadas deste acordo previo, sempre que se manteñan as 
circunstancias existentes no momento do acordo e non 
sobreveñan outras que xustificasen a súa denegación. 
Poderase solicitar cando exista un proxecto a un país 
determinado no marco dun contrato, subscrito ou en 
negociación, que requira un longo período de execución. 
As operacións derivadas dun acordo previo requirirán a 
obtención dunha licenza que se deberá axustar ás condi-
cións declaradas e aprobadas neste acordo previo. O 
acordo previo non se poderá utilizar para o despacho na 
aduana.

5. Queda eximido da necesidade dunha autorización 
administrativa de importación-introdución ou de exporta-
ción-expedición o material de defensa, outro material ou 
os produtos e as tecnoloxías de dobre uso que acompa-
ñen ou vaian utilizar as Forzas Armadas ou corpos de 
seguridade españois nas manobras ou misións que reali-
cen no estranxeiro, con motivo de operacións humanita-
rias, de mantemento da paz ou doutros compromisos 
internacionais, así como os que acompañen ou vaian uti-
lizar os exércitos doutros países en manobras conxuntas 
coas Forzas Armadas españolas en territorio nacional.

Artigo 3. Prazo máximo e resolución presunta.

1. O prazo máximo en que se debe notificar a resolu-
ción expresa para as solicitudes de autorización deste 
regulamento será de seis meses.

2. Transcorrido o prazo anterior sen que o órgano 
competente notificase a resolución expresa, os solicitan-
tes, de conformidade co previsto no anexo 2 da disposi-
ción adicional vixésimo novena da Lei 14/2000, do 29 de 
decembro, de medidas fiscais, administrativas e da orde 
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social, poderán entender desestimadas as corresponden-
tes solicitudes.

3. En todo o non previsto por este regulamento, o 
procedemento para a concesión das autorizacións previs-
tas rexerase polo establecido na Lei 30/1992, do 26 de 
novembro, de réxime xurídico das administracións públi-
cas e do procedemento administrativo común, e no Real 
decreto 1778/1994, do 5 de agosto, polo que se adecuan á 
dita lei as normas reguladoras dos procedementos de 
outorgamento, modificación e extinción de autoriza-
cións.

Artigo 4. Documentos de control.

As solicitudes das autorizacións a que se refiren os 
artigos anteriores deberán ir acompañadas dos documen-
tos de control que se determinen neste regulamento, de 
forma que quede suficientemente garantido que o des-
tino e, de ser o caso, o uso final dos materiais, produtos e 
tecnoloxías estean dentro dos límites da correspondente 
autorización.

Artigo 5. Resolucións.

Corresponderán á Secretaría Xeral de Comercio Exte-
rior as resolucións sobre as solicitudes obxecto deste 
regulamento, excepto as correspondentes aos materiais, 
produtos ou tecnoloxías introducidos en zonas e depósi-
tos francos, así como as de vinculación dos ditos mate-
riais, produtos ou tecnoloxías aos réximes aduaneiros de 
depósito, de perfeccionamento activo, de perfecciona-
mento pasivo, de importación temporal, de transforma-
ción e de transferencias temporais intracomunitarias 
naqueles, que corresponderán ao Departamento de Adua-
nas e Impostos Especiais da Axencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria.

Artigo 6. Recursos administrativos.

As resolucións que diten a Secretaría Xeral de Comer-
cio Exterior do Ministerio de Industria, Turismo e Comer-
cio e o Departamento de Aduanas e Impostos Especiais 
da Axencia Estatal de Administración Tributaria, no ámbito 
das súas respectivas competencias, poderán ser obxecto 
de recurso de alzada de acordo co artigo 114 da Lei 30/
1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das admi-
nistracións públicas e do procedemento administrativo 
común.

Artigo 7. Medidas de control.

1. Os titulares das correspondentes autorizacións 
quedarán suxeitos á inspección da Secretaría Xeral de 
Comercio Exterior do Ministerio de Industria, Turismo e 
Comercio e do Departamento de Aduanas e Impostos 
Especiais da Axencia Estatal de Administración Tributaria, 
e deberán conservar á disposición destes órganos todos 
os documentos relacionados coas respectivas operacións 
que non estean xa en poder da Administración xeral do 
Estado, ata que transcorra un período de catro anos con-
tados desde a data de extinción do prazo de validez da 
autorización. Así mesmo, deberanlle devolver o exemplar 
da autorización á autoridade competente da expedición 
como máis tarde dentro dos 10 días laborables seguintes 
ao da súa data de caducidade.

2. Para operacións de produtos e tecnoloxías de 
dobre uso, estes titulares quedarán ademais suxeitos ás 
medidas de control establecidas no Regulamento (CE) n. 
1334/2000 do Consello, do 22 de xuño de 2000, polo que 
se establece un réxime comunitario de control das expor-
tacións de produtos e tecnoloxías de dobre uso, e o Regu-
lamento (CE) n. 149/2003 do Consello, do 27 de xaneiro de 
2003, que o modifica e actualiza.

3. O Departamento de Aduanas e Impostos Especiais 
da Axencia Estatal de Administración Tributaria deberalle 
remitir á Secretaría Xeral de Comercio Exterior copia dos 
documentos relativos aos despachos totais ou parciais, 
unha vez que se realizasen e no prazo máximo dun mes, 
relativos ás autorizacións de exportación-expedición e de 
importación-introdución, de material de defensa, doutro 
material e de dobre uso, emitidas pola Secretaría Xeral de 
Comercio Exterior. Por outra parte, o Departamento de 
Aduanas e Impostos Especiais da Axencia Estatal de 
Administración Tributaria deberalle remitir á Dirección 
Xeral de Armamento e Material do Ministerio de Defensa 
copia dos documentos relativos aos despachos totais ou 
parciais, unha vez que se realizasen e no prazo máximo 
dun mes, relativos ás autorizacións de transferencias de 
material de defensa emitidas pola Secretaría Xeral de 
Comercio Exterior.

4. A Secretaría Xeral de Comercio Exterior, de acordo 
co artigo 5 da Posición Común 2003/468/PESC do Conse-
llo, do 23 de xuño de 2003, sobre o control da corretaxe 
de armas, intercambiará a información sobre actividades 
de corretaxe de armas con Estados membros da Unión 
Europea, así como con Estados terceiros, segundo o caso, 
en particular sobre a lexislación aplicable, corredores 
rexistrados (se procede), fichas de información dos corre-
dores e denegacións de solicitudes de rexistro (se pro-
cede) e de solicitudes de autorización.

5. No caso de que varios Estados membros partici-
pen no control da mesma transacción de corretaxe, con-
sultarase inmediatamente coas autoridades competentes 
do Estado ou dos Estados membros en cuestión e facilita-
ráselles toda a información pertinente. As posibles obxec-
cións do Estado ou dos Estados membros serán vinculan-
tes para a concesión dunha autorización da actividade de 
corretaxe en cuestión. Se non se presentaron obxeccións 
no prazo de 10 días hábiles, considerarase que o Estado 
ou os Estados membros consultados non teñen obxec-
ción ningunha.

Artigo 8. Denegación, suspensión e revogación das 
autorizacións.

1. As autorizacións a que se refire o artigo 2 poderán 
ser suspendidas, denegadas ou revogadas, tendo en 
conta:

a) Os criterios establecidos no artigo 2.2 da Lei orgá-
nica 3/1992, do 30 de abril, isto é, a existencia de indicios 
racionais de que o material de defensa, outro material ou 
de dobre uso poida ser empregado en accións que pertur-
ben a paz, a estabilidade ou a seguridade nun ámbito 
mundial ou rexional, ou que poidan vulnerar os compro-
misos internacionais contraídos por España.

b) Os intereses xerais da defensa nacional e da polí-
tica exterior do Estado. As directrices acordadas no seo 
da Unión Europea, en particular os criterios do Código de 
Conduta, do 8 de xuño de 1998, en materia de exportación 
de armas ou os criterios adoptados pola OSCE no docu-
mento sobre armas pequenas e lixeiras, do 24 de novem-
bro de 2000.

c) Cando puidese ser utilizado de maneira contraria 
ao respecto debido e á dignidade inherente ao ser 
humano.

2. En todo caso, as referidas autorizacións deberán 
ser revogadas:

a) De se incumpriren as condicións a que estivesen 
subordinadas e que motivaron a súa concesión.

b) Cando existise omisión ou falseamento de datos 
por parte do solicitante.

3. A revogación ou suspensión das autorizacións 
requirirá a tramitación do oportuno expediente adminis-
trativo en que se dará audiencia ao interesado e que se 
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axustará ao establecido na Lei 30/1992, do 26 de no-
vembro, de réxime xurídico das administracións públi-
cas e do procedemento administrativo común, e no 
Real decreto 1778/1994, do 5 de agosto, polo que se 
adecuan á devandita lei as normas reguladoras dos 
procedementos de outorgamento, modificación e 
extinción de autorizacións.

SECCIÓN 2.ª REXISTRO ESPECIAL DE OPERADORES DE COMERCIO 
EXTERIOR DE MATERIAL DE DEFENSA E DE DOBRE USO

Artigo 9. Creación do Rexistro especial de operadores 
de comercio exterior de material de defensa e de 
dobre uso.

1. Créase o Rexistro especial de operadores de 
comercio exterior de material de defensa e de dobre 
uso, cuxa finalidade é a de rexistrar os datos corres-
pondentes aos operadores de material de defensa e de 
dobre uso que realicen actividades sometidas a control 
por este regulamento e os usos previstos son os relati-
vos ás ditas actividades.

2. O operador, persoa física ou xurídica, é o obri-
gado a subministrar datos de carácter persoal.

3. O procedemento de recollida de datos de carác-
ter persoal é mediante a transcrición, a partir da docu-
mentación achegada polos interesados.

4. A estrutura básica do ficheiro e a descrición dos 
tipos de datos de carácter persoal compóñense dos 
incluídos na solicitude de inscrición e de calquera 
outro dato relativo ás actividades relacionadas coas 
operacións sometidas a control por este regulamento.

5. As cesións de datos de carácter persoal realiza-
ranse de acordo cos requisitos indicados neste regula-
mento.

6. O órgano da Administración responsable do 
ficheiro é a Secretaría Xeral de Comercio Exterior do 
Ministerio de Industria, Turismo e Comercio.

7. A unidade ante a que se poden exercer os derei-
tos de acceso, rectificación, cancelación e oposición é 
a Secretaría Xeral de Comercio Exterior.

8. A seguridade do ficheiro é media.

Artigo 10. Exixencia de inscrición e exencións.

1. Será requisito previo ao outorgamento de cal-
quera autorización administrativa de importación-
introdución o de exportación-expedición ou de corre-
taxe dos materiais, produtos e tecnoloxías a que se 
refire este regulamento a inscrición no Rexistro espe-
cial de operadores de comercio exterior de material de 
defensa e de dobre uso mediante o modelo do anexo 
IV.8. As inscricións no antigo Rexistro especial de 
exportadores seguirán sendo válidas e producirán os 
seus efectos con relación á clase de operacións nelas 
indicadas, que motivaron no seu día o acceso do seu 
titular ao rexistro.

2. Exceptúanse da exixencia de inscrición a que se 
refire o punto 1 os órganos administrativos correspon-
dentes das Forzas Armadas, as forzas e corpos de 
Seguridade do Estado dependentes do Goberno da 
Nación, os corpos de policía dependentes das comuni-
dades autónomas e os corpos de policía dependentes 
das corporacións locais, cuxas operacións de exporta-
ción-expedición e importación-introdución estarán, no 
entanto, suxeitas ao disposto neste regulamento sobre 
a exixencia de autorización e o preceptivo informe da 
XIMDDU a que se refiren os artigos 2 e 14.

3. No caso de operacións de produtos e tecno-
loxías de dobre uso amparados nunha autorización 
xeral, o operador quedará exento do requisito de ins-
crición no rexistro.

4. Esta exención será tamén de aplicación ás per-
soas físicas cando efectúen unha exportación-expedi-
ción de armas regulamentadas non derivada dunha 
actividade económica ou comercial.

Artigo 11. Obrigas dos inscritos.

1. Os titulares deberán remitir, de ser o caso, os 
despachos totais ou parciais, unha vez que se realiza-
sen e no prazo máximo dun mes, relativos ás autoriza-
cións de transferencias de material de defensa, outro 
material e de produtos e tecnoloxías de dobre uso, á 
Secretaría Xeral de Comercio Exterior.

2. Os titulares levarán rexistros ou extractos deta-
llados das súas actividades, segundo o artigo 17 do 
Regulamento (CE) n. 1334/2000 e as normas deste 
regulamento.

3. Unha vez efectuada a inscrición, o titular deberá 
remitir á Secretaría Xeral de Comercio Exterior, 
mediante o modelo do anexo IV.8, as modificacións 
dos datos consignados nas solicitudes, no prazo de 30 
días hábiles a partir da data en que aquelas se produ-
zan.

Artigo 12. Procedementos e tramitación para o Rexis-
tro especial de operadores de comercio exterior de 
material de defensa e de dobre uso.

1. A solicitude para a inscrición no rexistro farase 
de acordo co modelo que se xunta no anexo IV.8.

2. O impreso de inscrición constará de dous 
exemplares, un para a Secretaría Xeral de Comercio 
Exterior e outro para o solicitante.

3. A Secretaría Xeral de Comercio Exterior poderá 
requirir do interesado ampliación ou información com-
plementaria dos datos consignados na correspondente 
solicitude.

4. Os datos consignados na solicitude e outros 
comunicados á Secretaría Xeral de Comercio Exterior 
serán de uso reservado para a Administración e non 
serán comunicados a ningún outro órgano da Adminis-
tración pública, salvo nos supostos en que sexa nece-
sario para o cumprimento das funcións previstas neste 
regulamento.

5. A tramitación iniciarase mediante a presenta-
ción do impreso de solicitude debidamente cuberto no 
rexistro xeral do Ministerio de Industria, Turismo e 
Comercio ou nas direccións rexionais ou territoriais de 
Comercio, podendo presentarse, así mesmo, en cal-
quera dos lugares previstos no artigo 38.4 da Lei 30/
1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das admi-
nistracións públicas e do procedemento administrativo 
común.

6. Presentada a solicitude en forma, a Secretaría 
Xeral de Comercio Exterior, logo de informe da 
XIMDDU, resolverá sobre a inscrición e notificaralle ao 
interesado a súa resolución no prazo de 60 días hábi-
les, contados a partir da presentación daquela.

SECCIÓN 3. XUNTA INTERMINISTERIAL REGULADORA DO COMERCIO 
EXTERIOR DE MATERIAL DE DEFENSA E DE DOBRE USO

Artigo 13. Composición.

1. A Xunta interministerial reguladora do comer-
cio exterior de material de defensa e de dobre uso 
(XIMDDU) queda adscrita funcionalmente ao Ministe-
rio de Industria, Turismo e Comercio e estará composta 
polos seguintes membros:

a) Presidente: o secretario de Estado de Turismo e 
Comercio, do Ministerio de Industria, Turismo e Comer-
cio.
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b) Vicepresidente: o subsecretario do Ministerio 
de Asuntos Exteriores e de Cooperación.

c) Vogais:
1.º O director técnico de Intelixencia do Centro 

Nacional de Intelixencia.
2.º O director xeral de Armamento e Material, do 

Ministerio de Defensa.
3.º O director do Departamento de Aduanas e 

Impostos Especiais da Axencia Estatal da Administra-
ción Tributaria.

4.º O director xeral da Garda Civil, do Ministerio 
do Interior.

5.º O director xeral da Policía, do Ministerio do 
Interior.

6.º O secretario xeral de Comercio Exterior, do 
Ministerio de Industria, Turismo e Comercio.

7.º O secretario xeral técnico do Ministerio de 
Industria, Turismo e Comercio.

d) Secretario: o subdirector xeral de Comercio 
Exterior de Material de Defensa e de Dobre Uso, da 
Secretaría Xeral de Comercio Exterior, do Ministerio de 
Industria, Turismo e Comercio, que actuará con voz 
pero sen voto.

2. O presidente, en caso de vacante, ausencia, 
enfermidade ou outra causa legal, será substituído 
polo vicepresidente titular e, no seu defecto, polo 
membro do órgano colexiado de maior xerarquía, anti-
güidade e idade, por esta orde, de entre os seus com-
poñentes.

3. O vicepresidente e os vogais poderanlle confe-
rir a súa representación, con carácter expreso para 
cada reunión da XIMDDU, a unha autoridade ou funcio-
nario con rango mínimo de subdirector xeral ou asimi-
lado.

4. O secretario será substituído nos casos de 
vacante, ausencia ou enfermidade por un funcionario 
destinado na Subdirección Xeral de Comercio Exterior 
de Material de Defensa e de Dobre Uso.

5. Os membros da XIMDDU, cando os asuntos 
que se van tratar así o aconsellen, poderán convocar ás 
reunións da xunta outros representantes da Adminis-
tración, así como persoas expertas na materia, que 
actuarán con voz pero sen voto.

6. A XIMDDU, en canto resulte necesario para a 
adecuada realización do cometido que lle é propio e 
con esta única e exclusiva finalidade, poderá solicitar 
dos demais órganos e organismos da Administración 
do Estado, e doutras administracións, a información 
que precise para o exercicio das súas competencias, 
sempre de conformidade co ordenamento xurídico 
vixente e en particular co disposto pola lexislación 
especial en materia de protección de datos de carácter 
persoal.

7. A xunta constituirá un grupo de traballo for-
mado por representantes de todos os seus membros, 
con rango mínimo de subdirector xeral ou asimilado, 
co obxecto de discutir e elaborar propostas que se 
deban someter á Xunta nos asuntos que así o requiran. 
O grupo de traballo poderase reunir con participación 
de todos ou algúns dos seus membros titulares ou dos 
expertos que estes designen.

8. A xunta axustará o seu funcionamento ao esta-
blecido en relación cos órganos colexiados no capítulo 
II do título II da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de 
réxime xurídico das administracións públicas e do pro-
cedemento administrativo común.

Artigo 14. Funcións.

1. Correspóndelle á XIMDDU emitir informe, con 
carácter preceptivo e vinculante, sobre as autoriza-

cións administrativas a que se refire o artigo 2, incluí-
dos os acordos previos, así como a súa rectificación, 
suspensión ou revogación.

2. Tamén emitirá informe preceptivamente, con 
carácter consultivo, sobre as modificacións que pareza 
oportuno realizar na normativa reguladora do comer-
cio exterior de material de defensa e de produtos e 
tecnoloxías de dobre uso, e sobre a inscrición no 
Rexistro especial de operadores de comercio exterior 
de material de defensa e de dobre uso.

3. Ao emitir os informes a que se refire o punto 1, 
a XIMDDU deberá ter en conta:

a) En canto ás operacións de exportación, expedi-
ción e saída de áreas exentas, os criterios establecidos 
no artigo 2.2 da Lei orgánica 3/1992, do 30 de abril, así 
como as directrices acordadas no seo da Unión Euro-
pea, en particular os criterios do Código de Conduta, 
do 8 de xuño de 1998, en materia de exportación de 
armas, ou os criterios adoptados pola OSCE no docu-
mento sobre armas pequenas e lixeiras, do 24 de nov-
embro de 2000.

b) En canto ás operacións de importación, intro-
dución e entradas en áreas exentas, as circunstancias 
do país de orixe ou procedencia, de acordo cos com-
promisos internacionais contraídos por España e os 
intereses xerais da defensa nacional e da política exte-
rior do Estado.

4. A XIMDDU poderá exceptuar con carácter xeral 
a exixencia de informe previo respecto das operacións 
cuxo país de destino, orixe ou procedencia, caracterís-
ticas e contía sexan as que a propia XIMDDU determine 
expresamente, así como respecto das modificacións a 
que se refire o punto 2.

5. Nos casos en que a XIMDDU así o considere, 
poderase eximir o operador da presentación de docu-
mentos de control, ou exixir outros documentos que a 
Xunta crea oportunos, e poderá variar os límites esta-
blecidos nas diferentes solicitudes de licenza, en fun-
ción das circunstancias que se puidesen dar con oca-
sión da transferencia dos materiais, produtos ou 
tecnoloxías que entran dentro do ámbito de aplicación 
deste regulamento. 

6. O Ministerio de Asuntos Exteriores e de Coope-
ración comunicaralle periodicamente á XIMDDU os 
tránsitos de material de defensa por territorio nacional 
que autorizase.

7. De acordo co artigo 2.10 do Real decreto 663/
1997, do 12 de maio, polo que se regula a composición 
e funcións da autoridade nacional para a prohibición 
das armas químicas, a XIMDDU, como órgano compe-
tente en materia de comercio exterior, deberase coor-
dinar coa autoridade nacional para a prohibición das 
armas químicas respecto á importación-introdución e 
exportación-expedición das substancias químicas pre-
vistas na Convención sobre a prohibición do desenvol-
vemento, a produción, o almacenamento e o emprego 
de armas químicas e sobre a súa destrución.

CAPÍTULO II

Comercio exterior de material de defensa
 e outro material

SECCIÓN 1. EXPORTACIÓN-EXPEDICIÓN E SAÍDAS DE ÁREAS
EXENTAS DE MATERIAL DE DEFENSA E OUTRO MATERIAL

Artigo 15. Operacións suxeitas a autorización admi-
nistrativa.

1. Requirirán unha autorización administrativa 
outorgada pola Secretaría Xeral de Comercio Exterior 
as exportacións-expedicións do material de defensa e 
outro material a que se refire o artigo 2.1 e 3, incluído 
o da relación de material de defensa que se relaciona 
nos anexos I e II, que se mencionan a continuación:

a) As definitivas.
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b) As temporais.
c) As derivadas dunha importación-introdución 

temporal, cando o país de destino non coincida co país 
de procedencia, ou o material de defensa, ou outro 
material, que se vaia exportar-expedir non coincida co 
declarado na importación-introdución temporal.

2. Esta autorización poderá revestir, segundo os 
casos, as seguintes modalidades:

a) Licenza individual de exportación-expedición 
de material de defensa e outro material.

b) Licenza global de exportación-expedición de 
material de defensa e outro material.

c) Licenza global de proxecto de material de 
defensa.

d) Autorización xeral.

Artigo 16. Saídas de áreas exentas de material de 
defensa e outro material.

De acordo co artigo 5, corresponderalle ao Departa-
mento de Aduanas e Impostos Especiais da Axencia 
Estatal de Administración Tributaria as resolucións 
sobre as solicitudes, obxecto deste regulamento, refe-
ridas ás saídas de material de defensa, de zonas e 
depósitos francos, así como as de vinculación do dito 
material aos réximes aduaneiros de depósito, de per-
feccionamento activo, de perfeccionamento pasivo, de 
importación temporal, de transformación e transferen-
cias temporais intracomunitarias nestes.

Artigo 17. Tráfico de perfeccionamento.

1. A concesión das autorizacións e, de ser o caso, 
das modificacións de autorizacións do réxime de per-
feccionamento pasivo que impliquen exportacións-
expedicións temporais de mercadorías incluídas na 
relación de material de defensa o no anexo II deste 
regulamento non requirirá autorización administrativa 
de exportación, aínda que estará sometida a control da 
XIMDDU, debéndose indicar na solicitude do réxime de 
perfeccionamento pasivo os seguintes datos:

a) O artigo e subartigo da relación de material de 
defensa ou do anexo deste regulamento en que se cla-
sifican as mercadorías.

b) O destinatario da dita exportación-expedición 
temporal.

2. As exportacións-expedicións de produtos ou 
tecnoloxías compensadores incluídos na relación de 
material de defensa, ou no anexo II deste regulamento, 
derivadas dunha operación de perfeccionamento 
activo requirirán, en todo caso, unha autorización 
administrativa, segundo o establecido no artigo 15.

Artigo 18. Licenza individual de exportación-expedi-
ción de material de defensa e outro material.

1. A licenza individual de exportación-expedición 
de material de defensa e outro material permite a rea-
lización dun o varios envíos dos materiais comprendi-
dos nela, ata a cantidade máxima fixada na autoriza-
ción, a un destinatario e a un país determinados, a 
través dunha aduana especificada e dentro dun prazo 
de validez de seis meses. Por solicitude razoada do 
exportador poderanse autorizar prazos de validez 
superiores.

2. No caso de que a exportación-expedición teña 
carácter temporal, o exportador deberá reimportar-
reintroducir a mercadoría dentro dun prazo de seis 
meses, que se poderá ampliar por causa xustificada. A 
importación-introdución dos materiais exportados-

expedidos virá autorizada pola propia licenza de expor-
tación-expedición dentro do seu prazo de validez. Non 
obstante, o exportador poderá solicitar a exportación-
expedición definitiva dos materiais, xa exportados-
expedidos temporalmente, de acordo cos procede-
mentos de exportación-expedición definitiva.

3. A solicitude cursarase mediante o impreso 
denominado «Licenza de transferencia de material de 
defensa e de dobre uso», que se xunta no anexo IV.1 
deste regulamento. Na solicitude farase constar, de ser 
o caso, a súa vinculación a un acordo previo ou a unha 
operación de perfeccionamento.

4. No caso de que o material que se vai exportar-
expedir incorpore materiais incluídos na relación de 
material de defensa, ou outro material, e que sexan 
orixinarios doutros países, o solicitante deberá detalla-
los na folla complementaria que se xunta no anexo 
IV.2, especificando a súa porcentaxe de participación 
na mercadoría que se vaia exportar-expedir. Indicarase, 
así mesmo, o número de certificado internacional de 
importación ou de certificado de último destino emi-
tido, de ser o caso, polas autoridades españolas. No 
caso de certificado de último destino, o exportador 
deberá achegar un documento en que a autoridade que 
emite o dito certificado exprese o seu consentimento a 
que os citados materiais, produtos ou tecnoloxías poi-
dan ser exportados-expedidos.

Artigo 19. Licenza global de exportación-expedición 
de material de defensa e outro material.

1. A licenza global de exportación-expedición de 
material de defensa e outro material autoriza a realiza-
ción dun número ilimitado de envíos dos materiais 
obxecto da autorización, a través dunha ou varias 
aduanas, a un ou varios destinatarios e a un ou varios 
países de destino, especificados, ata o valor máximo 
autorizado e dentro dun prazo de validez de tres anos, 
prorrogable.

2. Poderán ser amparadas neste tipo de licenza as 
operacións de exportación-expedición do material 
incluído na relación de material de defensa, ou no 
anexo II deste regulamento, sempre que as relacións 
entre o exportador e o destinatario se desenvolvan 
dentro dalgún dos seguintes supostos:

a) Entre a empresa matriz e unha das súas filiais 
ou entre filiais dunha mesma empresa.

b) Entre fabricante e distribuidor exclusivo.
c) Dentro dun marco contractual que supoña unha 

corrente comercial regular entre o exportador e o usua-
rio final do material que se vai exportar-expedir.

3. A solicitude cursarase mediante o impreso 
denominado «Licenza de transferencia de material de 
defensa e de dobre uso», que se xunta no anexo IV.1.

4. O solicitante deberá desagregar as partes do 
valor máximo total que correspondan a cada país de 
destino. Ademais, dentro de cada país, deberá definir 
os materiais que se van exportar-expedir mediante o 
artigo ou subartigo, de ser o caso, correspondente da 
relación de material de defensa, ou do anexo II deste 
regulamento, indicando pola súa vez a cantidade e o 
valor monetario de cada un deles.

5. O titular da licenza presentará á Secretaría 
Xeral de Comercio Exterior un resumo semestral das 
exportacións-expedicións realizadas a cada país de 
destino.

6. No caso de que os materiais que se van expor-
tar-expedir incorporen materiais incluídos na relación 
de material de defensa, ou no anexo II deste regula-
mento, e que sexan orixinarios doutros países, o solici-
tante deberá detallalos na folla complementaria que se 
xunta no anexo IV.2, especificando a súa porcentaxe de 
participación na mercadoría que se vai exportar-expe-
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dir. Indicarase, así mesmo, o número de certificado 
internacional de importación ou de certificado de 
último destino emitido, de ser o caso, polas autorida-
des españolas. No caso de certificado de último des-
tino, o exportador deberá achegar un documento en 
que a autoridade que emite o devandito certificado 
exprese o seu consentimento a que os citados mate-
riais, produtos ou tecnoloxías poidan ser exportados-
expedidos.

Artigo 20. Licenza global de proxecto para a exporta-
ción-expedición de material de defensa.

1. A licenza global de proxecto para a exportación-
expedición de material de defensa autoriza a realiza-
ción dun número ilimitado de envíos dos materiais 
obxecto da autorización, a través dunha ou varias 
aduanas, a un ou varios destinatarios e a un ou varios 
países de destino, especificados, ata o valor máximo 
autorizado e dentro dun prazo de validez de cinco anos, 
prorrogable.

2. Poderán ser amparadas neste tipo de licenza as 
operacións de exportación-expedición e importación/
introdución do material de defensa que cumpran 
algunha das seguintes condicións:

a) As derivadas dun programa cooperativo de 
armamento no ámbito internacional, avalado polo 
Goberno español, no cal participe unha ou varias 
empresas establecidas en España. Por programa coope-
rativo de armamento entenderase calquera actividade 
conxunta, entre elas, o estudo, avaliación, valoración, 
investigación,deseño, desenvolvemento, elaboración 
de prototipos, produción, mellora, modificación, man-
temento, reparación e outros servizos posteriores ao 
deseño realizados en virtude dun acordo ou convenio 
internacional entre dous ou máis Estados co fin de 
adquirir material de defensa e/ou servizos de defensa 
conexos.

b) As derivadas dun programa non gobernamen-
tal de desenvolvemento ou de produción de material 
de defensa no cal participe unha ou varias empresas 
transnacionais de defensa (ETD), segundo a definición 
do artigo 2.o) do Acordo marco relativo ás medidas 
encamiñadas a facilitar a reestruturación e o funciona-
mento da industria europea de defensa, establecidas 
en España, sempre que esta ou estas teñan unha auto-
rización acreditativa do Ministerio de Defensa que 
manifeste que tal programa cumpre os requisitos esta-
blecidos no citado acordo marco.

c) Nunha primeira fase do desenvolvemento 
dunha cooperación industrial, as exportacións-expedi-
cións de equipos e compoñentes a outras empresas 
participantes na dita fase.

d) As devolucións a orixe e as exportacións-expe-
dicións temporais para reparacións, probas e homolo-
gacións dos materiais descritos inicialmente na licenza 
global de proxecto.

3. A solicitude cursarase mediante o impreso 
denominado «Licenza global de proxecto de transfe-
rencia de material de defensa», que se xunta no anexo 
IV.5 deste regulamento.

4. O solicitante deberá desagregar as partes do 
valor máximo total que correspondan a cada empresa 
e país de destino. Ademais, deberá definir os materiais 
que desexa exportar mediante o artigo ou subartigo, 
de ser o caso, correspondentes da relación de material 
de defensa, indicando pola súa vez o valor monetario 
de cada un deles.

5. O titular da licenza presentará á Secretaría 
Xeral de Comercio Exterior un resumo semestral das 
exportacións-expedicións realizadas a cada país de 
destino.

6. Empregarase unha licenza individual de expor-
tación-expedición de material de defensa para autori-

zar envíos de materiais derivados dun programa como 
o descrito no punto 2 a países que non participen no 
programa. A XIMDDU determinará os destinos permiti-
dos de exportación-expedición, e procederá á revisión 
daqueles. A relación de destinos permitidos estará aso-
ciada a cada licenza global de proxecto.

7. Antes de proceder a autorizar a reexportación-
reexpedición dun material localizado en territorio 
aduaneiro español e derivado dun programa como o 
descrito no punto 2, as autoridades españolas deberán 
obter a aprobación dos Estados que interveñen no 
devandito programa.

8. A licenza global de proxecto poderá ser aplica-
ble a aqueles programas existentes na data da entrada 
en vigor deste regulamento.

9. No caso de que o material, o produto ou a tec-
noloxía que se vaia exportar incorpore materiais incluí-
dos na relación de material de defensa, e que sexan 
orixinarios doutros países, o solicitante deberá detalla-
los na folla complementaria que se xunta no anexo 
IV.6, especificando a súa porcentaxe de participación 
na mercadoría que se vai exportar-expedir. Indicarase, 
así mesmo, o número de certificado internacional de 
importación ou de certificado de último destino emi-
tido, de ser o caso, polas autoridades españolas. No 
caso de certificado de último destino, o exportador 
deberá achegar un documento en que a autoridade que 
emite o dito certificado exprese o seu consentimento a 
que os citados produtos ou tecnoloxías poidan ser 
exportados-expedidos.

Artigo 21. Autorización xeral de exportación-expedi-
ción de material de defensa.

Poderáselle autorizar, con carácter xeral, a un titu-
lar determinado, as exportacións-expedicións de mate-
rial de defensa que se desenvolvan dentro dun marco 
contractual avalado por un programa internacional no 
cal participe o Goberno español ou algún dos seus 
departamentos ministeriais.

O operador notificaralle, mediante escrito remitido 
á Secretaría Xeral de Comercio Exterior polo menos 30 
días antes da primeira exportación-expedición, indi-
cando o proxecto, os materiais e os destinatarios a que 
se aplica a autorización xeral, que se acolle a este pro-
cedemento de autorización xeral e que, ao abeiro da 
dita autorización, se compromete de forma explícita a:

a) Realizar exportacións-expedicións que teñan 
como destino final exclusivamente os destinatarios 
indicados.

b) Levar unha xestión individualizada da docu-
mentación requirida para as exportacións-expedicións 
efectuadas co dito procedemento. Esta deberá conter, 
polo menos, a descrición das mercadorías incluíndo o 
subartigo correspondente da relación de material de 
defensa, as cantidades exportadas-expedidas indivi-
dualmente e a súa data, o nome e o domicilio do expor-
tador, o nome e o domicilio do destinatario e o usuario 
e uso final cando sexa aplicable.

c) Pór á disposición da Secretaría Xeral de Comer-
cio Exterior e do Departamento de Aduanas e Impostos 
Especiais da Axencia Estatal de Administración Tributa-
ria, cada mes, a documentación indicada no parágrafo 
anterior e calquera outra información relevante rela-
tiva ás exportacións-expedicións efectuadas, para 
efectos das comprobacións necesarias.

d) Facer figurar tanto nas facturas como nos docu-
mentos de transporte que acompañen as mercadorías 
a lenda seguinte e obter do destinatario o compromiso 
do seu cumprimento: «A exportación-expedición des-
tas mercadorías realízase mediante autorización xeral 
e unicamente poderá ir destinada aos destinatarios 
determinados. A mercadoría non poderá ser reexpor-
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tada-reexpedida sen a autorización das autoridades 
nacionais do país correspondente».

e) Informar as autoridades e suspender a dita 
exportación-expedición ata obter unha autorización 
expresa, de se ter coñecemento de que os produtos ou 
tecnoloxías son destinados (ou poidan selo) na súa 
totalidade ou en parte ao desenvolvemento, produción, 
manexo e funcionamento, mantemento, almacena-
mento, detección, identificación ou diseminación de 
armas químicas, biolóxicas ou nucleares.

f) No caso de que o material que se vai exportar-
expedir incorpore materiais incluídos no anexo I deste 
regulamento, e que sexan orixinarios doutros países, o 
solicitante deberá detallalos na folla complementaria 
que se xunta no anexo IV.2, especificando a súa por-
centaxe de participación na mercadoría que se vai 
exportar-expedir. Indicarase, así mesmo, o número de 
certificado internacional de importación ou de certifi-
cado de último destino emitido, de ser o caso, polas 
autoridades españolas. No caso de certificado de 
último destino, o exportador deberá achegar un docu-
mento no cal a autoridade que emite o dito certificado 
exprese o seu consentimento a que o citado material 
poida ser exportado-expedido.

g) Non exportar-expedir o material ata a recepción 
da preceptiva carta de autorización da Secretaría Xeral 
de Comercio Exterior.

Artigo 22. Acordo previo de exportación-expedición 
de material de defensa e outro material.

1. O acordo previo de exportación-expedición de 
material de defensa e outro material implica a confor-
midade inicial da Administración coas operacións deri-
vadas do acordo. Poderase solicitar cando exista un 
proxecto de exportación-expedición de material de 
defensa, ou outro material, a un país determinado no 
marco dun contrato, subscrito ou en negociación, que 
requira un longo período de execución.

2. O acordo previo terá un prazo de validez non 
superior a tres anos. Se o contrato en negociación ou 
asinado aconsella ampliar o prazo de subministración, 
poderase autorizar excepcionalmente un prazo de vali-
dez maior.

3. As operacións derivadas dun acordo previo 
requirirán a obtención dunha licenza de exportación-
expedición de material de defensa, que se deberá 
axustar ás condicións declaradas e aprobadas no 
acordo, sen prexuízo do establecido no artigo 2.4. O 
acordo previo non se poderá utilizar para o despacho 
na aduana.

4. A solicitude do acordo previo cursarase utili-
zando o impreso denominado «Acordo previo de trans-
ferencia de material de defensa e de dobre uso» ou 
«Acordo previo de licenza global de proxecto de trans-
ferencia de material de defensa», que se xuntan no 
anexo IV.4 e IV.7, respectivamente.

Artigo 23. Documentos de control aplicables á expor-
tación-expedición de material de defensa e outro 
material.

1. De acordo co artigo 4, as solicitudes das opera-
cións de exportación-expedición de material de 
defensa ou outro material (incluídas a licenza indivi-
dual, a licenza global, a licenza global de proxecto e a 
autorización xeral) deberán ir acompañadas dalgún 
dos seguintes documentos de control, segundo os 
modelos achegados nos anexos IV.10, IV.12 ou IV.14:

a) Certificado internacional de importación ou 
documento equivalente (excepto no caso de armas de 
guerra) emitido polas autoridades competentes do 
país importador-introdutor: aplicable a exportacións-

expedicións con destino a calquera dos Estados mem-
bros da Unión Europea ou dos países do anexo II do 
Regulamento (CE) n. 149/2003 do Consello, do 27 de 
xaneiro de 2003.

b) Declaración de último destino emitida polas 
autoridades competentes do país importador-introdu-
tor (excepto no caso de armas de guerra): aplicable a 
exportacións-expedicións con destino aos países non 
mencionados no parágrafo anterior. Esta declaración 
incluirá, como mínimo, o compromiso do destinatario 
de importar o material de defensa ou o material some-
tido a control no país de destino e de non reexportalo-
reexpedilo sen a autorización previa, por escrito, das 
autoridades españolas competentes e de aplicalo ao 
uso final declarado.

c) Certificado de último destino, emitido polas 
autoridades competentes do país importador-introdu-
tor: aplicable a exportacións-expedicións do material 
de defensa incluído na lista de armas de guerra. No 
devandito certificado farase constar, como mínimo, o 
compromiso de importar-introducir o produto ou tec-
noloxía no país de destino e de non reexportalo-reex-
pedilo sen a autorización previa, por escrito, das auto-
ridades españolas e de aplicalo ao uso final 
declarado.

2. Nos casos en que así o requira a XIMDDU, 
poderase exixir documentación acreditativa de que o 
material de defensa obxecto da operación foi impor-
tado-introducido no territorio do país de destino. Esta 
documentación consistirá no certificado de verificación 
de entrada, recollido no anexo IV.13, ou documento 
aduaneiro equivalente de despacho a consumo.

3. Non obstante o establecido no punto 1, pode-
rase eximir o exportador da presentación dos docu-
mentos mencionados, e/ou exixir outros documentos, 
cando a XIMDDU así o determine.

Artigo 24. Tramitación.

1. A tramitación das autorizacións administrativas 
e do acordo previo a que se refiren os artigos 18, 19, 20, 
21 e 22 iniciarase mediante a presentación do impreso 
de solicitude correspondente debidamente cuberto, ou 
carta no caso da autorización xeral, no rexistro xeral do 
Ministerio de Industria, Turismo e Comercio ou nas 
direccións rexionais ou territoriais de Comercio, 
podendo presentarse, así mesmo, en calquera dos 
lugares previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 
de novembro, de réxime xurídico das administracións 
públicas e do procedemento administrativo común.

Deberá ir acompañado da documentación técnica 
necesaria en cada caso para analizar e identificar, den-
tro da relación de material de defensa ou no anexo II 
deste regulamento, os produtos o tecnoloxías obxecto 
da operación de exportación-expedición.

2. O outorgamento ou denegación das autoriza-
cións administrativas e do acordo previo a que se refire 
o punto anterior será competencia do secretario xeral 
de Comercio Exterior, logo de informe da XIMDDU, en 
virtude dos artigos 5 e 14. A facultade de resolución e 
asinamento dos documentos correspondentes poderá 
ser delegada de acordo cos termos da Lei 30/1992, do 
26 de novembro, de réxime xurídico das administra-
cións públicas e do procedemento administrativo 
común.

3. Cando, unha vez outorgada a licenza de expor-
tación-expedición de material de defensa, se produzan 
modificacións nas circunstancias da operación dentro 
de seu prazo de validez, o secretario xeral de Comercio 
Exterior, logo de informe da XIMDDU, poderá autorizar 
a rectificación dos requisitos ou condicións particula-
res da licenza, sempre que non afecten os seguintes 
extremos: especificación da mercadoría; país de des-
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tino da exportación-expedición; destinatario da expor-
tación-expedición, e usuario final, de ser o caso.

Nos casos da licenza global e a licenza global de 
proxecto de exportación-expedición de material de 
defensa, só se poderán autorizar as seguintes rectifica-
cións: a desagregación das cantidades dos produtos 
ou tecnoloxías por países, sempre que non afecte a 
cantidade e o valor máximo da licenza, e as aduanas de 
saída.

Non se poderá rectificar o acordo previo nin a auto-
rización xeral.

4. As solicitudes de rectificación cubriranse 
mediante o impreso denominado «Licenza de transfe-
rencia de material de defensa e de dobre uso» ou 
«Licenza global de proxecto de transferencia de mate-
rial de defensa», que se xuntan no anexo IV.1 e IV.5, 
respectivamente.

5. A tramitación das autorizacións que lle corres-
pondan ao Departamento de Aduanas e Impostos 
Especiais da Axencia Estatal de Administración Tributa-
ria, a que se refire o artigo 16,  iniciarase mediante a 
presentación da solicitude debidamente cuberta no 
rexistro xeral da Axencia Estatal da Administración Tri-
butaria ou na dependencia ou administración de Adua-
nas a que lle corresponda o control da operación, 
podéndose presentar, así mesmo, en calquera dos 
lugares previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 
de novembro, de réxime xurídico das administracións 
públicas e do procedemento administrativo común. 
Deberá ir acompañada da documentación técnica 
necesaria en cada caso para analizar e identificar, den-
tro da relación de material de defensa ou do anexo II 
deste regulamento, os produtos ou tecnoloxías obxecto 
da operación de exportación-expedición.

6. O outorgamento ou denegación das autoriza-
cións a que se refire o punto anterior será competencia 
do director do Departamento de Aduanas e Impostos 
Especiais da Axencia Estatal de Administración Tributa-
ria, logo de informe da XIMDDU, en virtude dos artigos 
5 e 14.

SECCIÓN 2.ª IMPORTACIÓN-INTRODUCIÓN E ENTRADAS EN ÁREAS 
EXENTAS DE MATERIAL DE DEFENSA

Artigo 25. Operacións suxeitas a autorización admi-
nistrativa.

1. Requirirán unha autorización administrativa 
outorgada pola Secretaría Xeral de Comercio Exterior 
as importacións-introducións do material de defensa 
incluído na lista de armas de guerra a que se refire o 
artigo 2.1, que se mencionan a continuación:

a) As definitivas.
b) As temporais.

2. Esta autorización poderá revestir, segundo os 
casos, as seguintes modalidades:

a) Licenza individual de importación-introdución 
de material de defensa.

b) Licenza global de importación-introdución de 
material de defensa.

c) Licenza global de proxecto de material de 
defensa.

d) Autorización xeral.

Artigo 26. Entradas en áreas exentas de material de 
defensa.

De acordo co artigo 5, corresponderanlle ao Depar-
tamento de Aduanas e Impostos Especiais da Axencia 
Estatal de Administración Tributaria as resolucións 
sobre as solicitudes, obxecto deste regulamento, refe-

ridas ás entradas de material de defensa, de zonas e 
depósitos francos, así como as de vinculación do dito 
material aos réximes aduaneiros de depósito, de per-
feccionamento activo, de perfeccionamento pasivo, de 
importación temporal, de transformación e transferen-
cias temporais intracomunitarias naqueles.

Artigo 27. Tráfico de perfeccionamento.

1. A concesión das autorizacións e, de ser o caso, 
das modificacións de autorizacións do réxime de per-
feccionamento pasivo que impliquen importacións-
introducións de produtos compensadores incluídos na 
lista de armas de guerra, que figura como anexo III.1 
deste regulamento, non requirirá autorización admi-
nistrativa de importación, aínda que estará sometida 
ao informe da XIMDDU.

2. A concesión das autorizacións e, de ser o caso, 
das modificacións de autorizacións do réxime de per-
feccionamento activo que impliquen a importación-
introdución temporal de materiais incluídos na lista de 
armas de guerra, que figura como anexo III.1 deste 
regulamento, non requirirá autorización administrativa 
de importación, aínda que estará sometida ao informe 
da XIMDDU.

Artigo 28. Licenza individual de importación-introdu-
ción de material de defensa.

1. A licenza individual de importación/introdución 
de material de defensa permite a recepción de un ou 
varios envíos do material comprendido nela, ata a can-
tidade máxima fixada na autorización, a un destinata-
rio determinado, a través dunha aduana especificada e 
dentro dun prazo de validez de seis meses. Por solici-
tude razoada do importador poderanse autorizar pra-
zos de validez superiores.

2. No caso de que a importación-introdución teña 
carácter temporal, o importador deberá reexportar-
reexpedir a mercadoría dentro dun prazo de seis 
meses, que se poderá ampliar por causa xustificada. A 
exportación-expedición do material importado-intro-
ducido virá autorizada pola propia licenza de importa-
ción-introdución dentro do seu prazo de validez. Non 
obstante, o importador poderá solicitar a importación-
introdución definitiva do material, xa importado-intro-
ducido temporalmente, de acordo cos procedementos 
de importación-introdución definitiva.

3. A solicitude cursarase mediante o impreso 
denominado «Licenza de transferencia de material de 
defensa e de dobre uso», que se xunta no anexo IV.1. 
Na solicitude farase constar, de ser o caso, a súa vincu-
lación a un acordo previo ou a unha operación de per-
feccionamento.

Artigo 29. Licenza global de importación-introdución 
de material de defensa.

1. A licenza global de importación-introdución de 
material de defensa autoriza a recepción dun número 
ilimitado de envíos dos produtos ou tecnoloxías 
obxecto da autorización, a través dunha ou varias 
aduanas determinadas, a un ou varios destinatarios 
designados na licenza, ata o valor máximo autorizado 
e dentro dun prazo de validez de tres anos, prorroga-
ble.

2. Poderán ser amparadas neste tipo de licenza as 
operacións de importación-introdución do material 
incluído na lista de armas de guerra, sempre que as 
relacións entre o exportador e o destinatario se desen-
volvan dentro dalgún dos seguintes supostos:
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a) Entre a empresa matriz e unha das súas filiais 
ou entre filiais dunha mesma empresa.

b) Entre fabricante e distribuidor exclusivo.
c) Dentro dun marco contractual que supoña unha 

corrente comercial regular entre o exportador e o usua-
rio final do material que se vaia importar-introducir.

3. A solicitude cursarase mediante o impreso 
denominado «Licenza de transferencia de material de 
defensa e de dobre uso», que se xunta no anexo IV.1.

4. O solicitante deberá definir os produtos ou as 
tecnoloxías que se van importar-introducir mediante o 
artigo ou subartigo, de ser o caso, correspondente da 
lista armas de guerra, indicando pola súa vez a canti-
dade e o valor monetario de cada un deles.

5. O titular da licenza presentará á Secretaría 
Xeral de Comercio Exterior un resumo semestral das 
importacións-introducións realizadas.

Artigo 30. Licenza global de proxecto para a importa-
ción-introdución de material de defensa.

1. A licenza global de proxecto para a importación-
introdución de material de defensa autoriza a recep-
ción dos materiais obxecto da autorización, a través 
dunha o varias aduanas e a un ou varios destinatarios, 
especificados, ata o valor máximo autorizado e dentro 
dun prazo de validez de cinco anos, prorrogable.

2. Poderán ser amparadas neste tipo de licenza as 
operacións de importación-introdución do material 
incluído na lista de armas de guerra que cumpran 
algunha das seguintes condicións:

a) As derivadas dun programa cooperativo de 
armamento no ámbito internacional, avalado polo 
Goberno español, en que participe unha ou varias 
empresas establecidas en España. Por programa coope-
rativo de armamento entenderase calquera tipo de acti-
vidades conxuntas, entre elas, o estudo, avaliación, 
valoración, investigación, deseño, desenvolvemento, 
elaboración de prototipos, produción, mellora, modifi-
cación, mantemento, reparación e outros servizos pos-
teriores ao deseño, realizados en virtude dun acordo ou 
convenio internacional entre dous ou máis Estados co fin de 
adquirir artigos de defensa e/ou servizos de defensa 
conexos.

b) As derivadas dun programa non gobernamen-
tal de desenvolvemento ou de elaboración de artigos 
de defensa en que participe unha ou varias empresas 
transnacionais de defensa (ETD), segundo a definición 
do artigo 2.o) do Acordo marco relativo ás medidas 
encamiñadas a facilitar a reestruturación e o funciona-
mento da industria europea de defensa, establecidas 
en España, sempre que esta ou estas teñan unha auto-
rización acreditativa do Ministerio de Defensa que 
manifeste que tal programa cumpre os requisitos esta-
blecidos no citado acordo marco.

c) Nunha primeira fase do desenvolvemento 
dunha cooperación industrial, as importacións-intro-
ducións de equipos e compoñentes a outras empresas 
participantes na citada fase. 

d) As devolucións a orixe e as importacións-intro-
ducións temporais para reparacións, probas e homolo-
gacións dos materiais descritos inicialmente na licenza 
global de proxecto.

3. A solicitude cursarase mediante o impreso 
denominado «Licenza global de proxecto de transfe-
rencia de material de defensa». O citado impreso xún-
tase no anexo IV.5 deste regulamento.

4. O solicitante deberá desagregar as partes do 
valor máximo total que correspondan a cada empresa 
e país de procedencia. Ademais, deberá definir os pro-

dutos ou tecnoloxías que desexa importar-introducir 
mediante o artigo ou subartigo, de ser o caso, corres-
pondentes da lista de armas de guerra, indicando pola 
súa vez o valor monetario de cada un deles.

5. O titular da licenza presentará á Secretaría 
Xeral de Comercio Exterior un resumo semestral das 
importacións-introducións realizadas desde cada país 
de procedencia.

6. A licenza global de proxecto poderá ser aplica-
ble a aqueles programas existentes na data da entrada 
en vigor deste regulamento.

Artigo 31. Autorización xeral de importación-introdu-
ción de material de defensa.

Poderáselle autorizar, con carácter xeral, a un titu-
lar determinado, as importacións-introducións de 
material de defensa que se desenvolvan dentro dun 
marco contractual avalado por un programa interna-
cional en que participe o Goberno español ou algún 
dos seus departamentos ministeriais.

O operador notificará, mediante escrito remitido á 
Secretaría Xeral de Comercio Exterior polo menos 30 
días antes da primeira importación-introdución, indi-
cando o proxecto, os materiais e os destinatarios a que 
se aplica a autorización xeral, que se acolle a este pro-
cedemento de autorización xeral e que, ao abeiro da 
dita autorización, se compromete de forma explícita a:

a) Realizar importacións-introducións que teñan 
como destino final exclusivamente os destinatarios 
indicados.

b) Levar unha xestión individualizada da docu-
mentación requirida para as importacións-introducións 
efectuadas co dito procedemento. Esta deberá conter, 
polo menos, a descrición das mercadorías incluíndo o 
subartigo da relación de material de defensa, as canti-
dades importadas-introducidas individualmente e a 
súa data, o nome e o domicilio do importador, o nome 
e o domicilio do destinatario e o usuario e uso final 
cando sexa aplicable.

c) Pór á disposición da Secretaría Xeral de Comer-
cio Exterior e do Departamento de Aduanas e Impostos 
Especiais da Axencia Estatal de Administración Tributa-
ria, cada mes, a documentación indicada no parágrafo 
anterior e calquera outra información relevante rela-
tiva ás importacións-introducións efectuadas, para 
efectos das comprobacións necesarias.

d) Facer figurar tanto nas facturas coma nos docu-
mentos de transporte que acompañen as mercadorías 
a lenda seguinte e obter do destinatario o compromiso 
do seu cumprimento: «A importación-introdución des-
tas mercadorías realízase mediante autorización xeral 
e unicamente poderá ir destinada aos destinatarios 
determinados. A mercadoría non poderá ser reexpor-
tada-reexpedida sen a autorización das autoridades 
españolas».

e) Non importar-introducir o material ata a recep-
ción da preceptiva carta de autorización da Secretaría 
Xeral de Comercio Exterior.

Artigo 32. Acordo previo de importación-introdución 
de material de defensa.

1. O acordo previo de importación-introdución de 
material de defensa implica a conformidade inicial da 
Administración coas operacións derivadas do acordo. 
Poderase solicitar cando exista un proxecto de impor-
tación-introdución de material de defensa desde un 
país determinado no marco dun contrato, subscrito ou 
en negociación, que requira un longo período de exe-
cución.
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2. O acordo previo terá un prazo de validez non 
superior a tres anos. Se o contrato en negociación ou 
asinado aconsella ampliar o prazo de subministración, 
poderase autorizar excepcionalmente un prazo de vali-
dez maior.

3. As operacións derivadas dun acordo previo 
requirirán a obtención dunha licenza de importación-
introdución de material de defensa, que se deberá 
axustar ás condicións declaradas e aprobadas no 
acordo, sen prexuízo do establecido no artigo 2.3. O 
acordo previo non se poderá utilizar para o despacho 
na aduana.

4. A solicitude do acordo previo cursarase utili-
zando o impreso denominado «Acordo previo de trans-
ferencia de material de defensa e de dobre uso», que se 
xunta no anexo IV.4.

Artigo 33. Documentos de control aplicables á impor-
tación-introdución de material de defensa.

Cando as autoridades dalgún país o requiran para o 
control das súas exportacións-expedicións, e por soli-
citude do operador, a Dirección Xeral de Armamento e 
Material do Ministerio de Defensa poderá emitir un 
certificado de último destino ou un certificado interna-
cional de importación, que se solicitarán mediante os 
impresos que figuran no anexo IV.11 ou IV.12 respecti-
vamente, xustificando documentalmente a intención 
de compra e posterior importación-introdución. Estes 
documentos non poderán ser cedidos a terceiros e 
terán, para efectos de presentación ás autoridades do 
país de orixe, un prazo de validez de seis meses. O ope-
rador queda obrigado a lle presentar á Dirección Xeral 
de Armamento e Material a documentación xustifica-
tiva (despacho aduaneiro, declaración do operador ou 
acta de recepción) da importación-introdución da mer-
cadoría obxecto do certificado, no prazo dun mes des-
pois de ter levado a cabo a operación.

Artigo 34. Tramitación.

1. A tramitación das autorizacións administrativas 
e do acordo previo a que se refiren os artigos 28, 29, 
30, 31 e 32 iniciarase mediante a presentación do 
impreso de solicitude debidamente cuberto, ou carta 
no caso da autorización xeral, no rexistro xeral do 
Ministerio de Industria, Turismo e Comercio ou nas 
direccións rexionais ou territoriais de Comercio, 
podéndose presentar, así mesmo, en calquera dos 
lugares previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 
de novembro, de réxime xurídico das administracións 
públicas e do procedemento administrativo común. 
Deberá ir acompañado da documentación técnica 
necesaria en cada caso para analizar e identificar, den-
tro da lista de armas de guerra, os produtos ou tecno-
loxías obxecto da operación de importación-introdu-
ción.

2. O outorgamento ou denegación das autoriza-
cións administrativas e do acordo previo a que se refire 
o punto anterior será competencia do secretario xeral 
de Comercio Exterior, logo de informe da XIMDDU, en 
virtude dos artigos 5 e 14. A facultade de resolución e 
asinamento dos documentos correspondentes poderá 
ser delegada de acordo cos termos da Lei 30/1992, do 
26 de novembro, de réxime xurídico das administra-
cións públicas e do procedemento administrativo 
común.

3. Cando, unha vez outorgada a licenza de impor-
tación-introdución de material de defensa, se produzan 
modificacións nas circunstancias da operación dentro 
do seu prazo de validez, o secretario xeral de Comercio 
Exterior, logo do informe da XIMDDU, poderá autorizar 
a rectificación dos requisitos ou condicións particula-

res da licenza, sempre que non afecten os seguintes 
extremos: especificación da mercadoría; destinatario 
da importación-introdución, e usuario final, de ser o 
caso.

Nos casos da licenza global e a licenza global de 
proxecto de importación-introdución de material de 
defensa, só se poderán autorizar as seguintes rectifica-
cións: a desagregación das cantidades dos produtos 
ou tecnoloxías dos países, sempre que non afecte a 
cantidade e o valor máximo da licenza, e as aduanas de 
entrada.

Non se poderá rectificar o acordo previo nin a auto-
rización xeral.

4. As solicitudes de rectificación cursaranse 
mediante o impreso denominado «Licenza de transfe-
rencia de material de defensa e de dobre uso», que se 
xunta no anexo IV.1.

5. A tramitación das autorizacións que correspon-
dan ao Departamento de Aduanas e Impostos Especiais 
da Axencia Estatal de Administración Tributaria, a que 
se refire o artigo 25, iniciarase mediante a presentación 
da solicitude debidamente cuberta no rexistro xeral da 
Axencia Estatal de Administración Tributaria ou na 
Dependencia ou Administración de Aduanas a que 
corresponda o control da operación, podendo presen-
tarse, así mesmo, en calquera dos lugares previstos no 
artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de 
réxime xurídico das administracións públicas e do pro-
cedemento administrativo común. Deberá ir xunto coa 
documentación técnica necesaria en cada caso para 
analizar e identificar, dentro da lista de armas de gue-
rra, os produtos ou tecnoloxías obxecto da operación 
de importación/introdución.

6. O outorgamento ou denegación das autoriza-
cións a que se refire o punto anterior será competencia 
do director do Departamento de Aduanas e Impostos 
Especiais da Axencia Estatal de Administración Tributa-
ria, logo de informe da XIMDDU, en virtude dos artigos 
5 e 14.

CAPÍTULO III

Comercio exterior de produtos e tecnoloxías de dobre 
uso

SECCIÓN 1. EXPORTACIÓN-EXPEDICIÓN, SAÍDAS DE ÁREAS EXENTAS
E ASISTENCIA TÉCNICA DE PRODUTOS E TECNOLOXÍAS DE DOBRE USO

Artigo 35. Operacións suxeitas a autorización admi-
nistrativa.

1. Requirirán unha autorización administrativa 
outorgada pola Secretaría Xeral de Comercio Exterior 
as operacións de exportación-expedición de produtos 
ou tecnoloxías de dobre uso e a asistencia técnica a 
que se refire o artigo 2.2.a) e b) deste regulamento, 
incluídos os produtos e tecnoloxías do anexo I do 
Regulamento (CE) n. 149/2003 do Consello, do 27 de 
xaneiro de 2003, que se mencionan a continuación:

a) As definitivas.
b) As temporais.
c) As derivadas dunha importación/introdución 

temporal, cando o país de destino non coincida co país 
de procedencia ou o produto ou tecnoloxía de dobre 
uso que se vai exportar-expedir non coincida co decla-
rado na importación-introdución.

2. Esta autorización poderá revestir, segundo os 
casos, as seguintes modalidades:

a) Licenza individual de exportación-expedición 
de produtos e tecnoloxías de dobre uso.
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b) Licenza global de exportación-expedición de 
produtos e tecnoloxías de dobre uso.

c) Autorización xeral.

Artigo 36. Saídas de áreas exentas de produtos e tec-
noloxías de dobre uso.

De acordo co artigo 5, corresponderá ao Departa-
mento de Aduanas e Impostos Especiais da Axencia 
Estatal de Administración Tributaria as resolucións 
sobre as solicitudes, obxecto deste regulamento, refe-
ridas ás saídas de produtos e tecnoloxías de dobre uso 
desde zonas e depósitos francos, así como as de vincu-
lación dos ditos produtos e tecnoloxías aos réximes 
aduaneiros de depósito, de perfeccionamento activo, 
de perfeccionamento pasivo, de importación temporal, 
de transformación e transferencias temporais intraco-
munitarias naqueles.

Artigo 37. Tráfico de perfeccionamento.

1. A concesión das autorizacións e, de ser o caso, 
das modificacións de autorizacións do réxime de per-
feccionamento pasivo que impliquen exportacións-
expedicións temporais de mercadorías comprendidas 
no anexo I do Regulamento (CE) n. 149/2003 do Conse-
llo, do 27 de xaneiro de 2003, non requirirá unha auto-
rización administrativa de exportación, aínda que 
estará sometida ao informe da XIMDDU, debéndose 
indicar na solicitude do réxime de perfeccionamento 
pasivo os seguintes datos:

a) O artigo e subartigo, se é o caso, do anexo I do 
Regulamento (CE) n. 149/2003 do Consello, do 27 de 
xaneiro de 2003, en que se clasifican as mercadorías.

b) O destinatario da dita exportación-expedición 
temporal.

2. As exportacións-expedicións de produtos ou 
tecnoloxías compensadores comprendidos no anexo I 
do Regulamento (CE) n. 149/2003 do Consello, do 27 de 
xaneiro de 2003, derivadas dunha operación de perfec-
cionamento activo requirirán, en todo caso, unha auto-
rización administrativa, segundo o establecido no 
artigo 33 deste regulamento.

Artigo 38. Normativa de referencia.

O establecido nos artigos referentes ás exporta-
cións-expedicións e saídas de áreas exentas de produ-
tos ou tecnoloxías de dobre uso deste regulamento 
entenderase de acordo co disposto no Regulamento 
(CE) n. 1334/2000 do Consello, do 22 de xuño de 2000, 
e no Regulamento (CE) n. 149/2003 do Consello, do 27 
de xaneiro de 2003, que o modifica e actualiza.

Artigo 39. Licenza individual de exportación-expedi-
ción de produtos e tecnoloxías de dobre uso.

1. A licenza individual de exportación-expedición 
de produtos e tecnoloxías de dobre uso permite a rea-
lización de un ou varios envíos dos produtos ou tecno-
loxías comprendidos nela, ata a cantidade máxima 
fixada na autorización, a un destinatario e a un país 
determinados, a través dunha aduana especificada e 
dentro dun prazo de validez de seis meses. Por solici-
tude razoada do exportador poderanse autorizar pra-
zos de validez superiores.

2. No caso de que a exportación-expedición teña 
carácter temporal, o exportador deberá reimportar-
reintroducir a mercadoría dentro dun prazo de seis 
meses, que se poderá ampliar por causa xustificada. A 
importación-introdución dos produtos ou tecnoloxías 

exportados-expedidos virá autorizada pola propia 
licenza de exportación-expedición dentro do seu prazo 
de validez. Non obstante, o exportador poderá solicitar 
a exportación-expedición definitiva dos produtos ou 
tecnoloxías, xa exportados-expedidos temporalmente, 
de acordo cos procedementos de exportación-expedi-
ción definitiva.

3. A solicitude cursarase mediante o impreso 
denominado «Licenza de transferencia de material de 
defensa e de dobre uso» que se xunta no anexo IV.1. Na 
solicitude farase constar, se é o caso, a súa vinculación 
a un acordo previo ou a unha operación de perfeccio-
namento.

4. No caso de que os produtos ou as tecnoloxías 
que se vaian exportar incorporen produtos ou tecno-
loxías incluídos no anexo I do Regulamento (CE) n. 
149/2003, e que sexan orixinarios doutros países non 
comunitarios, ou no anexo IV do citado regulamento 
para os países comunitarios, o solicitante deberaos 
detallar na folla complementaria que se xunta no anexo 
IV.2 deste regulamento, especificando a súa porcen-
taxe de participación na mercadoría que se vai expor-
tar-expedir. Indicarase, así mesmo, o número de certifi-
cado internacional de importación emitido, de ser o 
caso, polas autoridades españolas.

Artigo 40. Licenza global de exportación-expedición 
de produtos e tecnoloxías de dobre uso.

1. A licenza global para a exportación-expedición 
de produtos e tecnoloxías de dobre uso autoriza a rea-
lización dun número ilimitado de envíos dos produtos 
ou tecnoloxías obxecto da autorización, a través dunha 
ou varias aduanas determinadas, a un ou a varios des-
tinatarios designados nela e a un ou a varios países de 
destino especificados, ata o valor máximo autorizado e 
dentro dun prazo de validez de tres anos, prorrogable.

2. Poderán ser amparadas neste tipo de licenza as 
operacións de exportación-expedición dos produtos o 
tecnoloxías incluídos no anexo I do Regulamento (CE) 
n. 149/2003 do Consello, do 27 de xaneiro de 2003, 
sempre que as relacións entre o exportador e o desti-
natario se desenvolvan dentro dalgún dos seguintes 
supostos:

a) Entre a empresa matriz e unha das súas filiais 
ou entre filiais dunha mesma empresa.

b) Entre fabricante e distribuidor exclusivo.
c) Dentro dun marco contractual que supoña unha 

corrente comercial regular entre o exportador e o usua-
rio final do produto ou tecnoloxía.

3. A solicitude cursarase mediante o impreso 
denominado «Licenza de transferencia de material de 
defensa e de dobre uso» que se xunta no anexo IV.1.

4. O solicitante deberá desagregar as partes do 
valor máximo total que correspondan a cada país de 
destino. Ademais, dentro de cada país, deberá definir 
os produtos ou tecnoloxías que se van exportar-expe-
dir mediante o artigo ou subartigo, de ser o caso, 
correspondente do anexo I do Regulamento (CE) n. 
149/2003 do Consello, do 27 de xaneiro de 2003, indi-
cando pola súa vez a cantidade e o valor monetario de 
cada un deles.

5. O titular da licenza presentaralle á Secretaría 
Xeral de Comercio Exterior un resumo semestral das 
exportacións-expedicións realizadas a cada país de 
destino.

6. No caso de que os produtos ou as tecnoloxías 
que se van exportar incorporen produtos ou tecno-
loxías incluídos no anexo I do Regulamento (CE) n. 
149/2003, e que sexan orixinarios doutros países non 
comunitarios, ou no anexo IV do citado regulamento 
para os países comunitarios, o solicitante deberaos 
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detallar na folla complementaria que se xunta no anexo 
IV.2 deste regulamento, especificando a súa porcen-
taxe de participación na mercadoría que se vai expor-
tar-expedir. Indicarase, así mesmo, o número de certifi-
cado internacional de importación emitido, de ser o 
caso, polas autoridades españolas.

Artigo 41. Autorización xeral para a exportación de 
produtos e tecnoloxías de dobre uso.

En aplicación do artigo 6 do Regulamento (CE) n. 
1334/2000 do Consello, do 22 de xuño de 2000, quedan 
autorizadas con carácter xeral as exportacións de pro-
dutos ou tecnoloxías de dobre uso que cumpran as 
seguintes condicións:

a) Que a exportación teña como destino final un 
ou varios países citados na parte 3 do anexo II do Regu-
lamento (CE) n. 149/2003 do Consello, do 27 de xaneiro 
de 2003.

b) Que o titular notifique, mediante escrito remi-
tido á Secretaría Xeral de Comercio Exterior polo 
menos 30 días antes da primeira exportación, que se 
acolle a este procedemento de autorización xeral e 
que, ao abeiro da dita autorización, se compromete de 
forma explícita a:

1.º Realizar exportacións que teñan como destino 
final exclusivamente os países do citado anexo II.

2.º Realizar, baixo esta autorización, exportacións 
de produtos ou tecnoloxías incluídos no anexo I do 
citado Regulamento (CE) n. 149/2003, excepto os pro-
dutos enumerados na parte 2 do citado anexo II.

3.º Levar unha xestión individualizada da docu-
mentación requirida, segundo o artigo 41, para as 
exportacións efectuadas co dito procedemento. Esta 
deberá conter, polo menos, a descrición das mercado-
rías, as cantidades exportadas individualmente, o 
nome e o domicilio do exportador, o nome e o domici-
lio do destinatario e o usuario e uso final, cando sexa 
aplicable.

4.º Remitir á Secretaría Xeral de Comercio Exte-
rior e ao Departamento de Aduanas e Impostos Espe-
ciais da Axencia Estatal de Administración Tributaria a 
documentación indicada no parágrafo anterior e cal-
quera outra información relevante relativa ás exporta-
cións efectuadas, para efectos das comprobacións 
necesarias, así como os despachos totais ou parciais, 
unha vez que se realizasen e no prazo máximo dun 
mes, correspondentes ás exportacións realizadas 
amparadas na autorización xeral.

5.º Facer figurar tanto nas facturas como nos 
documentos de transporte que acompañen as merca-
dorías a lenda seguinte e obter do destinatario o com-
promiso do seu cumprimento: «A exportación destas 
mercadorías realízase mediante autorización xeral e 
unicamente poderá ir destinada a calquera país do 
anexo II do Regulamento (CE) n. 149/2003 do Consello, 
do 27 de xaneiro de 2003. A mercadoría non poderá ser 
reexportada sen a autorización das autoridades nacio-
nais do país correspondente».

6.º Informar as autoridades e suspender a dita 
exportación ata obter unha autorización expresa, se se 
ten coñecemento de que os produtos ou tecnoloxías 
son destinados (ou poidan selo) na súa totalidade ou 
en parte ao desenvolvemento, produción, manexo e 
funcionamento, mantemento, almacenamento, detec-
ción, identificación ou diseminación de armas quími-
cas, biolóxicas ou nucleares, ou ao desenvolvemento, 
produción, mantemento ou almacenamento de mísiles 
capaces de transportaren as ditas armas.

7.º No caso de que os produtos ou as tecnoloxías 
que se van exportar incorporen produtos ou tecno-
loxías incluídos no anexo I do Regulamento (CE) n. 
149/2003, e que sexan orixinarios doutros países non 

comunitarios, ou no anexo IV do citado regulamento 
para os países comunitarios, o solicitante deberaos 
detallar na folla complementaria que se xunta no anexo 
IV.2 deste regulamento, especificando a súa porcen-
taxe de participación na mercadoría que se vai expor-
tar-expedir. Indicarase, así mesmo, o número de certifi-
cado internacional de importación emitido, de ser o 
caso, polas autoridades españolas.

Artigo 42. Acordo previo de exportación-expedición 
de produtos e tecnoloxías de dobre uso.

1. O acordo previo de exportación-expedición de 
produtos e tecnoloxías de dobre uso implica a confor-
midade inicial da Administración coas operacións deri-
vadas do acordo. Poderase solicitar cando exista un 
proxecto de exportación-expedición de produtos ou 
tecnoloxías de dobre uso a un país determinado no 
marco dun contrato, subscrito ou en negociación, que 
requira un longo período de execución.

2. O acordo previo terá un prazo de validez non 
superior a tres anos. Se o contrato en negociación ou 
asinado aconsella ampliar o prazo de subministración, 
poderase autorizar excepcionalmente un prazo de vali-
dez maior.

3. As exportacións-expedicións derivadas dun 
acordo previo requirirán a obtención dunha licenza de 
exportación-expedición de produtos e tecnoloxías de 
dobre uso, que se deberá axustar ás condicións decla-
radas e aprobadas no acordo, sen prexuízo do estable-
cido no artigo 2.3. O acordo previo non se poderá utili-
zar para o despacho na aduana.

4. A solicitude do acordo previo cursarase 
mediante o impreso denominado «Acordo previo de 
exportación-expedición de material de defensa e de 
dobre uso» que se xunta no anexo IV.4.

Artigo 43. Documentos de control aplicables á expor-
tación-expedición de produtos e tecnoloxías de 
dobre uso.

1. De acordo co artigo 4, as solicitudes das opera-
cións de exportación-expedición de produtos e tecno-
loxías de dobre uso (incluídas a licenza individual e a 
licenza global) e as expedicións da autorización xeral 
deberán ir acompañadas dalgún dos documentos de 
control segundo os modelos que se xuntan no anexo 
IV.9 o IV.14:

a) Certificado internacional de importación ou 
documento equivalente emitido polas autoridades 
competentes do país importador-introdutor: aplicable 
a exportacións-expedicións con destino a calquera dos 
Estados membros da Unión Europea ou dos países do 
anexo II do Regulamento (CE) n. 149/2003.

b) Declaración de último destino emitida polo 
destinatario final para exportacións con destino a paí-
ses non mencionados no parágrafo anterior. A dita 
declaración incluirá, como mínimo, o compromiso do 
destinatario de importar o produto ou tecnoloxía de 
dobre uso no país de destino, de non reexportalo sen a 
autorización previa, por escrito, das autoridades espa-
ñolas competentes e de aplicalo ao uso final decla-
rado.

2. Nos casos en que a XIMDDU así o requira, 
poderase exixir documentación acreditativa de que o 
produto ou tecnoloxía de dobre uso obxecto da opera-
ción foi importado-introducido no territorio do país de 
destino. Esta documentación consistirá no certificado 
de verificación de entrada, que se xunta no anexo 
IV.13, ou documento aduaneiro equivalente de despa-
cho a consumo.
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3. Non obstante o establecido no punto 1, pode-
rase eximir o exportador da presentación dos docu-
mentos mencionados, e/ou exixir outros documentos, 
cando a XIMDDU así o determine.

Artigo 44. Tramitación.

1. A tramitación das autorizacións administrativas 
e do acordo previo a que se refiren os artigos 39, 40, 41 
e 42 iniciarase mediante a presentación do impreso de 
solicitude, ou carta no caso da autorización xeral, debi-
damente cuberto, no rexistro xeral do Ministerio de 
Industria, Turismo e Comercio ou nas direccións rexio-
nais ou territoriais de Comercio, podéndose presentar, 
así mesmo, en calquera dos lugares previstos no artigo 
38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime 
xurídico das administracións públicas e do procede-
mento administrativo común. Deberá ir acompañado 
da documentación técnica necesaria en cada caso para 
analizar e identificar, dentro da relación de produtos e 
tecnoloxías de dobre uso do anexo I, do Regulamento 
(CE) n. 149/2003 do Consello, do 27 de xaneiro de 2003, 
os produtos ou tecnoloxías obxecto da operación de 
exportación-expedición.

2. O outorgamento ou denegación das autoriza-
cións administrativas e do acordo previo a que se refire 
o punto anterior será competencia do secretario xeral 
de Comercio Exterior, logo de informe da XIMDDU en 
virtude dos artigos 5 e 14. A facultade de resolución e 
asinamento dos documentos correspondentes poderá 
ser delegada de acordo cos termos da Lei 30/1992, do 
26 de novembro, de réxime xurídico das administra-
cións públicas e do procedemento administrativo 
común.

3. Cando, unha vez outorgada a licenza individual 
de exportación-expedición de produtos e tecnoloxías 
de dobre uso, se produzan modificacións nas circuns-
tancias da operación dentro do seu prazo de validez, o 
secretario xeral de Comercio Exterior, logo de informe 
da XIMDDU, poderá autorizar a rectificación dos requi-
sitos ou condicións particulares da licenza, sempre que 
non afecten os seguintes extremos: especificación da 
mercadoría; país de destino da exportación-expedi-
ción; destinatario da exportación-expedición, e usuario 
final, de ser o caso.

No caso da licenza global de exportación-expedi-
ción de produtos e tecnoloxías de dobre uso, só se 
poderán autorizar as seguintes rectificacións: a des-
agregación das cantidades dos produtos ou tecno-
loxías dos países, sempre que non afecte a cantidade e 
o valor máximo da licenza, e as aduanas de saída.

Non se poderá rectificar o acordo previo nin a auto-
rización xeral.

4. As solicitudes de rectificación cursaranse 
mediante o impreso denominado «Licenza de transfe-
rencia de material de defensa e de dobre uso» que se 
xunta no anexo IV.1.

5. A tramitación das autorizacións que correspon-
dan ao Departamento de Aduanas e Impostos Especiais 
da Axencia Estatal de Administración Tributaria, a que 
se refire o artigo 34, iniciaranse mediante a presenta-
ción da solicitude debidamente cuberta no rexistro 
xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria 
ou na Dependencia ou Administración de Aduanas á 
que lle corresponda o control da operación, podéndose 
presentar, así mesmo, en calquera dos lugares previs-
tos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, 
de réxime xurídico das administracións públicas e do 
procedemento administrativo común. Deberase acom-
pañar da documentación técnica necesaria en cada 
caso para analizar e identificar, dentro da relación de 
produtos e tecnoloxías de dobre uso incluída no anexo 
I do Regulamento (CE) n. 149/2003 do Consello, do 27 

de xaneiro de 2003, os produtos ou tecnoloxías obxecto 
da operación de exportación-expedición.

6. O outorgamento ou denegación das autoriza-
cións a que se refire o punto anterior será competencia 
do director do Departamento de Aduanas e Impostos 
Especiais da Axencia Estatal de Administración Tributa-
ria, logo de informe da XIMDDU en virtude dos artigos 
5 e 14.

SECCIÓN 2. IMPORTACIÓN-INTRODUCIÓN E ENTRADAS EN ÁREAS 
EXENTAS DE PRODUTOS E TECNOLOXÍAS DE DOBRE USO

Artigo 45. Operacións suxeitas a autorización admi-
nistrativa.

1. Requirirán unha autorización administrativa 
outorgada pola Secretaría Xeral de Comercio Exterior 
as importacións-introducións dos produtos ou tecno-
loxías de dobre uso a que se refire o artigo 2.2.c), que 
se mencionan a continuación:

a) As definitivas.
b) As temporais.

2. Esta autorización poderá revestir, segundo os 
casos, as seguintes modalidades:

a) Licenza individual de importación-introdución 
de produtos e tecnoloxías de dobre uso.

b) Licenza global de importación-introdución de 
produtos e tecnoloxías de dobre uso.

c) Autorización xeral.

Artigo 46. Entradas en áreas exentas de produtos e 
tecnoloxías de dobre uso.

De acordo co artigo 5, corresponderán ao Departa-
mento de Aduanas e Impostos Especiais da Axencia 
Estatal de Administración Tributaria as resolucións 
sobre as solicitudes, obxecto deste regulamento, refe-
ridas ás entradas de produtos e tecnoloxías de dobre 
uso, en zonas e depósitos francos, así como as de vin-
culación dos ditos produtos e tecnoloxías aos réximes 
aduaneiros de depósito, de perfeccionamento activo, 
de perfeccionamento pasivo, de importación temporal, 
de transformación e transferencias temporais intraco-
munitarias naqueles.

Artigo 47. Tráfico de perfeccionamento.

1. A concesión das autorizacións e, de ser o caso, 
das modificacións de autorizacións do réxime de per-
feccionamento pasivo que impliquen a importación-
introdución de produtos compensadores a que se 
refire o artigo 2.2.c) non requirirá autorización admi-
nistrativa de importación-introdución, aínda que estará 
sometida ao informe da XIMDDU, debéndose indicar 
na solicitude do réxime de perfeccionamento pasivo os 
seguintes datos:

a) O artigo e subartigo, se é o caso, do anexo I do 
Regulamento (CE) n. 149/2003 do Consello, do 27 de 
xaneiro de 2003, en que se clasifican as mercadorías.

b) O destinatario da devandita importación-intro-
dución.

2. A concesión das autorizacións e, de ser o caso, 
das modificacións de autorizacións do réxime de per-
feccionamento activo que impliquen a importación de 
produtos ou tecnoloxías a que se refire o artigo 2.2.c) 
non requirirá autorización administrativa de importa-
ción, aínda que estará sometida ao informe da 
XIMDDU.



Suplemento núm. 10 Mércores 1 setembro 2004 1725

Artigo 48. Licenza individual de importación-introdu-
ción de produtos e tecnoloxías de dobre uso.

1. A licenza individual de importación-introdución 
de produtos e tecnoloxías de dobre uso permite a 
recepción de un ou varios envíos dos produtos e tecno-
loxías comprendidos nela, ata a cantidade máxima 
fixada na autorización, a un destinatario determinado, 
a través dunha aduana especificada e dentro dun prazo 
de validez de seis meses. Por solicitude razoada do 
importador, poderanse autorizar prazos de validez 
superiores.

2. No caso de que a importación-introdución teña 
carácter temporal, o exportador deberá reexportar-
reexpedir a mercadoría dentro dun prazo de seis 
meses, que se poderá ampliar por causa xustificada. A 
exportación-expedición dos produtos ou tecnoloxías 
importados-introducidos virá autorizada pola propia 
licenza de importación-introdución dentro do seu prazo 
de validez. Non obstante, o importador poderá solicitar 
a importación-introdución definitiva dos produtos ou 
tecnoloxías, xa importados-introducidos temporal-
mente, de acordo cos procedementos de importación-
introdución definitiva.

3. A solicitude cursarase mediante o impreso 
denominado «Licenza de transferencia de material de 
defensa e de dobre uso», que se xunta no anexo IV.1. 
Na solicitude farase constar, de ser o caso, a súa vincu-
lación a un acordo previo ou a unha operación de per-
feccionamento.

Artigo 49. Licenza global de importación-introdución 
de produtos e tecnoloxías de dobre uso.

1. A licenza global de importación-introdución de 
produtos e tecnoloxías de dobre uso autoriza a realiza-
ción dun número ilimitado de envíos dos produtos o 
tecnoloxías obxecto da autorización, a través dunha ou 
varias aduanas determinadas, a un ou varios destinata-
rios designados nela, ata o valor máximo autorizado e 
dentro dun prazo de validez de tres anos, prorrogable.

2. A solicitude cursarase mediante o impreso 
denominado «Licenza de transferencia de material de 
defensa e de dobre uso», que se xunta no anexo IV.1.

3. O solicitante deberá definir os produtos ou tec-
noloxías que se van importar-introducir mediante o 
artigo ou subartigo, de ser o caso, correspondente do 
anexo I do Regulamento (CE) n. 149/2003 do Consello, 
do 27 de xaneiro de 2003, indicando pola súa vez a 
cantidade e o valor monetario de cada un deles.

4. O titular da licenza presentaralle á Secretaría 
Xeral de Comercio Exterior un resumo semestral das 
importacións-introducións realizadas.

Artigo 50. Autorización xeral para a importación de 
produtos e tecnoloxías de dobre uso.

Poderanse autorizar con carácter xeral as importa-
cións de produtos e tecnoloxías de dobre uso, excepto 
os indicados no artigo 6.3 do Regulamento (CE) n. 149/
2003 do Consello, do 27 de xaneiro de 2003, que cum-
pran as seguintes condicións:

a) Que se indique o proxecto, os produtos ou as 
tecnoloxías, os países de orixe, os destinatarios e o 
uso final exclusivos a que se aplica a autorización 
xeral.

b) Que o titular notifique, mediante escrito remi-
tido á Secretaría Xeral de Comercio Exterior, que se 
acolle a este procedemento de autorización xeral e 
que, ao abeiro da devandita autorización, se compro-
mete de forma explícita a:

1. Levar unha xestión individualizada da docu-
mentación requirida para as importacións efectuadas 
co dito procedemento. Esta deberá conter, polo menos, 
a descrición das mercadorías, as cantidades importa-
das individualmente, o nome e o domicilio do importa-
dor, o nome e o domicilio dos destinatarios e os usua-
rios e uso final cando sexa aplicable.

2. Remitir á Secretaría Xeral de Comercio Exterior 
e do Departamento de Aduanas e Impostos Especiais 
da Axencia Estatal de Administración Tributaria a docu-
mentación indicada no parágrafo anterior e calquera 
outra información relevante relativa ás importacións 
efectuadas, para efectos das comprobacións necesa-
rias, así como os despachos totais ou parciais, unha 
vez que se realizasen e no prazo máximo dun mes, 
relativo ás importacións realizadas amparadas na auto-
rización xeral.

3. Non importar os produtos ou as tecnoloxías ata 
a recepción da preceptiva carta de autorización.

Artigo 51. Acordo previo de importación-introdución 
de produtos e tecnoloxías de dobre uso.

1. O acordo previo de importación-introdución de 
produtos e tecnoloxías de dobre uso implica a confor-
midade inicial da Administración coas operacións deri-
vadas do acordo. Poderase solicitar cando exista un 
proxecto de importación-introdución de produtos ou 
tecnoloxías de dobre uso desde un país determinado 
no marco dun contrato, subscrito ou en negociación, 
que requira un longo período de execución.

2. O acordo previo terá un prazo de validez non 
superior a tres anos. Se o contrato en negociación ou 
asinado aconsella ampliar o prazo de subministración, 
poderase autorizar excepcionalmente un prazo de vali-
dez maior.

3. As importacións-introducións derivadas dun 
acordo previo requirirán a obtención dunha licenza de 
importación-introdución de produtos e tecnoloxías de 
dobre uso, que se deberá axustar ás condicións decla-
radas e aprobadas no acordo, sen prexuízo do estable-
cido no artigo 2.4. O acordo previo non se poderá utili-
zar para o despacho na aduana.

4. A solicitude do acordo previo cursarase utili-
zando o impreso denominado «Acordo previo de trans-
ferencia de material de defensa e de dobre uso», 
segundo o anexo IV.4.

Artigo 52. Documentos de control aplicables á impor-
tación-introdución de produtos e tecnoloxías de 
dobre uso.

1. De acordo co artigo 4, as solicitudes das opera-
cións de importación-introdución de produtos e tecno-
loxías de dobre uso (incluídas a licenza individual e a 
licenza global) e as expedicións da autorización xeral 
deberán ir acompañadas dunha declaración de último 
destino, emitida polo destinatario.

2. Cando as autoridades dalgún país o requiran 
para o control das súas exportacións-expedicións, e 
por solicitude do operador, a Secretaría Xeral de 
Comercio Exterior poderá emitir un certificado interna-
cional de importación que se solicitará mediante os 
impresos que figuran no anexo IV.9, xustificando docu-
mentalmente a intención de compra e posterior impor-
tación-introdución. Este documento non poderá ser 
cedido a terceiros e terá, para efectos de presentación 
ás autoridades do país de orixe, un prazo de validez de 
seis meses.

3. Non obstante o establecido no punto 1, pode-
rase eximir o exportador da presentación dos docu-
mentos mencionados, e/ou exixir outros documentos, 
cando a XIMDDU así o determine.
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Artigo 53. Tramitación.

1. A tramitación das autorizacións administrativas 
e do acordo previo a que se refiren os artigos 48, 49, 50 
e 51 iniciarase mediante a presentación do impreso de 
solicitude, ou carta no caso da autorización xeral, debi-
damente cuberto no rexistro xeral do Ministerio de 
Industria, Turismo e Comercio ou nas direccións rexio-
nais ou territoriais de Comercio, podéndose presentar, 
así mesmo, en calquera dos lugares previstos no artigo 
38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime 
xurídico das administracións públicas e do procede-
mento administrativo común.  Deberá ir acompañado 
da documentación técnica necesaria en cada caso para 
analizar e identificar, dentro da relación de produtos e 
tecnoloxías de dobre uso do anexo I do Regulamento 
(CE) n. 149/2003 do Consello, do 27 de xaneiro de 2003, 
os produtos ou tecnoloxías obxecto da operación de 
importación-introdución.

2. O outorgamento ou denegación das autoriza-
cións administrativas e do acordo previo a que se refire 
o punto anterior será competencia do secretario xeral 
de Comercio Exterior, logo de informe da XIMDDU en 
virtude dos artigos 5 e 14. A facultade de resolución e 
asinamento dos documentos correspondentes poderá 
ser delegada de acordo cos termos da Lei 30/1992, do 
26 de novembro, de réxime xurídico das administra-
cións públicas e do procedemento administrativo 
común.

3. Cando, unha vez outorgada a licenza de impor-
tación-introdución de produtos e tecnoloxías de dobre 
uso, se produzan modificacións nas circunstancias da 
operación dentro do seu prazo de validez, o secretario 
xeral de Comercio Exterior, logo de informe da 
XIMDDU, poderá autorizar a rectificación dos requisi-
tos ou condicións particulares da licenza, sempre que 
non afecten os seguintes extremos: especificación da 
mercadoría; destinatario da importación-introdución, e 
usuario final, de ser o caso.

Nos casos da licenza global de produtos e tecno-
loxías de dobre uso só se poderán autorizar as seguin-
tes rectificacións: a desagregación das cantidades dos 
produtos ou tecnoloxías dos países, sempre que non 
afecte a cantidade e o valor máximo da licenza, e as 
aduanas de entrada.

Non se poderá rectificar o acordo previo nin a auto-
rización xeral.

4. As solicitudes de rectificación cursaranse 
mediante o impreso denominado «Licenza de transfe-
rencia de material de defensa e de dobre uso», que se 
xunta no anexo IV.1.

5. A tramitación das autorizacións que correspon-
dan ao Departamento de Aduanas e Impostos Especiais 
da Axencia Estatal de Administración Tributaria, a que 
se refire o artigo 44,  iniciarase mediante a presenta-
ción da solicitude debidamente cuberta no rexistro 
xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria 
ou na Dependencia ou Administración de Aduanas a 
que corresponda o control da operación, podéndose 
presentar, así mesmo, en calquera dos lugares previs-
tos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, 
de réxime xurídico das administracións públicas e do 
procedemento administrativo común. Deberá ir acom-
pañada da documentación técnica necesaria en cada 
caso para analizar e identificar, dentro da relación de 
produtos e tecnoloxías de dobre uso do anexo I do 
Regulamento (CE) n. 149/2003, os produtos o tecno-
loxías obxecto da operación de importación/
introdución.

6. O outorgamento o denegación das autoriza-
cións a que se refire o punto anterior será competencia 
do director do Departamento de Aduanas e Impostos 
Especiais da Axencia Estatal de Administración Tributa-
ria, logo de informe da XIMDDU en virtude dos artigos 
5 e 14 
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