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Article tercer. Modificació dels tipus impositius de l’Im-
post sobre les Labors del Tabac.

L’article 60 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’Im-
postos Especials, quedarà redactat com seguix:

«Article 60. Tipus impositius.
L’impost s’exigirà conforme a la tarifa següent:
Epígraf 1. Cigars i cigars xicotets: 12,71 per 100.
Epígraf 2. Cigarrets: Estaran gravats simultània-

ment als següents tipus impositius:
a) Tipus proporcional: 54,95 per 100.
b) Tipus específic: 4,20 euros per cada 1.000 

cigarrets.
Epígraf 3. Picadura per a embolicar: 38,46 per 100.
Epígraf 4. Les altres labors del tabac: 22,87 per 

100.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

El present reial decret llei entrarà en vigor el mateix 
dia de la publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 16 de setembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 16256 LLEI 18/2005, de 30 de setembre, per la qual es 
deroga la Llei 23/1986, de 24 de desembre, per la 
qual s’establixen les bases del règim jurídic de 
les Cambres Agràries. («BOE» 235, d’1-10-2005.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei 

següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 23/1986, de 24 de desembre, per la qual s’esta-
blixen les bases del règim jurídic de les Cambres Agràries, 
va regular les normes bàsiques aplicables a estes corpo-
racions de Dret Públic.

La competència estatal per a promulgar esta Llei 
deriva de l’article 149.1.18a, de la Constitució Espanyola, 
segons la qual l’Estat és competent per a establir les 
bases del règim jurídic de les Administracions Públiques. 
Les esmentades bases operen únicament com un límit 
per a les comunitats autònomes, que gaudixen de compe-
tència exclusiva sobre les Cambres Agràries, en virtut 
d’allò que la Constitució els reconeix sobre agricultura i 
ramaderia (article 148.1.7a de la Constitució), competèn-
cia que totes han assumit a través dels seus Estatuts d’Au-
tonomia.

En conseqüència, la Llei de derogació es dirigix a eli-
minar la regulació estatal, però no implica la supressió de 
les Cambres, qüestió que correspon al marc de decisió de 
les comunitats autònomes, que seran les que adopten la 
decisió sobre la seua supressió o manteniment, el seu 
règim jurídic i, si és el cas, la dissolució i liquidació, 
d’acord amb els processos regulats en la norma autonò-
mica corresponent.

D’altra banda, la Llei establix com a funcions pròpies 
de les Cambres Agràries les d’actuar com a òrgans con-
sultius de les Administracions Públiques, l’administració 
dels recursos propis i del seu patrimoni i aquelles que 
l’Administració Pública competent puga delegar-los, i, a 
continuació, prohibix que les Cambres assumisquen 
«funcions de representació, reivindicació i negociació en 
defensa d’interessos professionals i socioeconòmics dels 
agricultors i ramaders», qüestions que corresponen a les 
organitzacions professionals constituïdes lliurement.

A la pèrdua de funcions de les Cambres Agràries s’afig 
una segona raó que aconsella procedir a la derogació de 
la Llei 23/1986, de 24 de desembre. Entre les bases que 
esta regula, n’hi ha algunes que constrenyen la capacitat 
de les comunitats autònomes per a regular les Cambres 
Agràries en la forma que millor s’adeqüen i puguen servir 
als interessos del sector agrari als seus respectius territo-
ris; així, l’exigència recollida en l’article 6 que en cada 
província existisca una Cambra Agrària amb eixe àmbit 
territorial, opció constitucionalment legítima però possi-
blement innecessària, o alguns dels requisits que establi-
xen els articles 8 i 9 per a tindre la condició d’elector i 
elegible com a membres de les Cambres, respecte dels 
quals el Tribunal Constitucional ha negat fins i tot que 
constituïsquen normativa bàsica.

De tot això deriva que les comunitats autònomes 
hagen sol·licitat l’eliminació de les bases estatals, perquè 
cada una adopte les decisions que considere més conve-
nients.

La Llei manté, finalment, la representativitat derivada 
de les últimes eleccions a les Cambres Agràries com a 
mesura transitòria fins que s’establisca un nou meca-
nisme de mesurament de la representativitat de les orga-
nitzacions professionals agràries.

Article únic. Derogació de la Llei 23/1986, de 24 de 
desembre, per la qual s’establixen les bases del règim 
jurídic de les Cambres Agràries.

Es deroga la Llei 23/1986, de 24 de desembre, per la 
qual s’establixen les bases del règim jurídic de les Cam-
bres Agràries, i se suprimix la menció d’estes Cambres en 
l’article 15.1.a) de la Llei 12/1983, de 14 d’octubre, del Pro-
cés Autonòmic.

Disposició addicional única. Patrimoni de les Cambres 
Agràries.

Per aplicació d’allò que disposa l’article 39 del Codi 
Civil, el patrimoni de les Cambres Agràries que siguen 
extingides, a conseqüència de les disposicions legals que 
puguen aprovar les Administracions competents, haurà 
de destinar-se a fins i servicis d’interés general agrari.

Disposició transitòria única. Manteniment de la repre-
sentativitat de les Organitzacions Professionals Agrà-
ries.

1. Són funcions de les Organitzacions Professionals 
Agràries la representació institucional, reivindicació i 
negociació en defensa dels interessos professionals i 
socioeconòmics dels agricultors i ramaders.

2. En el termini màxim de dos anys, el Govern reme-
trà a les Corts Generals un Projecte de Llei en què s’esta-
blisca un nou sistema per a la determinació de la repre-
sentativitat de les Organitzacions Professionals Agràries 
en l’àmbit estatal.

3. Fins que s’aprove la Llei a què es referix l’apartat 
anterior, la participació dels professionals de l’agricultura 
s’articularà a través de les Organitzacions Professionals 
Agràries, lliurement constituïdes, mitjançant procedi-
ments electorals.
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4. Els procediments electorals a què es referix l’apar-
tat anterior hauran de regir-se per les regles següents:

a) Seran electors:
1r. Les persones físiques que, sent professionals de 

l’agricultura, exercisquen per compte propi l’activitat 
agrícola, ramadera o forestal de manera directa i perso-
nal, i cotitzen a la Seguretat Social com a conseqüència 
d’estes activitats.

2n. Les persones jurídiques que tinguen com a 
objecte exclusiu, conforme als seus estatuts, i que efecti-
vament exercisquen l’explotació agrícola, ramadera o 
forestal.

b) Correspondrà a les comunitats autònomes la 
regulació del procediment electoral.

c) La circumscripció electoral serà la que determine 
cada Comunitat Autònoma.

d) Es consideraran més representatives, en l’àmbit 
de l’Administració General de l’Estat, les Organitzacions 
Professionals Agràries que hagen obtingut en este àmbit 
almenys el 10 per 100 dels vots vàlids en els correspo-
nents procediments electorals.

e) Aquelles Organitzacions Professionals Agràries 
que tinguen la condició de més representatives desenvolu-
paran funcions de representació institucional davant de les 
Administracions, Entitats i Organismes de caràcter públic.

Disposició final primera. Fonament constitucional.

Esta Llei es dicta a l’empara de la competència estatal 
sobre les bases del règim jurídic de les Administracions 
Públiques prevista en l’article 149.1.18a de la Constitució.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

La present Llei entrarà en vigor al cap de trenta dies de 
la publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

complisquen esta llei i que la facen complir.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 16825 LLEI ORGÀNICA 4/2005, de 10 d’octubre, per la 
qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 
de novembre, del Codi Penal, en matèria de 
delictes de risc provocats per explosius. 
(«BOE» 243, d’11-10-2005.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA 

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei 

orgànica següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Govern ha elaborat un conjunt de mesures antiter-

roristes per a impulsar la lluita contra les bandes arma-
des, tant les originàries del nostre país com aquelles 
altres organitzacions criminals d’àmbit internacional. 
Enfront de l’amenaça terrorista es fa necessari introduir 
millores en l’ordenament sancionador amb les quals el 

nostre Estat Social i Democràtic de Dret puga respondre a 
esta amenaça de manera garantista, legítima i eficaç.

A este efecte, l’actual reforma tracta de reforçar la 
intervenció sancionadora en un àmbit susceptible de 
millorar, com és el de la utilització de substàncies explosi-
ves que puguen causar estralls, amb l’objectiu d’elevar el 
reprotxe penal del tràfic indegut i l’incompliment dels 
deures relatius a la seguretat col·lectiva en la tinença de 
substàncies tan perilloses.

La present reforma adopta com a ineludible punt de 
partida la necessitat de tutelar la vida i la integritat física 
de les persones, que troben el seu referent constitucional 
en els drets fonamentals de l’article 15 de la Constitució 
Espanyola, enfront de qualssevol atemptats contra la 
seguretat col·lectiva, entre altres béns jurídics.

Al dotar l’ordenament jurídic de noves mesures per a 
intensificar el control i la seguretat dels explosius que 
poden causar estralls, es pretén evitar que eixes bandes 
armades puguen apoderar-se’n de manera il·lícita i 
puguen, així, cometre gravíssims atemptats contra la vida 
i la integritat física de les persones. La potestat sanciona-
dora administrativa es revela com a insuficient per a ata-
llar la conducta dels qui estant obligats a això no obser-
ven les mesures de vigilància i control dels explosius. És 
evident que les normes penals vigents no permeten san-
cionar estes conductes que poden coadjuvar, a vegades, 
al fet que els terroristes puguen disposar dels explosius 
amb els quals cometen els seus actes criminals.

En conseqüència, les millores de la legislació penal, 
que ara s’introduïxen, es justifiquen en la protecció de 
béns com la vida i la integritat física i, en última instància, 
en la protecció de la seguretat col·lectiva enfront d’infrac-
cions d’extremada gravetat realitzades emprant instru-
ments explosius.

S’introduïxen, per consegüent, tres nous apartats, 
numerats com a 2, 3 i 4, en l’article 348 del Codi Penal, 
amb els quals es tracta d’endurir la resposta sanciona-
dora enfront de conductes il·lícites dels responsables de 
la vigilància, el control i la utilització d’explosius.

En primer lloc, es tracta ara d’incriminar expressa-
ment la conducta dels subjectes obligats legalment o 
contractualment a la vigilància, la custòdia i el consum de 
substàncies explosives que puguen causar estralls que 
contravinguen la normativa d’explosius, bàsicament el 
Reglament d’Explosius, aprovat pel Reial Decret 230/1998, 
de 16 de febrer, i les disposicions generals que el desple-
guen. Es requerix, en tot cas, que este incompliment haja 
facilitat l’efectiva pèrdua o sostracció dels explosius, la 
qual cosa permet diferenciar esta conducta penalment 
rellevant del corresponent il·lícit administratiu, que que-
darà restringit als casos no compresos en la descripció 
típica, entre altres, la vulneració imprudent del deure de 
vigilància o la vulneració dolosa o imprudent de la vigi-
lància d’artefactes pirotècnics i cartutxeria en general.

En segon lloc, es castiguen determinades infraccions 
que, en la pràctica, impedixen constatadament un control 
eficaç dels explosius, com són les obstaculitzacions a l’ac-
tivitat inspectora de l’Administració, la falsedat o l’oculta-
ció d’informació rellevant en l’àmbit de mesures de segu-
retat i la desobediència expressa a les ordes de 
l’Administració que obliguen a esmenar importants defec-
tes denunciats en matèria de seguretat.

D’altra banda, s’augmenten les penes previstes en 
l’apartat 1 de l’article 348 del Codi Penal, per a equiparar 
les conseqüències jurídiques d’este delicte a aquelles 
amb què es comminen els il·lícits del nou apartat 2 del 
mateix article. D’esta manera, les conductes referides en 
ambdós apartats es castiguen amb idèntica pena conjunta 
de presó, multa i inhabilitació especial, penes que s’impo-
saran en la seua mitat superior quan les conductes es 
cometen per persones que tinguen responsabilitat sobre 
les empreses o societats que es manegen i utilitzen explo-
sius. En este últim cas, s’inclou, com a eficaç previsió, la 


