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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME
8383 Ordre ICT/657/2018, de 13 de juny, per la qual es modifiquen els annexos del 

Reglament de control del comerç exterior de material de defensa, d’altre 
material i de productes i tecnologies de doble ús, aprovat pel Reial decret 
679/2014, d’1 d’agost.

La Llei 53/2007, de 28 de desembre, sobre el control del comerç exterior de material 
de defensa i de doble ús, a la disposició final primera, habilita els ministres d’Indústria, 
Turisme i Comerç, d’Afers Exteriors i de Cooperació, de Defensa, d’Economia i Hisenda i 
de l’Interior, en l’àmbit de les seves competències respectives, per dictar les disposicions 
necessàries per a la seva execució i desplegament. En compliment d’aquesta disposició 
final primera es va dictar el Reglament de control del comerç exterior de material de 
defensa, d’altre material i de productes i tecnologies de doble ús, aprovat pel Reial 
decret 679/2014, d’1 d’agost.

Per la seva banda, l’apartat 1 de la disposició final quarta del Reial decret esmentat 
estableix que el ministre d’Economia i Competitivitat, en l’actualitat la ministra d’Indústria, 
Comerç i Turisme, previ informe de la Junta Interministerial Reguladora del Comerç 
Exterior de Material de Defensa i de Doble Ús (d’ara endavant, JIMDDU), ha d’actualitzar 
el contingut de les llistes de control de materials, productes i tecnologies, d’acord amb els 
canvis aprovats en els organismes internacionals, en els tractats internacionals, en els 
règims internacionals de no proliferació i control de les exportacions i en la normativa de la 
Unió Europea.

Atès que s’han produït canvis en les llistes de control dels règims internacionals que 
afecten l’annex I i l’apèndix de definicions del Reglament de control del comerç exterior de 
material de defensa, d’altre material i de productes i tecnologies de doble ús, és necessari 
modificar-lo, la qual cosa és l’objecte d’aquesta Ordre.

La modificació incorpora al dret intern espanyol la Directiva (UE) 2017/2054 de la 
Comissió, de 8 de novembre de 2017, per la qual es modifica la Directiva 2009/43/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a la llista de productes relacionats amb la 
defensa.

Aquesta norma s’ajusta als principis de bona regulació que estableix l’article 129 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, atès que porta a terme la transposició d’una directiva europea, i el més adequat 
és la modificació del Reglament de control del comerç exterior de material de defensa, 
d’altre material i de productes i tecnologies de doble ús. A més conté la regulació 
imprescindible i no genera càrregues.

Aquesta Ordre ha rebut l’informe favorable per la JIMDDU a la reunió d’1 de març de 
2018. A més, s’ha efectuat el tràmit d’audiència pública, tal com està establert a l’article 26.6 
de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern.

En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article únic. Modificació del Reglament de control del comerç exterior de material de 
defensa, d’altre material i de productes i tecnologies de doble ús, aprovat pel Reial 
decret 679/2014, d’1 d’agost.

El Reglament de control del comerç exterior de material de defensa, d’altre material i 
de productes i tecnologies de doble ús, aprovat pel Reial decret 679/2014, d’1 d’agost, 
queda modificat en els termes següents:

U. El títol de l’article 7 i el subarticle 7.a de l’annex I.1 queden redactats de la manera 
següent:
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«7. AGENTS QUÍMICS, “AGENTS BIOLÒGICS”, “AGENTS ANTIAVALOTS”, 
MATERIALS RADIOACTIUS, EQUIP RELACIONAT, COMPONENTS I MATERIALS, 
SEGONS S’INDICA:

a. “Agents biològics” o materials radioactius seleccionats o modificats a fi 
d’augmentar la seva eficàcia per produir baixes en la població o en els animals, 
degradar equips o danyar les collites o el medi ambient;»

Dos. S’inclou un apartat 41 dins del subarticle 8.a de l’annex I.1, amb la redacció 
següent:

«41. FTDO (5,6-(3’,4’-furazano)- 1,2,3,4-tetrazina-1,3-diòxid)».

Tres. L’apartat 3 del subarticle 8.c de l’annex I.1 queda redactat de la manera 
següent:

«3. Borans, segons s’indica, i els seus derivats:

a. Carborans;
b. Homòlegs del borà, segons s’indica:

1. Decaborà (14) (CAS 17702-41-9);
2. Pentaborà (9) (CAS 19624-22-7);
3. Pentaborà (11) (CAS 18433-84-6);»

Quatre. S’inclou un apartat 23 dins del subarticle 8.f de l’annex I.1, amb la redacció 
següent:

«23. TEPB (Tris (etoxifenil) bismut) (CAS 90591-48-3);»

Cinc. S’inclou un nou subarticle 8.h a l’annex I.1 just abans de la Nota 1, amb la 
redacció següent:

«h. Pols i peces de “materials reactius”, segons s’indica:

1. Pols de qualsevol dels materials següents, amb una mida de partícules 
inferior a 250 micres en qualsevol direcció, no especificada en cap altra part de 
l’article ML8:

a. Alumini;
b. Niobi;
c. Bor;
d. Zirconi;
e. Magnesi;
f. Titani;
g. Tàntal;
h. Tungstè;
i. Molibdè; o
j. Hafni;

2. Peces, no especificades en els articles 3, 4, 12 o 16, fabricades a partir de 
pols especificada a l’article 8.h.1.

Notes tècniques:

1. Els “materials reactius” estan concebuts per produir una reacció exotèrmica 
únicament a altes velocitats de cisallament i per ser utilitzats com a cons o carcasses 
per a ogives.

2. Es produeixen pols de “materials reactius”, per exemple, mitjançant 
processos de molta en molins de boles d’alta energia.
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3. Es produeixen peces de “materials reactius”, per exemple, mitjançant la 
sinterització selectiva per làser.»

Sis. Es posen entre cometes les paraules «explosius» i «propulsants» que figuren 
dins de la Nota de l’article 18, apartats d, i, g, i h, de l’annex I.1, com s’indica a continuació:

«Nota: Els subarticles 18.a i 18.b inclouen els equips següents:

d. Premses extrusores de caragol dissenyades especialment o modificades 
per a l’extrusió d’“explosius” militars;

e. Màquines per al tall de “propulsants” en forma de macarró;
g. Mescladors d’acció contínua per a “propulsants” sòlids;
h. Molins accionats per fluids, per polvoritzar o moldre els ingredients 

d’“explosius” militars;»

Set. S’elimina la definició «Adaptats per a utilització en guerra» de l’apèndix de 
definicions.

Vuit. S’inclou la definició d’«Agents biològics» entre les definicions de 
«biocatalitzadors» i «biopolímers» de l’apèndix de definicions, amb la redacció següent:

«7. “Agents biològics”:

Patògens o toxines, seleccionats o modificats (per exemple mitjançant alteració 
de la puresa, la caducitat, la virulència, les característiques de disseminació o la 
resistència a la radiació UV) a fi de produir baixes en persones o animals, degradar 
equips o danyar les collites o el medi ambient.»

Nou. S’elimina la Nota tècnica de la definició d’«Equip lògic» (“programari”) de 
l’apèndix de definicions, que queda redactada de la manera següent:

«21.  “Equip lògic” (‛programari’):

És una col·lecció d’un o més “programes” o “microprogrames” fixada a qualsevol 
suport tangible d’expressió.»

Disposició final primera. Incorporació de dret de la Unió Europea.

Queda transposada al dret intern la Directiva (UE) 2017/2054 de la Comissió, de 8 de 
novembre de 2017, per la qual es modifica la Directiva 2009/43/CE del Parlament Europeu 
i del Consell, pel que fa a la llista de productes relacionats amb la defensa.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 13 de juny de 2018.–La ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, María Reyes 
Maroto Illera.
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