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2. Per a la fabricació, el tràfic i la comercialització 
d’aquests objectes s’han de complir els preceptes 
d’aquesta Llei.

Article segon

Queden exceptuats de l’àmbit d’aplicació d’aquesta 
Llei:

a) Les primeres matèries, destinades a la fabricació 
d’objectes, incloent-hi lingots, xapes, fulls, làmines, vare-
tes, fils, bandes i tubs, excepte quan siguin directament 
comercialitzades per al públic, cas en què han de tenir les 
mateixes garanties que els altres objectes fabricats amb 
metalls preciosos. No obstant això, si se les considera pri-
meres matèries poden ser sotmeses a assaig oficial, i se 
n’ha d’estendre el certificat oportú de matèria de referèn-
cia.

b) Les parts d’articles o de productes semifacturats 
incomplets, les quals només poden ser transferides entre 
fabricants.

c) Les peces per a les pròtesis dentàries i ús mèdic.
d) Les peces i els instruments d’ús científic, destinats 

a laboratoris o a l’ús industrial o a aplicacions estratègi-
ques.

e) Els objectes fabricats amb metalls preciosos que 
tinguin caràcter d’antiguitat, considerant com a tals els 
que tinguin més de cent anys.

f) Les monedes que tingui o hagin tingut curs legal.

Article tercer

S’entén per «llei» la proporció en pes en què el metall 
preciós pur entra en un aliatge. S’expressa en mil·lèsimes 
i es representen convencionalment amb un nombre de 
tres dígits.

La «llei» ha de ser constant en tot el cos de l’objecte.

Article quart

1. Es denomina contrast el senyal amb què, mitjan-
çant punxonat, han de ser marcats els objectes fabricats 
amb metalls preciosos que compleixin les prescripcions 
d’aquesta Llei, prèviament al seu tràfic o comercialització 
a l’interior del país.

2. Els punxons per al contrast són:
a) De garantia.
b) D’identificació de l’origen, és a dir, de fabricant o 

d’importador.

3. Els punxons de garantia són d’utilització exclusiva 
per part dels laboratoris facultats amb aquesta finalitat 
per les administracions públiques competents en matèria 
d’anàlisi i contrast de metalls preciosos.

Aquests punxons, així com les lletres o xifres que, si 
s’escau, els complementin, són fabricats per la Fàbrica 
Nacional de Moneda i Timbre i facilitats als laboratoris de 
contrast autoritzats, dels quals ha de portar un registre el 
centre directiu competent del Ministeri d’Indústria i Ener-
gia, que també és l’encarregat de tramitar-ne el subminis-
trament als laboratoris.

4. Les marques dels punxons de garantia han de ser 
figures geomètriques, d’una forma diferent per al platí, l’or 
i la plata, i hi han de figurar la indicació de la «llei» de l’ali-
atge i la contrasenya del laboratori que faci el contrast.

S’ha de determinar per reglament la forma, les indica-
cions i les dimensions d’aquestes marques en cadascun 
dels metalls preciosos.

5. Els punxons d’identificació d’origen per a fabricants 
i importadors han de complir els requisits de disseny, fabri-
cació i utilització que es determinin per reglament.

6. Amb caràcter general, en els objectes d’origen o 
procedència desconeguts no s’hi ha de punxar cap con-
trast, per bé que en els termes i les formes que es deter-
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REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei,
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.
La vigilància i el control sobre la fabricació, comercia-

lització i tràfic d’objectes fabricants amb metalls precio-
sos al nostre país estan regulats pel Decret de 29 de gener 
de 1934, parcialment modificat pel Decret de 29 d’agost 
de 1935 i per l’Ordre de 17 de febrer de 1936, sense que 
posteriorment s’hagi promulgat cap disposició que afecti 
bàsicament la legislació anterior.

Transcorregut gairebé mig segle sense que s’hagin 
dictat noves formes que actualitzin les esmentades anteri-
orment, és evident la necessitat de modificar, en gran 
part, els criteris que van ser eficaços en circumstàncies de 
volum de transacció i de comerç internacional molt dife-
rents de les actuals. La necessitat d’una reforma en pro-
funditat de la normativa vigent prové d’una banda dels 
mateixos usos consagrats per la pràctica en les transacci-
ons d’objectes de metalls preciosos de l’interior del país, 
que exigeixen una regulació adequada per a la deguda 
defensa del consumidor, d’acord amb l’Article 51.1 de la 
nostra Constitució, i, de l’altra, de la necessitat d’acostar 
la nostra reglamentació a la vigent als països i entitats 
supranacionals amb els quals el nostre comerç de metalls 
preciosos té més importància.

Aquesta Llei conserva en bona part la reglamentació 
anterior, tot i que la sistematitza i la clarifica. Simultània-
ment introdueix novetats en aspectes concrets en els 
quals s’ha considerat que era necessari una actualització.

Els valors normalitzadors de les «lleis» de metalls pre-
ciosos s’estableixen d’acord amb les normes internacio-
nals en vigor, de manera que s’acosten a reglamentacions 
d’altres països per facilitar els intercanvis comercials.

No es determina el disseny dels punxons de garantia, 
precisió que es deixa al desplegament reglamentari de la 
Llei, perquè es considera que aquest aspecte pot tenir 
alteracions en l’àmbit internacional que exigeixin una 
adequació ràpida de la nostra reglamentació.

Es pretén conferir la màxima flexibilitat pel que fa a 
objectes destinats a l’exportació, que només s’han d’adap-
tar a les normes vigents al país receptor.

Per aconseguir la imprescindible disciplina en el com-
pliment dels preceptes de la Llei, s’estableix un sistema 
indicatiu d’infraccions i els seus corresponents intervals 
de sancions, que s’han de desplegar per reglament.

Així mateix, s’estableixen les bases per a la instal·lació 
o autorització dels laboratoris a què correspon el control i 
el consegüent contrast oficial dels objectes fabricats amb 
metalls preciosos, que han de complir els requisits que es 
determinin per reglament.

CAPíTOL I

Disposicions generals

Article primer

1. Als efectes d’aquesta Llei es qualifiquen de metalls 
preciosos exclusivament el platí, l’or i la plata, i es deno-
minen objectes fabricats amb metalls preciosos els que 
continguin, totalment o parcialment, platí, or o plata en la 
proporció legal a l’establerta.
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En qualsevol altra circumstància que afecti la forma 
de producció o comercialització d’objectes fabricats amb 
metalls preciosos.

CAPíTOL II

Mercat interior d’objectes fabricats amb metalls
preciosos

Article novè

1. Perquè un objecte de metall preciós pugui ser 
comercialitzat a l’interior del país ha de complir alguna de 
les «lleis» següents, segons el metall preciós de què es 
tracti:

Mil·lèsimes

Platí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950
Or primera llei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750
Or segona llei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585
Plata primera llei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925
Plata segona llei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800

2. Respecte d’aquestes «lleis», no s’admet tolerància 
en menys.

3. Si el contingut de l’iridi en el platí no excedeix les 
5 mil·lèsimes, aquest metall es considera platí als efectes 
de l’especificació de la «llei».

4. Si un objecte fabricat amb or o plata no arriba a 
complir la primera «llei» establerta per a cadascun dels 
metalls esmentats a l’epígraf 1 del present article, i sí que 
compleix o supera la segona, es considera, a tots els efec-
tes, de segona «llei».

5. Amb subjecció a les «lleis» establertes a l’epígraf 1 
anterior, es poden fabricar objectes de qualsevol pes.

Article deu

1. Com a garantia que un objecte de metall preciós 
compleix algunes de les «lleis» definides a l’article ante-
rior, ha de portar els contrastos següents:

a) En primer lloc el senyal del punxó d’identificació 
d’origen (de fabricant o d’importador), que s’ha de veure 
amb tota nitidesa.

b) Realitzat aquest senyal i a prop seu, el senyal del 
punxó de garantia, amb l’excepció que estableix l’article 
4t, epígraf 6.

2. Quan no es compleixin les mínimes «lleis» previs-
tes per a cada metall, l’objecte del metall preciós ha de ser 
rebutjat, sense perjudici que sigui imposada la sanció cor-
responent.

3. Quan el contrast es faci per mostreig de lots, l’er-
ror de la mostra escollida implica el rebuig del lot com-
plet.

4. S’exceptuen de les obligacions de contrast en la 
mateixa peça els objectes que per les seves dimensions 
reduïdes o pel seu disseny quedarien seriosament alte-
rats per la marca dels punxons i els esmentats objectes 
s’han de comercialitzar com es determini per reglament.

Article onze

1. Perquè un objecte sigui comercialitzat com a fabri-
cat amb metall preciós ha de complir els requisits dels 
articles 9è i 10, i es prohibeix qualsevol denominació que 
pugui induir a error.

2. Els objectes que continguin alguna quantitat de 
metalls preciosos sense complir les «lleis» establertes a 
l’article 9.1 han de ser clarament comercialitzats amb les 
denominacions següents: «platí de baix aliatge», «or de 

minin per reglament es poden contrastar per causa justi-
ficada amb el punxó de garantia després d’un examen 
meticulós i individual dels objectes.

Article cinquè

1. Per a la comprovació de les lleis d’aliatges de 
metalls preciosos i la seva consegüent contrastació, es 
poden aplicar els mètodes i els aparells que en cada 
moment aconsellin els avenços de la tècnica, però uns i 
altres han d’haver estat prèviament autoritzats per les 
administracions públiques.

2. S’han de determinar per reglament els procedi-
ments oficials de contrastos per al platí, l’or i la plata d’apli-
cació habitual, així com per a casos de divergència o litigi.

3. Els assajos s’han de fer de forma que es causi el 
mínim deteriorament possible de l’objecte de metall pre-
ciós. No obstant això, quan hi hagi dubtes fonamentats en 
relació amb possibles irregularitats, els laboratoris estan 
facultats per fer assajos de tipus destructiu, en els termes 
i les formes que es determinin per reglament, per bé que 
s’ha de procedir al pagament pertinent en el cas que l’ob-
jecte analitzat compleixi les prescripcions legals.

Article sisè 

1. Els laboratoris facultats per portar a terme l’assaig 
i la consegüent contrastació de garantia d’objectes fabri-
cats amb metalls preciosos han de pertànyer a alguna de 
les categories següents:

a) Laboratoris oficials de les administracions públi-
ques.

b) Laboratoris autoritzats i intervinguts per les admi-
nistracions públiques en la forma que es determini per 
reglament.

2. En qualsevol cas, els laboratoris han de disposar 
dels mitjans adequats, tant materials com humans, que 
s’estableixin per reglament i han de dur a terme quan sigui 
procedent el marcatge dels objectes fabricats amb metalls 
preciosos en la forma que de la mateixa manera es reguli.

Article setè

1. Els objectes de plata es poden recobrir totalment o 
parcialment amb un bany d’or, rodi o un altre element amb 
fins protectors o decoratius, cas en què es consideren de 
plata mentre es compleixin les especificacions de la plata.

2. També es pot aplicar un bany de rodi sobre els 
objectes d’or o aliar aquest metall amb altres elements 
amb la finalitat d’obtenir diferents coloracions. En els dos 
casos, aquests objectes es consideren d’or sempre que 
compleixin les especificacions que s’estableixen per a l’or.

Article vuitè

S’ha de determinar per reglament:

a) La forma d’unió mecànica de peces de metalls 
preciosos.

b) Les condicions de la utilització de soldadures.
c) L’acoblament de metalls industrials a objectes 

fabricats amb metalls preciosos, així com l’ús en aquests 
objectes de materials no metàl·lics.

d) La fabricació d’objectes que incorporin diferents 
metalls preciosos.
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CAPíTOL IV

Competències, infraccions i sancions

Article setze

Correspon a les administracions públiques controlar 
el compliment dels preceptes establerts en aquesta Llei i 
concretament:

a) La implantació o autorització de laboratoris d’anà-
lisi i contrast facultats per marcar amb els punxons de 
garantia.

b) El control dels punxons d’identificació d’origen 
sol·licitats en cada àmbit territorial.

c) La inspecció del compliment de les obligacions 
establertes en aquesta Llei i de les seves normes regla-
mentàries.

d) La instrucció d’expedients sancionadors per 
incompliment dels preceptes d’aquesta Llei i de les seves 
normes reglamentàries.

Article disset

1. Correspon a les administracions públiques ava-
luar la gravetat de les infraccions contra els preceptes 
d’aquesta Llei, sense perjudici de les accions que puguin 
constituir delicte, i incoar, si s’escau, els corresponents 
expedients sancionadors, i a aquest efecte s’han d’efec-
tuar les visites d’inspecció pertinents als establiments 
del ram.

2. En tot cas, es consideren infraccions lleus:
a) El marcatge amb l’expressió de «lleis» la determi-

nació de les quals correspon als punxons de garantia.
b) L’ús d’expressions que adjectivin el nom dels 

metalls preciosos, al marge de les autoritzades en aquesta 
Llei.

c) L’incompliment de terminis en la importació tem-
poral.

d) La falta de separació en els comerços entre objec-
tes de metalls preciosos i els de baix aliatge o els reco-
berts amb metalls preciosos.

e) Les deficiències en la documentació o en la comu-
nicació d’informació exigides per raons de seguretat ciu-
tadana, així com les omissions de la informació deguda al 
consumidor.

f) Les que per negligència infringeixin els preceptes 
reglamentaris de fabricació, importació o comercialització 
d’objectes de metalls preciosos.

Aquestes infraccions es castiguen amb sancions de 
fins a 500.000 pessetes.

3. Es consideren infraccions greus:
a) La reincidència en faltes lleus.
b) La presentació a contrast de garantia d’objectes 

de «lleis» inferiors, a les mínimes admissibles.
c) El farciment impropi o fraudulent d’objectes de 

metalls preciosos amb altres de «lleis» inferiors, amb 
metalls industrials o amb altres materials.

d) La comercialització a l’interior del país d’objectes 
de metalls preciosos sense els contrastos establerts en 
aquesta Llei.

e) L’omissió de la documentació o de la comunicació 
de dades i informacions i l’incompliment dels requisits 
exigits per raons de seguretat ciutadana.

f) Les que amb ànim de frau infringeixin els precep-
tes reglamentaris de fabricació, importació o comercialit-
zació d’objectes fabricats amb metalls preciosos.

Aquestes infraccions es castiguen amb sancions de 
fins a 2.500.000 pessetes, i es pot excedir aquesta quanti-
tat fins a arribar al quíntuple del valor dels productes 
objecte de la infracció.

baix aliatge», i no han de portar cap contrast dels conside-
rats obligatoris.

3. Els objectes metàl·lics recoberts de metalls precio-
sos mitjançant bany s’han de denominar clarament 
«metall daurat», «metall platejat» o «metall platinat», i els 
que ho siguin mitjançant xapatge, s’han de denominar 
«metall xapat-amb or», «metall xapat-amb plata« o «metall 
xapat-amb platí», sigui quina sigui la «llei» del recobri-
ment.

4. En els casos d’exhibició o exposició comercial 
s’han de separar els objectes fabricats amb metalls preci-
osos i degudament contrastats dels altres a què es referei-
xen els epígrafs 2 i 3 anteriors, l’etiquetatge i la comercia-
lització dels quals s’ha d’adaptar a les normes que es 
determinin per reglament.

5. En relació amb el comerç i reciclatge d’objectes 
que continguin en la seva composició metalls preciosos, 
s’han de complir els requisits de documentació, informa-
ció i altres que siguin necessaris per raons de seguretat 
ciutadana i que es determinin per reglament.

Article dotze

En tots els casos de comercialització d’objectes fabri-
cats amb metalls preciosos s’ha d’oferir al consumidor tota 
la informació sobre composicions i tipus d’objectes comer-
cialitzats en la forma que es determini per reglament. 

CAPíTOL III

Comerç exterior d’objectes fabricats amb metalls preciosos

Article tretze

1. Per a la comercialització a l’interior del país d’ob-
jectes fabricats a l’estranger amb metalls preciosos es 
requereix:

a) Que es compleixin els requisits que per al mercat 
interior estableix el capítol II d’aquesta Llei.

b) Que amb independència dels contrastos amb què els 
objectes vinguin marcats pel país d’origen, es marquin en destí 
amb el punxó de l’importador i amb el punxó de garantia.

2. No obstant això, si hi ha convenis subscrits i ratifi-
cats amb altres països o entitats supranacionals, cal ate-
nir-se al que estableixen aquests i no es poden exigir, si 
s’escau, ulteriors contrastos a la recepció dels objectes 
emparats per aquests convenis.

Article catorze

1. Els objectes de metalls preciosos destinats a l’ex-
portació es poden fabricar sigui quina sigui la seva «llei», 
i s’han de complir, exclusivament, les prescripcions del 
país receptor.

2. No obstant això, si hi ha convenis subscrits i ratifi-
cats amb altres països o entitats supranacionals, cal ate-
nir-se al que estableixen aquests, i s’ha de procedir, si 
s’escau, a marcar els objectes corresponents, en concepte 
de contrast de garantia, amb la marca que hagi estat 
acceptada en els convenis esmentats.

Si eventualment algun objecte destinat a l’exportació 
retorna del país de destí, per a la seva comercialització a 
l’interior, ha de complir prèviament els requisits establerts 
al capítol II d’aquesta Llei.

Article quinze

Els objectes de metalls preciosos es poden importar 
amb caràcter temporal, cas en què s’ha de precisar el ter-
mini màxim de temps que poden romandre en el territori 
nacional i queden sotmesos a la regulació comercial i 
duanera vigent per a cada modalitat.
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d’Indústria i Energia, d’Economia i Hisenda i de Sanitat i 
Consum el corresponent reglament relatiu als preceptes 
que conté aquesta Llei.

Segona.–Correspon a les administracions públiques 
competents, en matèria d’objectes fabricats amb metalls 
preciosos, efectuar totes les visites que consideri oportu-
nes a les indústries en què es fabriquin o es reparin objec-
tes amb metalls preciosos.

Tercera.–Correspon als organismes competents en 
matèria de consum i de seguretat ciutadana visitar periò-
dicament els centres de venda, així com els magatzems, 
d’objectes fabricats amb metalls preciosos, i estendre en 
cas d’infracció la corresponent acta als efectes del que 
estableix l’Article 16, apartat d), d’aquesta Llei.

Quarta.–Les atribucions que aquesta Llei confereix a 
les administracions públiques s’han d’entendre referides 
a les comunitats autònomes quan sigui procedent d’acord 
amb els respectius estatuts d’autonomia.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera.–Fins que no es despleguin per reglament els 
preceptes d’aquesta Llei, continuen en vigor les normes 
que actualment són aplicables en matèria d’objectes fabri-
cats amb metalls preciosos, en tot el que no s’oposin al 
que disposa aquesta Llei.

Segona.–Durant el termini de tres anys, comptats a 
partir de la publicació d’aquesta Llei en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat», es poden seguir comercialitzant els objectes 
de metalls preciosos que hagin estat contrastats d’acord 
amb les disposicions fins ara vigents.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Llei entra en vigor al cap de dotze mesos de 
la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat». Durant 
aquest termini s’han d’establir els laboratoris d’assaig i 
contrast necessaris per al compliment del que preveu 
aquesta Llei, i se’ls ha de dotar dels punxons de garantia 
necessaris, i també s’ha de proveir els fabricants i impor-
tadors dels seus propis de nou disseny, que són els únics 
que podran fer servir una vegada hagi transcorregut el 
termini de dotze mesos.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades totes les disposicions que s’opo-
sin al que estableix aquesta Llei.

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau de la Zarzuela, Madrid, 1 de juliol de 1985.

JUAN CARLOS R.

  El President del Govern, 
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

4. Es consideren infraccions molt greus:
a) La reincidència en faltes greus.
b) La falsificació de punxons de garantia.
c) L’ús de punxons d’identificació d’origen no auto-

ritzats.
d) L’ús abusiu de soldadures o el seu ús com a farci-

ment.
e) Les que impliquin haver prescindit sistemàtica-

ment dels preceptes reglamentaris de fabricació, importa-
ció o comercialització d’objectes de metalls preciosos.

Aquestes infraccions es castiguen amb sancions de 
fins a 100.000.000 de pessetes, i es pot excedir aquesta 
quantitat fins a arribar al quíntuple del valor dels produc-
tes objecte de la infracció.

5. Els límits de les multes a què es refereixen els 
números anteriors poden ser revisats pel Govern tenint 
en compte l’índex de preus de consum.

6. L’autoritat a què correspongui resoldre l’expedient 
pot acordar, com a sanció accessòria, el decomís de la 
mercaderia fraudulenta, no identificada o que no ofereixi 
garanties per al consumidor.

Quan es consideri necessari, o en el cas d’infraccions 
molt greus, també es pot acordar la clausura temporal o 
definitiva de l’establiment responsable.

7. La imposició de sancions correspon als ministeris 
de l’Interior, d’Indústria i Energia i de Sanitat i Consum en 
l’àmbit de les seves competències i en la forma que es 
determini per reglament, i al Consell de Ministres quan el 
seu import excedeixi els 2.500.000 pessetes, així com, si 
s’escau, a les comunitats autònomes en l’àmbit de les 
seves competències respectives.

En tot cas, correspon al Consell de Ministres la clausura 
temporal o definitiva de l’establiment responsable, que es pot 
acordar en el cas d’infraccions molt greus reiterades o que 
afectin de manera greu la seguretat de les transaccions.

Article divuit

Les infraccions administratives que preveu aquesta 
Llei prescriuen al cap de tres anys i les sancions correspo-
nents imposades en virtut de resolució ferma, al cap de 
quatre anys.

Article dinou

Quan el fet sancionable pugui constituir delicte o falta 
del qual estigui coneixent l’autoritat judicial, l’Administra-
ció s’ha d’abstenir de qualsevol acció sancionadora del 
mateix delicte, que només pot iniciar o, si s’escau, conti-
nuar quan el procés penal acabi per sentència absolutòria 
o una altra resolució que li posi fi provisionalment o defi-
nitivament, sense declaració de responsabilitat penal, 
sempre que estiguin basades en motius que no sigui la 
inexistència de fet.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.–S’autoritza el Govern per desplegar mitjan-
çant reial decret, a proposta dels ministeris d’Interior, 


