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PRESIDÈNCIA DEL GOVERN
17234 REIAL DECRET LEGISLATIU 1296/1986, de 28 

de juny, pel qual es modifica la Llei 3/1985, de 
18 de març, de metrologia, i s’estableix el con-
trol metrològic CEE. («BOE»155, de 30-6-1986, i 
«BOE»191, d’11-8-1986.)

D’acord amb el que preveu l’article 93 de la Constitució 
espanyola, la Llei orgànica 10/1985, de 2 d’agost, va autorit-
zar la ratificació pel Regne d’Espanya del Tractat fet a Lis-
boa i Madrid el dia 12 de juny de 1985, relatiu a l’adhesió 
del Regne d’Espanya i Portugal a la Comunitat Econòmica 
Europea i a la Comunitat Europea de l’Energia Atòmica, 
així com l’adhesió del Regne d’Espanya al Tractat constitu-
tiu de la Comunitat Europea del Carbó i de l’Acer.

L’article 2 de l’Acta relativa a les condicions d’adhesió 
i a les adaptacions dels tractats disposa que des del 
moment de l’adhesió les disposicions dels tractats origi-
naris i els actes adoptats per les institucions de les Comu-
nitats abans de l’adhesió obliguen els nous estats mem-
bres i són aplicables en aquests estats en les condicions 
previstes en aquests tractats i en l’Acta.

Per la seva banda, l’article 395 de l’Acta obliga els nous 
estats membres a posar en vigor les mesures que siguin 
necessàries per complir, des del moment de l’adhesió, les 
disposicions de les directives i decisions definides a l’article 
189 del Tractat CEE i a l’article 161 del Tractat CEEA, així com 
de les recomanacions i decisions definides a l’article 14 del 
Tractat CECA llevat que es prevegi un termini a la llista que 
figura a l’annex XXXVI o en altres disposicions de l’Acta.

En el camp de la metrologia es fa obligat adaptar la 
normativa interna espanyola al contingut de les directives 
71/316/CEE, sobre instruments de mesures i mètodes de 
control metrològic, i 80/181/CEE, sobre unitats de mesura, 
tal com han estat modificades i completades, i correspon 
a l’Estat, per mandat constitucional, la competència exclu-
siva per legislar en l’àmbit dels pesos i mesures.

En ús de la potestat delegada en el Govern per la Llei 
47/1985, de 27 de desembre, de bases de delegació al Govern 
per a l’aplicació del dret de les Comunitats Europees.

D’acord amb el Consell d’Estat, a proposta del minis-
tre de la Presidència i amb la deliberació prèvia del Con-
sell de Ministres en la reunió del dia 28 de juny de 1986, 

DISPOSO: 

Article 1r L’article 2n de la Llei 3/1985, de 18 de març, 
de metrologia, queda substituït per les disposicions 
següents:

«Art. 2n:

1. Són unitats legals de mesura les unitats bàsiques 
suplementàries i derivades del sistema internacional 
d’unitats (SI), adoptat per la Conferència General de Pesos 
i Mesures i vigents a la Comunitat Econòmica Europea.

2. Les unitats bàsiques són:

Magnitud Nom  
de la unitat Símbol

Longitud  ...................................... metre m

Massa  ........................................... quilogram kg
Temps  .......................................... segon s

Intensitat de corrent elèctric  ...... ampere A

Temperatura termodinàmica  ..... kelvin K

Quantitat de substància  ............. mol mol

Intensitat lluminosa  .................... candela cd

3. Les definicions de les unitats, els seus noms i sím-
bols, així com les regles per a la formació dels seus múlti-
ples i submúltiples, són les del sistema internacional 
d’unitats, i les ha d’establir el Govern, mitjançant un reial 
decret, de conformitat amb els acords de la Conferència 
General de Pesos i Mesures i la normativa de la Comuni-
tat Econòmica Europea.» 

Article 2n  L’article 3r de la Llei 3/1985 queda substi-
tuït per les disposicions següents:

«Art. 3r:

1. El Govern, mitjançant un reial decret, pot declarar 
d’ús legal a Espanya les unitats bàsiques, derivades i 
suplementàries adoptades, o que ho siguin en el futur, per 
la Conferència General de Pesos i Mesures per a les neces-
sitats del comerç internacional fora de l’àmbit d’aplicació 
de les normes comunitàries.

2. El Govern pot així mateix autoritzar, també mitjan-
çant un reial decret, l’ús de determinades unitats no bàsi-
ques i no compreses en el sistema internacional d’unitats, 
i de les magnituds o coeficients sense dimensions físiques 
que es considerin indispensables per a certs mesuraments 
fora de l’àmbit d’aplicació de les normes comunitàries. 
Aquestes unitats s’han de relacionar directament amb les 
del sistema internacional.» 

Article 3r L’article 5è de la Llei 3/1985 queda substi-
tuït per les disposicions següents:

«Art. 5è:

1. El sistema legal d’unitats de mesura és d’ús obli-
gatori en tot el territori de l’Estat espanyol.

2. Es prohibeix, sota les reserves establertes a l’arti-
cle 3r, utilitzar unitats de mesura diferents de les unitats 
legals, per a la mesura de les magnituds, en els àmbits de 
l’activitat econòmica, de la salut i en el de la seguretat 
públiques, així com en els actes jurídics i activitats admi-
nistratives.

No obstant això, aquesta prohibició no afecta el camp 
de la navegació marítima i aèria i el trànsit per la via fèrria, 
en què s’admeten unitats diferents de les establertes a 
l’article 2n d’aquesta Llei que estiguin previstes per con-
venis o acords internacionals que vinculin la Comunitat 
Econòmica Europea o Espanya.

3. El sistema educatiu ha d’incorporar l’ensenyament 
del sistema legal d’unitats de mesura al nivell que corres-
pongui.

4. Queda autoritzat l’ús d’unitats de mesura no inclo-
ses a l’article 2n d’aquesta Llei:

a) Per als productes i equips ja al mercat o en servei 
en la data d’entrada en vigor d’aquesta disposició.

b) Per a les peces i parts de productes i d’equips 
necessaris per completar o substituir les peces o parts de 
productes i d’equips compresos a l’apartat anterior.

Aquesta autorització no és aplicable als dispositius 
indicadors dels instruments de mesura que han d’estar 
graduats en unitats legals.

5. Hi ha d’haver una indicació suplementària quan 
una indicació expressada per una unitat dels articles 2n i 
3r vagi acompanyada per una o diverses indicacions 
expressades en unitats que no figurin en els articles 
esmentats.

Queda autoritzat l’ús d’indicacions suplementàries 
fins al 31 de desembre de 1989.

No obstant això, mitjançant un reial decret es pot exigir 
que en els instruments de mesura figurin les indicacions de 
magnitud en una sola unitat de mesura legal. La indicació 
expressada en unitats de mesura pertanyents als articles 
2n i 3r ha de ser predominant. Les indicacions expressades 
per les unitats de mesura que no figuren en els articles 
esmentats han de ser expressades en particular en caràc-
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ters de dimensions com a màxim iguals als caràcters de la 
indicació corresponent de les unitats pertanyents als arti-
cles esmentats.» 

Article 4t  Amb independència del control que regula 
el capítol III de la Llei 3/1985, de 18 de març, de metrolo-
gia, es crea un control metrològic especial, amb efectes 
en l’àmbit de la Comunitat Econòmica Europea, denomi-
nat control metrològic CEE, que es regula per reglament. 
És aplicable, si els equips de control de què disposi l’Estat 
ho permeten, als instruments de mesura i als mètodes de 
control metrològic regulats per una directiva específica 
de la Comunitat Econòmica Europea.

Article 5è  A fi que l’Estat espanyol pugui comprovar 
que els instruments de mesura o mètodes de control pro-
veïts de marques i/o signes CEE, en utilitzar-los, són ade-
quats als fins que estaven previstos, l’importador d’aquests 
instruments o mètodes de control està obligat a notificar 
al Registre de control metrològic la seva entrada al terri-
tori espanyol en una data no posterior als deu dies hàbils 
següents a l’entrada esmentada.

Article 6è  1. Les infraccions que es cometin en l’exer-
cici de les activitats compreses en el control metrològic 
CEE són objecte de sanció administrativa, sense perjudici 
de les responsabilitats civils, penals o d’un altre ordre que 
hi puguin concórrer.

2. En cap cas no es pot produir una doble sanció pels 
mateixos fets i en funció dels mateixos interessos públics 
protegits, si bé s’han d’exigir les altres responsabilitats 
que es dedueixin d’altres fets o infraccions concurrents.

3.  Tenen la consideració d’infraccions les accions i 
omissions següents: 

a)  Utilitzar unitats de mesura no autoritzades legal-
ment.

b) Eludir els controls metrològics i mesuraments 
establerts a la norma reguladora del control metrològic 
CEE o a les dictades per a cada modalitat d’instrument o 
mètode de control metrològic.

c) L’omissió, dins el termini establert, de la notifica-
ció per part de l’importador a què es refereix l’article 5è.

d) Negar-se o obstruir l’acció inspectora del personal 
que hagi de practicar actuacions de control metrològic.

e) La utilització sobre els instruments de marques o 
inscripcions que puguin provocar confusió respecte als 
signes o marques CEE.

f) L’incompliment pel beneficiari d’una aprovació 
CEE de model de l’obligació d’informar l’organisme que 
la va concedir de tota modificació o acoblament realitzat 
en l’instrument sobre el qual va recaure l’aprovació.

4. Les infraccions se sancionen de conformitat amb 
el que disposen els números 4 a 8, inclosos, de l’article 13 
de la Llei 3/1985, de metrologia, i d’acord amb les normes 
de procediment que es determinin per reglament.

Article 7è No són aplicables per als instruments de 
mesura i els mètodes de control metrològic subjectes al con-
trol metrològic CEE els preceptes següents de la Llei 3/1985:

a) L’article 6 per als instruments de mesura proveïts 
de marques i/o signes CEE.

b) L’article 7.1 per a la importació, comercialització i 
ús d’instruments de mesura proveïts de marques i/o sig-
nes CEE.

c) L’article 8.1 per a la importació, comercialització, 
reparació o cessió en arrendament d’instruments de 
mesura proveïts de marques i/o signes CEE.

d) L’article 8.2 per als instruments proveïts de mar-
ques i o signes CEE.

e) L’article 9 per als productes preenvasats i maqui-
nària regulada per una directiva comunitària particular.

Article 8è  És aplicable al control metrològic CEE 
creat per l’article 4t d’aquest Decret legislatiu la taxa per la 
prestació de serveis de control metrològic de conformitat 
amb el règim jurídic establert per al control metrològic de 
l’Estat en la disposició addicional primera de la Llei 3/1985, 
de metrologia.

Article 9è  La regulació legal de metrologia és d’apli-
cació supletòria a la corresponent al control metrològic 
CEE creat per aquest Decret legislatiu.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogada la disposició transitòria primera de la 
Llei 3/1985, de 18 de març, de metrologia.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Reial decret legislatiu entra en vigor l’endemà 
de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 28 de juny de 1986.

JUAN CARLOS R.

El ministre de la Presidència,
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUÑOZ

(Aquest Reial decret legislatiu s’inclou tenint en compte la cor-
recció d’errors publicada al «BOE» 191, d’11-8-1986.)


