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MINISTERI  
D’ECONOMIA I HISENDA 

17235 REIAL DECRET LEGISLATIU 1297/1986, de 28 de 
juny, pel qual s’adapta al dret de les Comunitats 
Europees el règim vigent en matèria de zones 
i dipòsits francs. («BOE» 155, de 30-6-1986.)

La integració d’Espanya a les Comunitats Europees 
implica la incorporació al nostre ordenament jurídic intern 
del dret comunitari en vigor, amb les derogacions tempo-
rals i les normes d’adaptació previstes a l’Acta d’adhesió.

Per assegurar una integració correcta cal elaborar les 
normes que permetin l’aplicació de la normativa comuni-
tària que contenen les directives números 69/75, de 4 de 
març de 1979; 71/235, de 21 de juny de 1971, i 76/634, de 
22 de juliol de 1976.

Amb aquesta finalitat, la Llei 47/1985, de 27 de desem-
bre, va delegar en el Govern la potestat de dictar normes 
amb rang de llei sobre les matèries regulades per les lleis 
que s’especifiquen a l’annex, entre les quals s’inclou el 
Decret llei d’11 de juny de 1929, que va establir les bases 
normatives sobre ports, zones i dipòsits francs.

En virtut d’això, a proposta del Ministeri d’Economia i 
Hisenda, d’acord amb el dictamen del Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la 
reunió del dia 28 de juny de 1986, 

DISPOSO: 

Article 1r  S’entén per zones i dipòsits francs els 
enclavaments territorials establerts amb la finalitat de 
considerar les mercaderies que s’hi trobin com a fora del 
territori duaner de la Comunitat als efectes de l’aplicació 
dels drets de duana, de les exaccions reguladores agríco-
les, de restriccions quantitatives i de qualsevol impost o 
mesura d’efecte equivalent.

Article 2n 1. S’admeten a les zones i dipòsits francs 
tota classe de mercaderies, sigui quina sigui la seva quan-
titat i el país d’origen, procedència o destinació.

2. No obstant això, el que estableix l’apartat anterior 
no impedeix: 

a)  L’aplicació de prohibicions o restriccions justifica-
des per raons de moralitat, ordre i seguretat públiques, de 
protecció de la salut i de la vida de les persones i dels 
animals o de conservació de la naturalesa, de protecció 
dels tresors nacionals que tinguin un valor artístic, histò-
ric o arqueològic, o de protecció de la propietat industrial 
i comercial; 

b) La limitació a determinades mercaderies per a 
l’accés a certes zones i dipòsits francs per raons d’ordre 
tècnic o administratiu.

3. Les mercaderies en règim de perfeccionament 
actiu i els productes obtinguts sota aquest règim només 
es poden introduir i romandre a les zones i dipòsits francs 
quan les autoritats competents ho autoritzin, amb la fina-
litat d’assegurar el compliment de les obligacions deriva-
des en aplicació d’aquest règim.

Article 3r Les mercaderies situades a les zones o 
dipòsits francs poden ser objecte, en les condicions fixa-
des per reglament:

a) D’operacions de càrrega, descàrrega, transbord o 
emmagatzematge; 

b) De manipulacions usuals a què es refereix l’annex 
a aquest Reial decret legislatiu; 

c) D’operacions de destrucció.
Article 4t 1. Quan les mercaderies situades en una 

zona o dipòsit franc no siguin originàries d’un dels estats 

membres de la Comunitat Econòmica Europea o es trobi 
en lliure pràctica en aquests, només es poden despatxar a 
consum o utilitzar en les condicions generals d’imposició 
de l’estat membre on estigui situada la zona o dipòsit 
franc considerat.

2. Les mercaderies a què es refereix l’apartat ante-
rior només poden ser objecte a les zones i dipòsits francs 
d’altres operacions diferents de les manipulacions usuals 
que preveu la lletra b) de l’article 3r, en les condicions i 
segons les normes vigents en matèria de perfecciona-
ment actiu. 

Article 5è 1. Les mercaderies situades a les zones o 
dipòsits francs poden ser objecte de manipulacions dife-
rents de les usuals al·ludides a l’article 3r, llevat que s’es-
tableixi el contrari i quan reuneixin les condicions previs-
tes als articles 9è i 10 del Tractat constitutiu de la 
Comunitat Econòmica Europea.

2. Quan les mercaderies a què es refereix l’apartat 
anterior es destinin al seu despatx a consum després de 
ser sotmeses a tractaments diferents de manipulacions 
usuals, aquests tractaments només es poden efectuar amb 
el control previ de les mercaderies i en les condicions que 
s’estableixin. Per reglament es poden adaptar a les condi-
cions de funcionament i vigilància duanera les mesures de 
control previstes en la matèria.

Article 6è El termini de permanència de les mercade-
ries a les zones o dipòsits francs és il·limitat. Tanmateix, 
quan es consideri justificat, especialment per raons deri-
vades de la naturalesa de les mercaderies, es pot limitar 
aquesta permanència i adoptar les disposicions necessà-
ries per assegurar el control de la limitació.

Article 7è  Les mercaderies situades a les zones o dipò-
sits francs poden ser objecte de cessions, en les condicions 
i segons les modalitats previstes per les disposicions legals, 
reglamentàries i administratives aplicables.

Article 8è 1. Quan les mercaderies situades a les 
zones i dipòsits francs siguin despatxades a consum, els 
drets de duana, els impostos d’efecte equivalent i les 
exaccions reguladores agrícoles exigibles a la importació 
es perceben en funció dels tipus o quantitats vigents en la 
data del seu despatx a consum, segons la seva espècie i 
sobre la base del valor en duana i de la quantitat recone-
guda o admesa en aquesta data pels serveis de duanes. 
No s’ha d’incorporar al valor en duana les despeses d’em-
magatzematge i conservació de les mercaderies durant la 
seva permanència a les zones o dipòsits francs i que són 
suportades pel comprador, quan el preu pagat o a pagar 
per aquest comprador es consideri com a base de la deter-
minació del valor.

2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, les 
mercaderies que hagin estat objecte, a les zones o dipò-
sits francs, de manipulacions o operacions diferents de 
les usuals previstes a l’article 3.b), només es poden des-
patxar a consum en les condicions i segons les regles en 
vigor en matèria de perfeccionament actiu.

Article 9è  El Ministeri d’Economia i Hisenda ha de 
regular el funcionament de les zones o dipòsits francs, 
sense perjudici de les competències d’altres departa-
ments, i exercir-ne la inspecció i el control a través de la 
Direcció General de Duanes i Impostos Especials.

Article 10. Queda autoritzat el ministre d’Economia i 
Hisenda per proposar o dictar les disposicions necessà-
ries per al desplegament d’aquest Reial decret legislatiu.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Als efectes de l’aplicació del règim de tràfic de perfec-
cionament a les zones franques, cal atenir-se al que dis-
posa l’annex XXXII.I.1 de l’Acta d’adhesió d’Espanya a les 
Comunitats Europees.
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogada la base tercera del Reial decret llei 
d’11 de juny de 1929 i totes les disposicions que s’oposin 
al que disposa aquest Reial decret legislatiu.

Les bases 5a, 13, 14, 20 i 21 del dit Reial decret llei 
s’entenen modificades d’acord amb les disposicions 
d’aquesta norma.

Madrid, 28 de juny de 1986.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Economia i Hisenda, 
CARLOS SOLCHAGA CATALÁN

Annex

A efectes d’aquest Reial decret legislatiu s’entén per 
«manipulacions usuals» les següents operacions destina-
des a assegurar la conservació de les mercaderies o a 
millorar la seva presentació o la seva qualitat comercial: 

1. Examen, inventari i extracció de mostres.
2. Reparació d’avaries sorgides durant el transport o 

emmagatzematge, sempre que es tracti d’operacions ele-
mentals.

3. Neteja.
4. Eliminació de parts avariades.
5. Selecció, tamisatge, cribratge, clarificació mecà-

nica, filtratge, trascolament, transvasaments i qualsevol 
altre tractament simple similar.

6. Col·locació sobre les mateixes mercaderies o 
sobre els seus envasos de marques, segells, etiquetes o 
qualsevol altre signe distintiu similar, sempre que això no 

pugui conferir a les mercaderies un origen aparent dife-
rent del seu origen real.

7. Modificació de les marques i números dels embalums 
sempre que aquesta modificació no pugui conferir a les mer-
caderies un origen aparent diferent del seu origen real.

8. Envasament, desenvasament, canvi d’envàs, repa-
ració d’envàs, transvasament o simple recondicionament 
en altres recipients.

9. Fixació de les mercaderies sobre suports per al 
seu condicionament o per a la seva presentació.

10. Simples operacions de preparació d’assortiments 
i classificació.

11. Examen, prova i posada en condicions de funcio-
nament de màquines, aparells i vehicles sempre que es 
tracti d’operacions simples.

12. Barreja de mercaderies que no siguin licors, 
aiguardents, vins i begudes esperitoses, sempre que es 
tracti d’operacions simples.

13. Barreja de licors entre si.
14. Barreja d’aiguardents entre si.
15. Barreja de vins i altres pràctiques enològiques 

corrents.
16. Dilució de begudes esperitoses amb aigua per 

reduir-ne el grau alcohòlic.
17. Dessalatge, neteja i divisió en crupons de pells.
18. Trituració de llegums seques.
19. Divisió de mercaderies sempre que es tracti 

d’operacions simples.
20. Totes les manipulacions destinades a assegurar 

l’estat de conservació de les mercaderies durant el seu 
emmagatzematge, com ara ventilació, assecatge, fins i tot 
per mitjà de calor artificial, refrigeració i congelació, addi-
ció de mitjans de conservació, fumigació, ensofrada (trac-
tament antiparasitari), greixatge, pintura antiòxid, aplica-
ció d’una capa protectora per al transport.


