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15555 LLEI 18/1992, d’1 de juliol, per la qual s’esta-
bleixen determinades normes en matèria d’in-
versions estrangeres a Espanya. («BOE» 159, 
de 3-7-1992.)

JUAN CARLOS I

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 Directiva del Consell de la CEE (88/361/CEE), de 24 

de juny de 1988, per a l’aplicació de l’article 67 del Tractat 
constitutiu de la Comunitat Econòmica Europea, libera-
litza els moviments de capitals que tinguin lloc entre per-
sones residents en els estats membres, i aquesta liberalit-
zació és òbviament aplicable a les inversions 
estrangeres.

Per la seva banda, el Reial decret 1816/1991, de 20 de 
desembre, sobre transaccions econòmiques amb l’exte-
rior, sobre la base del que disposa l’article 2n de la Llei 
40/1979, de 10 de desembre, sobre règim jurídic de con-
trol de canvis, i atenent el que assenyala la Directiva 
88/361/CEE abans esmentada, ha liberalitzat els actes, 
negocis, transaccions i operacions de tota índole que 
suposin, o del compliment dels quals es derivin o es 
puguin derivar, cobraments o pagaments entre residents 
i no residents o transferències a l’exterior o de l’exterior, 
així com els esmentats cobraments i pagaments exteri-
ors, efectuats, o bé directament, o bé per compensació, i 
les transferències de l’exterior o a l’exterior.

L’obligació de transposar al nostre ordenament jurídic 
el contingut de la Directiva indicada, així com el nou con-
text de llibertat de moviments de capital implantat en vir-
tut del Reial decret 1816/1991, fan necessari adaptar la 
normativa en vigor sobre inversions estrangeres a Espa-
nya constituïda pel Reial decret legislatiu 1265/1986, de 27 
de juny, desplegat pel Reial decret 2077/1986, de 25 de 
setembre. Aquesta necessitat d’adaptació afecta, entre 
altres aspectes, la qualificació de l’inversor estranger, que 
en el Reial decret legislatiu esmentat està basada en la 
nacionalitat del subjecte inversor i en la localització, dins 
o fora d’Espanya, dels mitjans amb què s’efectua la inver-
sió, mentre que en la normativa de la CEE recau en la 
residència del subjecte inversor.

D’altra banda, l’existència d’una norma de rang legal, 
que amb caràcter general regula les transaccions econò-
miques amb l’exterior, com és la Llei 40/1979, de 10 de 
desembre, constitueix un fonament suficient en matèria 
d’inversions estrangeres, i és innecessari que la norma 

específica que les reguli tingui igualment rang de llei, i a 
més s’ha de destacar que la majoria dels estats membres 
de la CEE regulen aquesta matèria mitjançant disposici-
ons amb rang inferior a llei.

Per aquestes raons s’estima convenient derogar el 
Reial decret legislatiu 1265/1986 i regular les matèries 
específiques relatives a inversions estrangeres a Espanya 
mitjançant normes amb rang de reial decret, que tinguin 
el seu suport en la Llei 40/1979, de 10 de desembre.

Article únic. 

1. Als efectes de les inversions estrangeres a Espa-
nya constitueixen sectors amb regulació específica en 
matèria de dret d’establiment els següents: 

Joc.
Activitats directament relacionades amb la defensa 

nacional.
Televisió.
Ràdio.
Transport aeri. 

2. Això no és aplicable als residents en un Estat 
membre de la Comunitat Econòmica Europea, excepte pel 
que fa a les activitats de producció o comerç d’armes o 
relatives a matèries de defensa nacional.

3. Es pot establir reglamentàriament un règim espe-
cial en relació amb el desenvolupament per part d’estran-
gers d’activitats que participin, fins i tot a títol personal, 
en l’exercici d’autoritat pública. Així mateix, es pot esta-
blir reglamentàriament un règim especial en relació amb 
el règim d’estrangers per raons d’ordre públic, seguretat i 
salut pública. 

Disposició derogatòria. 

Queda derogada la Llei d’inversions estrangeres a 
Espanya el text articulat de la qual va ser aprovat pel Reial 
decret legislatiu 1265/1986, de 27 de juny. 

Disposició final. 

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

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir. 

Madrid, 1 de juliol de 1992.
JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ


