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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA
1454 Reial decret 36/2010, de 15 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 

1199/1999, de 9 de juliol, pel qual es desplega la Llei 13/1998, de 4 de maig, 
d’ordenació del mercat de tabacs i normativa tributària, i es regula l’estatut 
concessional de la xarxa d’expenedories de tabac i timbre.

La Llei 13/1998, de 4 de maig, d’ordenació del mercat de tabacs i normativa tributària, 
va introduir novetats importants en l’ordenació d’aquest mercat fins aleshores regulat per 
la Llei 38/1985, de 22 de novembre, del monopoli fiscal de tabacs, manifestades 
fonamentalment en la recepció en el nostre ordenament de principis liberalitzadors en 
relació amb les fases de fabricació, importació i distribució majorista de labors del tabac 
i en la creació d’un òrgan, el Comissionat per al Mercat de Tabacs, que salvaguarda 
l’aplicació dels criteris de neutralitat en l’esmentat mercat i les condicions de lliure 
competència efectiva, cosa que, d’altra banda, es promovia des de l’esmentada Llei 
13/1998, de 4 de maig, a través de la regulació que efectua de les condicions d’actuació 
en el mercat detallista orientat a la consagració dels principis esmentats i els de caràcter 
sanitari evitant pressions comercials incompatibles amb aquests.

El Reial decret 1199/1999, de 9 de juliol, pel qual es desplega la Llei 13/1998, de 4 de 
maig, d’ordenació del mercat de tabacs i normativa tributària, i regula l’estatut concessional 
de la xarxa d’expenedories de tabac i timbre, va ser modificat pel Reial decret 1/2007, de 12 
de gener.

Posteriorment, l’aprovació de la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior (d’ara 
endavant Directiva de serveis), fa necessari impulsar una dinamització profunda del sector 
serveis, a través de l’aplicació dels principis de la directiva i de l’eliminació del major 
nombre possible de restriccions al lliure accés i exercici de les activitats de serveis. La 
necessitat d’incorporació d’aquests principis dinamitzadors a l’ordenament jurídic espanyol 
és una de les causes que motiven l’aprovació de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, 
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

Pel que fa al mercat de tabacs, s’ha efectuat un exercici d’avaluació de la normativa 
reguladora que ha permès identificar una sèrie de les barreres que restringeixen 
injustificadament l’accés a les activitats de fabricació, importació i comerç a l’engròs de 
labors del tabac i el seu exercici. Com a conseqüència, la Llei 13/1998, de 4 de maig, s’ha 
vist afectada per l’article 43 de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de 
diverses lleis per adaptar-les a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu 
exercici, norma que incorpora parcialment l’esmentada directiva a l’ordenament jurídic 
espanyol. Amb aquesta modificació es persegueix adaptar el marc regulador d’aquest 
sector fent-lo més transparent, predictible i favorable per a l’activitat econòmica, l’impuls 
de la modernització de les administracions públiques per respondre a les necessitats 
d’empreses i consumidors, i garantir una millor protecció dels drets dels consumidors i 
usuaris d’aquests serveis.

En aquest context, als efectes d’adaptar la normativa reglamentària a l’article 43 de la 
Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per adaptar-les a la Llei 
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, s’elabora aquest Reial 
decret, de la regulació del qual destaquen els aspectes següents:

En el títol I del Reial decret 1199/1999, referit a la fabricació, importació i comerç a 
l’engròs, s’han adaptat les mesures que estableix la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de 
modificació de diverses lleis per adaptar-les a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de 
serveis i el seu exercici, i s’han eliminat tota una sèrie de traves administratives que no 
afavorien l’entrada al mercat de nous prestadors de serveis (fonamentalment en els articles 
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3, 4 i 5). D’aquesta manera, desapareix la llicència per a les activitats majoristes, i s’exigeix, 
simplement, una declaració responsable del majorista sobre la seva intenció d’iniciar 
l’activitat, on a més posi de manifest el compromís de complir la normativa vigent. 
Transcorreguts 15 dies des de la notificació de la intenció d’iniciar l’activitat sense que 
s’hagi produït objecció per part de l’Administració, el majorista està habilitat per actuar al 
mercat.

D’altra banda, desapareixen obligacions d’acreditació específiques per a l’extinta 
llicència, com la de solvència financera, la capacitat tècnica o empresarial o l’acreditació 
dels mitjans de transport a utilitzar en el cas dels distribuïdors, atès que aquest tipus de 
condicionants els exigeix el mercat de forma objectiva, i l’Administració no ha d’intervenir 
en aquests punts.

En els articles 1 i 2 s’han eliminat les referències a les llicències i s’ha adequat la 
redacció al nou règim d’habilitació mitjançant la presentació de declaració responsable.

Pel que fa al registre d’operadors (article 6), s’elimina la referència al termini de tres 
anys de vigència de la llicència, i l’habilitació passa a tenir caràcter permanent. Així mateix 
s’arbitra una solució específica per a les relacions entre la normativa d’impostos especials 
i la normativa del mercat, i es crea un certificat d’inscripció que permet l’actuació posterior 
de l’Agència Tributària.

A l’article 15 s’elimina la referència a les llicències, i se n’adequa la redacció al nou 
règim d’habilitació mitjançant la presentació de declaració responsable.

Se substitueix igualment l’exigència d’autorització per part del Comissionat per al 
Mercat de Tabacs de les condicions de crèdit, ajornament de pagament i distribució 
aplicables als expenedors per un règim de mera comunicació prèvia (articles 17, 18 i 19).

Finalment, el títol III del Reial decret 1199/1999, dedicat a les infraccions i sancions, és 
el títol menys afectat per aquesta nova redacció (articles 53 i 55), ja que en aquest àmbit 
es limita a adaptar el Reial decret als canvis introduïts a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, 
de modificació de diverses lleis per adaptar-les a la Llei sobre el lliure accés a les activitats 
de serveis i el seu exercici, en els articles 53.4 i 55.1 elimina tota referència a autoritzación 
o llicència, i preveu específicament l’extinció de l’habilitació.

S’ha inclòs així mateix una disposició derogatòria única que declara derogades totes 
les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que disposa el Reial decret.

La disposició transitòria única preveu el règim transitori de les llicències, i estableix que 
els titulars de llicències en vigor per a la fabricació, importació i distribució a l’engròs de 
labors del tabac obtenen automàticament la condició d’habilitats i són inscrits d’ofici en el 
Registre que regula l’article 6 del Reial decret 1199/1999, de 9 de juliol; així mateix preveu 
que els procediments iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la norma es tramiten 
i es resolen d’acord amb la normativa vigent al moment de la presentació de la sol·licitud, 
si bé l’interessat pot desistir de la sol·licitud i optar per l’aplicació de la nova normativa.

Per la seva banda, la disposició final primera recorda que el Reial decret incorpora 
parcialment a l’ordenament intern la Directiva de serveis.

La disposició final segona faculta la vicepresidenta segona del Govern i ministra 
d’Economia i Hisenda per dictar les disposicions reglamentàries necessàries per a 
l’actualització del model de declaració responsable aprovat mitjançant el Reial decret, 
mentre que la disposició final tercera preveu l’entrada en vigor de la norma l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Conseqüentment amb el que estableixen la disposició final primera de la Llei 13/1998, 
de 4 de maig, en la qual «s’autoritza el Govern per dictar les disposicions reglamentàries 
necessàries per al desplegament d’aquesta Llei i per actualitzar la quantia de les sancions, 
així com per establir l’Estatut del Comissionat per al Mercat de Tabacs i l’Estatut concessional 
de la xarxa d’expenedories de tabac i timbre» i la disposició final tercera de la Llei 25/2009, 
de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per adaptar-les a la Llei sobre el lliure 
accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i per aconseguir més eficàcia i millor 
funcionament del mercat, convé procedir al desplegament reglamentari.
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En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Economia i Hisenda, amb l’aprovació prèvia de 
la vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència, d’acord amb el Consell d’Estat 
i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 15 de gener de 2010,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 1199/1999, de 9 de juliol, pel qual es desplega 
la Llei 13/1998, de 4 de maig, d’ordenació del mercat de tabacs i normativa tributària, 
i regula l’Estatut concessional de la xarxa d’expenedories de tabac i timbre.

El Reial decret 1199/1999, de 9 de juliol, que desplega la Llei 13/1998, de 4 de maig, 
d’ordenació del mercat de tabacs i normativa tributària, i regula l’Estatut concessional de 
la xarxa d’expenedories de tabac i timbre, es modifica en els termes següents:

U.–L’article 1 queda redactat de la manera següent:

«Article 1. Liberalització del mercat de tabacs.

U. D’acord amb el que preveu l’article 1 de la Llei 13/1998, de 4 de maig, 
d’ordenació del mercat de tabacs i normativa tributària, qualsevol persona física o 
jurídica, amb capacitat legal per a l’exercici del comerç, pot realitzar les activitats de 
fabricació, importació i comercialització a l’engròs de labors del tabac manufacturat, 
sigui quina sigui la seva procedència, en les condicions que estableix el present 
Reglament.

Dos. Les condicions que estableix el present Reglament en matèria 
d’habilitacions per a la fabricació, importació i distribució majorista i concessions i 
autoritzacions per al comerç detallista o les seves condicions per a l’exercici de 
l’activitat no són aplicables a les Illes Canàries

Tres. Corresponen al Ministeri d’Economia i Hisenda, a través de l’organisme 
autònom Comissionat per al Mercat de Tabacs les facultats d’inspecció i control del 
compliment, per part dels qui realitzin les activitats a què es refereix l’apartat u 
anterior, del que estableixen el present Reial decret i les seves normes de 
desplegament.»

Dos.–L’article 2 queda redactat de la manera següent:

«Article 2. Causes generals d’incapacitat per ser operador.

U. No poden exercir les activitats esmentades a l’apartat u de l’article anterior 
els qui estiguin incursos en alguna de les situacions següents:

a) Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarades insolvents 
en qualsevol procediment, estar declarades en concurs, estar subjectes a intervenció 
judicial o haver estat inhabilitades de conformitat amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, 
concursal, sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat en la sentència de 
qualificació del concurs, o incursos en procediments de constrenyiment com a deutor 
de qualsevol Administració pública.

b) Haver estat condemnat o sancionat mitjançant sentència ferma o resolució 
administrativa del mateix caràcter per delicte o infracció administrativa de contraban 
o per delicte contra la Hisenda pública.

c) Ser titular d’una expenedoria de tabac i timbre, d’una autorització de punt de 
venda amb recàrrec, o d’una expenedoria de tabacs de règim especial de les que 
preveu la disposició addicional setena de la Llei 13/1998, de 4 de maig.

Dos. La concurrència d’alguna d’aquestes determina l’extinció immediata de 
l’habilitació corresponent. La mateixa norma és aplicable per al cas que s’acrediti la 
falsedat de les dades i els documents en virtut dels quals s’hagi obtingut l’habilitació. 
En els dos casos es requereix la instrucció d’expedient per part del Comissionat per 
al Mercat de Tabacs i l’audiència de l’interessat.»
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En els casos del paràgraf b) de l’apartat u anterior, com a mesura provisional i 
ponderades les circumstàncies del cas, el Comissionat pot suspendre provisionalment i 
fins a la conclusió de l’expedient l’activitat de fabricació, importació o distribució de 
l’operador inculpat.

Tres.–L’article 3 queda redactat de la manera següent:

«Article 3. Règim jurídic de la fabricació de labors del tabac.

U. La instal·lació de nous centres fabrils per a la producció de labors del tabac 
és lliure, sempre que es compleixin els requisits generals que estableixen les normes 
per obrir-los i els altres que exigeixi la legislació vigent.

Dos. A més, l’establiment de nous fabricants requereix la presentació d’una 
declaració responsable davant el Comissionat per al Mercat de Tabacs, que, en el 
termini màxim de 15 dies des de la presentació, pot acordar motivadament la ineficàcia 
d’aquesta, amb la verificació prèvia de la idoneïtat de les condicions d’emmagatzematge 
de les labors produïdes, que s’ha d’acreditar mitjançant l’aportació de:

a) Els plànols dels magatzems, amb indicació, mitjançant el detall suficient, de 
les condicions previstes de seguretat, recompte i moviment de les labors, del 
compliment de les mesures exigibles en relació amb l’emmagatzematge no frigorífic 
de productes alimentaris i la indicació de les disposicions previstes per a 
l’emmagatzematge que permetin la comprovació fàcil del producte dipositat i dels 
seus moviments.

b) Una memòria descriptiva de les labors a fabricar, que inclogui una previsió 
del volum de fabricació.

Juntament amb la declaració responsable, i com a conseqüència del que 
estableixen el Conveni marc de l’OMS per al control del tabac i el Protocol sobre 
comerç il·lícit de productes del tabac, s’ha d’aportar en cada cas la documentació 
justificativa que estableix el present Reial decret.

L’esmentat termini de 15 dies té caràcter suspensiu, i no es pot iniciar l’activitat 
fins que el Comissionat per al Mercat de Tabacs no hagi finalitzat en el dit termini la 
tasca de verificació.

Tres. El model de declaració responsable que esmenta l’apartat segon d’aquest 
article, inclòs a l’annex del present Reial decret, ha de contenir, almenys, les dades 
identificatives del prestador, la manifestació de voluntat de l’interessat d’exercir l’activitat 
de fabricació a l’engròs de labors del tabac, que inclogui el compromís exprés de 
complir el règim jurídic aplicable a l’activitat, i en particular les obligacions fiscals 
relatives als impostos especials, de disposar de la documentació que acredita aquest 
compliment i de mantenir-lo durant la vigència de l’activitat, de no estar incurs en les 
causes que inhabiliten per ser operador establertes a l’article 1.dos de la Llei 13/1998 i 
a l’article 2 del present Reial decret i de comunicar qualsevol variació de les dades i 
documents aportats en aquell moment inicial al Comissionat per al Mercat de Tabacs.

El tràmit de la declaració responsable es pot realitzar a través de la finestreta 
única regulada a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les 
activitats de serveis i el seu exercici.

Quatre. Els fabricants que, si s’escau, vulguin exercir les activitats d’importació 
i/o distribució majorista de labors del tabac han de formular la declaració responsable 
corresponent sobre el compliment dels requisits que per a l’exercici de tals activitats 
estableix el present Reial decret.»

Quatre.–L’article 4 queda redactat de la manera següent:

«Article 4. Règim jurídic de la importació de labors del tabac.

U. La importació o introducció definitiva en territori espanyol de labors del 
tabac elaborat és lliure, amb la presentació prèvia d’una declaració responsable 
davant el Comissionat per al Mercat de Tabacs, que, en el termini màxim de 15 dies 
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des de la presentació, en pot acordar motivadament la ineficàcia, després de verificar 
la disponibilitat de magatzems, propis o contractats, que permetin l’emmagatzematge 
correcte, i en condicions de seguretat, dels productes, així com la comprovació fàcil 
per part de l’Administració de les labors emmagatzemades, el seu origen i els seus 
moviments; amb aquesta finalitat l’interessat ha d’aportar els plànols dels magatzems 
amb indicació de les condicions de seguretat dels productes.

Si l’importador assegura la tramesa directa del producte al magatzem de 
qualsevol dels fabricants o distribuïdors majoristes registrats en el Comissionat per 
al Mercat de Tabacs, l’interessat ha d’indicar el fabricant o distribuïdor majorista 
habilitat als magatzems del qual s’han de remetre directament les labors importades, 
així com una còpia del contracte subscrit amb aquesta finalitat i l’acceptació del 
fabricant o distribuïdor majorista a què fa referència l’apartat 2 de l’article 15 d’aquest 
Reial decret.

L’esmentat termini de 15 dies té caràcter suspensiu, i no es pot iniciar l’activitat 
fins que el Comissionat per al Mercat de Tabacs no hagi finalitzat en el dit termini la 
seva tasca de verificació.

La declaració responsable, el model de la qual s’inclou a l’annex del present 
Reial decret, ha de contenir almenys el que estableix l’apartat tres de l’article 3 
d’aquesta norma.

Dos. El que preveu l’apartat anterior no és aplicable a les importacions de 
tabac elaborat en règim de viatgers, que regula la seva normativa duanera específica, 
ni a les importacions ocasionals de l’esmentat producte amb fins d’anàlisi, prospecció 
de mercats i similars, que han de ser autoritzats pel Comissionat, amb la justificació 
prèvia i suficient de la seva necessitat.

En qualsevol cas l’habilitació per ser importador de labors del tabac no exclou el 
compliment, per a cada expedició en concret, dels requisits que puguin ser exigibles 
de conformitat amb la legislació duanera o la reguladora del comerç exterior.»

Cinc.–L’article 5 queda redactat de la manera següent:

«Article 5. Règim jurídic del comerç majorista de labors del tabac.

L’habilitació per a la comercialització o distribució majorista de labors del tabac 
requereix la presentació d’una declaració responsable davant el Comissionat per al 
Mercat de Tabacs, que, en el termini màxim de 15 dies des de la seva presentació, 
en pot acordar motivadament la ineficàcia, després de verificar la disponibilitat de 
magatzems, propis o contractats, que permetin l’emmagatzematge correcte, i en 
condicions de seguretat, dels productes així com la comprovació fàcil per part de 
l’Administració de les labors emmagatzemades, el seu origen i els seus 
moviments.

Amb aquesta finalitat, l’interessat ha d’aportar els plànols de les instal·lacions i 
la justificació documental de la propietat o el contracte d’aquests, amb descripció de 
les condicions de seguretat dels productes.

El termini de 15 dies té caràcter suspensiu, i no es pot iniciar l’activitat fins que 
el Comissionat per al Mercat de Tabacs no hagi finalitzat en el dit termini la seva 
tasca de verificació.

La declaració responsable, el model de la qual s’inclou a l’annex del present 
Reial decret, ha de contenir almenys el que estableix l’apartat tres, de l’article 3 
d’aquesta norma.»

Sis.–L’article 6 queda redactat de la manera següent:

«Article 6. Registre d’operadors.

U. El Comissionat per al Mercat de Tabacs, amb la verificació prèvia dels 
requisits corresponents o en tot cas després del transcurs del termini de 15 dies des 
de la presentació de la declaració responsable, ha d’inscriure d’ofici els habilitats en 
un Registre, en el qual han de constar les dades de les persones i entitats habilitades, 
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i els ha d’assignar un número d’identificació que ha de figurar en tots els documents 
referents a aquestes.

Dos. Les habilitacions tenen caràcter permanent, sense perjudici de la seva 
possible extinció per pèrdua sobrevinguda dels requisits exigibles o com a 
conseqüència de la comissió d’una infracció molt greu. En els dos casos es requereix 
la instrucció prèvia d’un procediment per part del Comissionat per al Mercat de 
Tabacs.

Tres. Als efectes de l’acreditació exigida per la normativa d’impostos especials, 
el Comissionat per al Mercat de Tabacs ha d’informar d’ofici el Departament de 
Duanes i impostos especials de tota inscripció practicada en el Registre 
corresponent.»

Set.–L’article 15 queda redactat de la manera següent:

«Article 15. Obligacions materials dels importadors.

Els importadors amb habilitació, en l’exercici de la seva activitat, estan obligats a:

U. Permetre l’accés als seus magatzems i instal·lacions al personal al servei 
del Comissionat i prestar la màxima col·laboració per al compliment de les seves 
funcions.

Dos. Assegurar l’emmagatzematge correcte dels productes importats dins del 
territori duaner espanyol.

En el cas que l’importador fes ús de la possibilitat de remetre directament i 
immediatament els productes al magatzem d’un fabricant o distribuïdor majorista, 
ha de presentar, amb caràcter previ, davant el Comissionat un document subscrit 
pel destinatari en què es comprometi a la recepció dels gèneres, sigui respecte 
d’una expedició concreta, sigui respecte de les que tinguin lloc en un període de 
temps determinat i en quantitat màxima també determinada.

Tres. Els importadors han de garantir que els seus productes arribin a l’àmbit 
territorial a què es refereix l’article 1, apartat u, de la Llei 13/1998, sempre que n’hi 
hagi demanda.»

Vuit.–L’article 17 queda redactat de la manera següent:

«Article 17. Obligacions materials dels distribuïdors majoristes. Regles generals.

En l’exercici de la seva activitat, els distribuïdors a l’engròs de labors del tabac 
elaborat estan subjectes al compliment de les obligacions següents:

1. Subministrar labors del tabac exclusivament a les expenedories de tabac i 
timbre situades en l’àmbit territorial a què s’estén la seva habilitació, als preus 
establerts per a la venda al públic amb deducció del marge de l’expenedor que 
correspongui d’acord amb la normativa vigent, sense concedir cap tipus de 
bonificacions o incentius.

2. Subministrar als expenedors les labors del tabac que els sol·licitin, en 
condicions similars de servei i de termini de lliurament i no discriminatòries entre els 
diferents expenedors.

3. Aplicar a tots els expenedors les mateixes condicions de crèdit o ajornament 
de pagament dins dels límits que fixa el present reglament i amb la comunicació 
prèvia al Comissionat de tals condicions, que en el termini de deu dies des de la 
seva recepció en pot acordar motivadament la no-eficàcia, amb la verificació prèvia 
de la seva adequació als límits esmentats, sense perjudici de les facultats de 
comprovació, control i inspecció que té atribuïdes

4. Ajustar-se en la publicitat i promoció de les labors del tabac al que disposa 
la llei i el present Reial decret.

5. Assegurar, en ocasió de la distribució de comandes, la comunicació a les 
expenedories de les circulars que, amb aquesta finalitat, li confiï el Comissionat, en 
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particular les relatives a les modificacions de preus dels productes o a la fixació dels 
preus dels de nova comercialització.

6. Emmagatzemar les labors del tabac en condicions adequades per a la seva 
conservació i de forma aïllada respecte a altres productes no compatibles o que 
puguin dificultar el control dels seus moviments.»

Nou.–L’article 18 queda redactat de la manera següent:

«Article 18. Distribució de labors.

U. El majorista ha de subministrar les labors la distribució de les quals realitzi 
amb regularitat i garantia de cobertura dels subministraments, en condicions de 
servei i terminis de lliurament similars per a tots els expenedors.

S’entén per regularitat el subministrament amb la periodicitat que fixa l’apartat 
dos següent i, a més, sempre que la comanda assoleixi el mínim que estableix 
l’apartat tres del present article, encara que no hagi transcorregut el període màxim 
de subministrament.

Dos. La comanda s’ha d’atendre al lloc d’ubicació de l’expenedoria en el termini 
màxim de sis dies naturals des de la seva formulació. Es pot complementar o 
substituir aquest sistema obert de subministrament per un sistema de subministrament 
de data predeterminada o de ruta fixa amb una periodicitat de quinze dies o 
inferior.

Les despeses que origini el sistema de subministrament de data predeterminada 
o de ruta fixa, són sempre a càrrec del distribuïdor. En el sistema de subministrament 
obert són del seu càrrec les despeses corresponents a les primeres vint-i-quatre 
comandes de l’any.

Excepcionalment el Comissionat pot autoritzar, a petició del distribuïdor 
corresponent, l’aplicació de terminis més dilatats de servei per al cas d’expenedories 
amb baix nivell de volum d’operacions.

Tres. L’import mínim de la comanda de distribució obligatòria és el que 
assenyala en cada cas el fabricant com a unitat mínima de venda a expenedories. 
Les discrepàncies en aquest punt entre fabricants i distribuïdors o amb els expenedors 
les ha de resoldre el Comissionat combinant adequadament els criteris exigits pel 
principi del servei públic i d’economia en la distribució.

Quatre. Independentment del que consignen els números anteriors del present 
article, les condicions generals de distribució a les expenedories han de ser objecte, 
a petició del distribuïdor corresponent, de comunicació prèvia al Comissionat, que 
en el termini de deu dies des de la seva recepció en pot acordar motivadament la 
no-eficàcia, amb la verificació prèvia de la seva adequació a les condicions de 
distribució que estableix el present article sense perjudici de les facultats de 
comprovació, control i inspecció que té atribuïdes. Així mateix han de ser objecte de 
comunicació prèvia en els termes anteriorment previstos les modificacions que si 
s’escau s’introdueixin en les condicions generals esmentades, que són admissibles 
sempre que millorin les condicions de servei que preveu el present article.

Cinc. L’expenedor disposa de quinze dies per comprovar la quantitat, qualitat i 
identificació dels productes rebuts.

En cas que tinguin qualsevol defecte, no imputable a la seva actuació o a la de 
terceres persones de les quals no hagi de respondre, pot procedir a la devolució.

El distribuïdor disposa de deu dies per verificar la reclamació, i ha de reposar o 
abonar amb caràcter immediat la mercaderia a l’expenedor, si és procedent.»

Deu.–L’article 19 queda redactat de la manera següent:

«Article 19. Condicions de crèdit i finançament en la distribució.

Els terminis de pagament i qualssevol altres condicions de crèdit a l’expenedor 
han de ser establerts lliurement pel majorista, amb la comunicació prèvia al 
Comissionat, que en el termini de deu dies des de la recepció en pot acordar 
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motivadament la no-eficàcia, amb la verificació prèvia de la seva adequació als 
límits següents i sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció 
que té atribuïdes:

a) El període màxim susceptible de ser finançat ha de coincidir amb el període 
màxim homologat entre subministraments, en el cas d’adaptar-se el sistema de 
subministrament de data predeterminada o ruta fixa, i amb el termini de reposició del 
producte en el sistema obert de subministrament.

b) En el cas d’aplicació de terminis especials el període màxim de finançament 
ha de coincidir amb el termini entre subministraments autoritzat.

c) L’existència d’impagats o evidències raonables de tal possibilitat autoritzen 
el distribuïdor a suspendre el finançament de l’expenedor fins que es normalitzin les 
circumstàncies.

d) No obstant el que disposen els paràgrafs a) i b) anteriors, el Comissionat 
per al Mercat de Tabacs pot autoritzar terminis de finançament que excedeixin el de 
reposició dels productes, sempre que, tenint en compte les condicions del mercat, 
l’esmentat organisme no adverteixi la possibilitat d’existència de supòsits de 
retribució indirecta per a l’expenedor per la via esmentada.»

Onze.–L’article 53 queda redactat de la manera següent:

«Article 53. Infraccions greus.

Constitueixen infraccions greus:

1. El falsejament o la falta injustificada de comunicació, dins dels terminis que 
fixi el president del Comissionat per al Mercat de Tabacs, dels documents, dades o 
informacions que hagin de proporcionar els operadors per als fins propis del 
Comissionat per al Mercat de Tabacs, o dels projectes de campanyes i plans de 
publicitat, o de la documentació i pressupostos de les promocions realitzats.

2. No realitzar els distribuïdors majoristes els subministraments de labors del 
tabac en les condicions previstes en els apartats quatre i cinc de l’article 3 de la Llei 
i correlatius d’aquest Reglament o la negativa de subministrament sense causa 
justificada. A aquests efectes, es considera causa justificada, entre d’altres que es 
puguin acreditar davant el Comissionat per al Mercat de Tabacs, l’existència reiterada 
de pagaments pendents al distribuïdor per import superior a la mitjana mensual del 
total de les vendes realitzades per l’expenedor l’any immediatament anterior.

3. La resistència, negativa o obstrucció a l’acció inspectora del Comissionat 
per al Mercat de Tabacs respecte al compliment pels subjectes intervinents en el 
sector de les obligacions imposades per la Llei.

4. L’obtenció per part de fabricants, importadors o distribuïdors majoristes de 
labors procedents de proveïdors diferents dels habilitats, així com el subministrament 
de la mateixa forma irregular, sempre que, en els dos casos, aquestes accions no 
siguin qualificades pels òrgans competents com a delictes o infraccions de 
contraban.»

Dotze.–L’article 55 queda redactat de la manera següent:

«Article 55. Sancions.

Les infraccions a què es refereixen els articles 52 a 54 anteriors se sancionen 
de la forma següent:

1. Les infraccions molt greus, amb l’extinció de l’habilitació als fabricants, 
importadors o distribuïdors majoristes o amb multa entre 120.202,42 i 300.506,05 
euros.

2. Les infraccions greus, amb multa des de 12.020,24 fins a 120.202,42 
euros.

3. Les infraccions lleus, amb multa de fins a 12.020,24 euros.»
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Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

A l’entrada en vigor del present Reial decret queden derogades totes les 
disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que aquest disposa.

Disposició transitòria única. Règim transitori de les llicències.

1. Els titulars de llicències en vigor per a la fabricació, importació i distribució a 
l’engròs de labors del tabac obtenen automàticament la condició d’habilitats per a la 
fabricació, importació i distribució a l’engròs de labors del tabac i s’inscriuen d’ofici en el 
Registre regulat a l’article 6 del Reial decret 1199/1999, de 9 de juliol, pel qual es regula el 
Registre d’operadors.

2. Els procediments iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret 
es tramiten i es resolen d’acord amb la normativa vigent al moment de la presentació de la 
sol·licitud.

No obstant això, l’interessat, amb anterioritat a la resolució, pot desistir formalment de 
la sol·licitud i optar per l’aplicació de la nova normativa.

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

Mitjançant aquest Reial decret s’incorpora parcialment al dret espanyol la Directiva 
2006/123/CEE del Parlament Europeu i del Consell de 12 de desembre de 2006, relativa 
als serveis al mercat interior.

Disposició final segona. Facultat de desplegament.

Es faculta la vicepresidenta segona del Govern i ministra d’Economia i Hisenda per 
dictar les disposicions reglamentàries necessàries per a l’actualització del model de 
declaració responsable aprovat mitjançant el present Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 15 de gener de 2010.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta segona del Govern
i ministra d’Economia i Hisenda,

ELENA SALGADO MÉNDEZ
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ANNEX 

Model de declaració responsable per als fabricants, importadors i distribuïdors 
majoristes de labors del tabac 

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER ALS FABRICANTS, IMPORTADORS I 
DISTRIBUÏDORS MAJORISTES DE LABORS DEL TABAC 

 

Nom i cognoms/raó social:  

NIF/CIF/NIE 

Domicili de notificació: 

Representant:  

NIF/CIF/NIE 

Manifesta sota la seva responsabilitat* la seva voluntat de portar a terme l'activitat de 
fabricació/importació/distribució majorista (ratlleu el que no escaigui) de labors del 
tabac, i es compromet expressament a complir el règim jurídic aplicable a l'activitat 
esmentada, i en particular les obligacions fiscals relatives als impostos especials, a 
disposar de la documentació que acredita aquest compliment, a mantenir-lo durant la 
vigència de l'activitat, a no estar incurs en les causes que inhabiliten per ser operador 
que estableixen l'article 1.dos de la Llei 13/1998 i l'article 2 del Reial decret 1199/1999 
i a comunicar qualsevol variació de les dades i documents aportats en aquest moment 
inicial al Comissionat per al Mercat de Tabacs.  
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Juntament amb la present declaració responsable, i de conformitat amb el que 
estableixen els articles 3, 4 i 5 del Reial decret 1199/1999, s'aporta la documentació 
justificativa següent: 

1 Per a fabricants de labors del tabac: 

○ Els plànols dels magatzems, amb indicació, mitjançant el detall suficient, de les 
condicions previstes de seguretat, recompte i moviment de les labors, del 
compliment de les mesures exigibles en relació amb l'emmagatzematge no 
frigorífic de productes alimentaris i la indicació de les disposicions previstes per 
a l'emmagatzematge que permetin la comprovació fàcil del producte dipositat i 
dels seus moviments. 

○ Una memòria descriptiva de les labors a fabricar, inclosa una previsió del volum 
de fabricació. 

2 Per a importadors de labors del tabac: 

○ Si disposen de magatzems, propis o contractats, han d'aportar els plànols dels 
magatzems amb indicació de les condicions de seguretat dels productes, que 
permetin l’emmagatzematge correcte, i en condicions de seguretat, dels 
productes així com la comprovació fàcil per part de l'Administració de les labors 
emmagatzemades, el seu origen i els seus moviments. 

○ Si remeten directament el producte al magatzem de qualsevol dels fabricants o 
distribuïdors majoristes habilitats amb aquesta finalitat, ha  d'indicar el fabricant o 
distribuïdor majorista als magatzems del qual s'han de remetre directament les 
labors importades, així com una còpia del contracte subscrit a l'efecte i 
l'acceptació del fabricant o distribuïdor majorista a la qual fa referència l'apartat 
2 de l'article 15 del Reial decret 1199/1999. 

3. Per als distribuïdors majoristes de tabac 

○ Els plànols de les instal·lacions disponibles o contractades, i la justificació 
documental de la propietat o el contracte, amb descripció de les condicions de 
seguretat dels productes, que permetin l’emmagatzematge correcte, i en 
condicions de seguretat, dels productes així com la comprovació fàcil per part 
de l'Administració de les labors emmagatzemades, el seu origen i els seus 
moviments.  

Data i signatura:  

 * Mitjançant la present declaració es manifesta expressament conèixer que l'incompliment del que 
disposa la present declaració pot donar lloc a les responsabilitats que estableix l'article 7 de la Llei 13/1998, 
de 4 de maig, d'ordenació del mercat de tabacs i normativa tributària, i altra normativa sectorial.  

 

n
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