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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA
18782 Reial decret 1676/2011, de 18 de novembre, 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 42/2010, de 30 de desembre, per la qual es modifica la Llei 28/2005, de 26 de 
desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el 
subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, estableix una regulació 
similar però amb trets distintius clars quant a  la Llei que modifica en l’àmbit dels punts de 
venda amb recàrrec.

Essencialment, pel que fa al mercat del tabac, la Llei 42/2010, de 30 de desembre, 
estableix una regulació nova de la venda amb recàrrec de productes del tabac, i separa el 
consum de la venda d’aquests productes, i també preveu la possibilitat de la venda 
manual de cigars i purets proveïts de capa natural a tots els locals autoritzats per a la 
venda amb recàrrec.

Així mateix, el Reial decret llei 14/2011, de 16 de setembre, de mesures complementàries 
en matèria de polítiques d’ocupació i de regulació del règim d’activitat de les forces i cossos 
de seguretat de l’Estat, en la disposició addicional segona, modifica la Llei 28/2005, de 
manera que permet les vendes a les botigues de conveniència que preveu l’article 5.4 de la 
Llei 1/2004, de 21 de desembre, d’horaris comercials, que aportin certificació acreditativa 
d’aquesta condició, expedida per l’autoritat competent en matèria de comerç.

Aquest plantejament exigeix la modificació de l’articulat del Reial decret 1199/1999, 
de 9 de juliol, en tres punts específics, l’article 25, regulador de les autoritzacions per a la 
venda amb recàrrec; l’article 32, referit a les prohibicions de venda en determinats llocs, i 
l’article 37, regulador de la provisió i el funcionament dels punts de venda amb recàrrec.

La reforma de l’article 25 introdueix els nous establiments on és permesa la venda de 
labors del tabac amb recàrrec i estén la possibilitat de vendre cigars i purets proveïts de 
capa natural a tots els establiments autoritzats. L’article 32 actualitza les referències dels 
llocs on es prohibeix la venda amb recàrrec. Finalment, l’article 37 estableix els llocs on 
es poden ubicar les màquines expenedores.

En virtut d’això, a proposta de la vicepresidenta del Govern d’Assumptes Econòmics i 
ministra d’Economia i Hisenda, amb l’aprovació prèvia del vicepresident del Govern de 
Política Territorial i ministre de Política Territorial i Administració Pública, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 18 
de novembre de 2011,

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 es 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 25 queda redactat de la manera següent:

«Article 25. Autoritzacions de venda amb recàrrec.

U. El Comissionat per al Mercat de Tabacs pot autoritzar la venda amb 
recàrrec al detall de tabac als qui siguin titulars d’un establiment mercantil que no 
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estigui incurs en alguna de les prohibicions que estableix la normativa sanitària, i 
que sigui d’alguna d’aquestes categories:

a) Quioscos de premsa situats a la via pública.
b) Locals l’activitat principal dels quals sigui la venda de premsa amb accés 

directe a la via pública.
c) Botigues de conveniència que preveu l’article 5.4 de la Llei 1/2004, de 21 

de desembre, d’horaris comercials, que estiguin ubicades a estacions de servei o 
que aportin una certificació acreditativa d’aquesta condició, expedida per l’autoritat 
competent en matèria de comerç.

d) Bars i restaurants i altres establiments de restauració tancats.
e) Hotels, hostals i establiments anàlegs.
f) Sales de festes, establiments de joc o d’ús públic en general.

Dos. La venda només es pot realitzar mitjançant la utilització de màquines 
expenedores. Les màquines expenedores han d’estar ubicades a l’interior dels 
locals, centres o establiments autoritzats i en una situació que permeti que el titular 
del local o els seus treballadors vigilin directament i permanentment el seu ús, i 
aquests, en tot moment i de forma immediata, han de disposar dels mitjans 
d’obertura de la màquina expenedora que permetin que la inspeccionin els 
funcionaris del Comissionat i altres òrgans competents.

Paral·lelament, en aquests locals es permet la venda manual de cigars i purets 
proveïts de capa natural.

Tres. Aquesta venda s’ha de realitzar amb el recàrrec que sobre els preus de 
venda en expenedoria estableixi el Comissionat per al Mercat de Tabacs, prèvia 
consulta al Comitè Consultiu. El recàrrec esmentat s’ha d’arrodonir en múltiples de 
cinc cèntims d’euro i s’ha de publicar per al seu coneixement general i eficàcia.

L’explotació i gestió de l’autorització l’ha de dur a terme l’autoritzat a risc i 
ventura, de forma directa.

Es pot obtenir una única autorització per a tots els punts de venda amb recàrrec 
situats en un mateix establiment quan la sol·licitud d’autorització es presenti en la 
mateixa data.

L’expedició manual de cigars o purets, quan sigui realitzada per un titular 
d’autorització per a la venda amb recàrrec mitjançant la utilització d’una màquina, 
ha d’estar compresa en aquella autorització, sempre que estigui permesa legalment 
la venda manual de cigars i purets.»

Dos. L’apartat dos de l’article 32 queda redactat de la manera següent:

«Dos. No hi pot haver punts de venda amb recàrrec als llocs on hi hagi 
prohibició de fumar, excepte als llocs que preveu l’article 25, apartat u, d’aquest 
Reial decret.»

Tres. L’apartat set de l’article 37 queda redactat de la manera següent:

«Set. L’autoritzat per a la venda amb recàrrec ha de complir les normes 
següents de funcionament:

La venda i el subministrament a través de màquines expenedores s’ha de 
realitzar d’acord amb les condicions següents:

1. Ús: es prohibeix als menors de divuit anys l’ús de màquines expenedores 
de productes del tabac.

2. Ubicació: les màquines expenedores de productes del tabac només es 
poden ubicar, sempre sota vigilància directa i permanent, a:

a) Quioscos de premsa situats a la via pública.
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b) Locals l’activitat principal dels quals sigui la venda de premsa amb accés 
directe a la via pública.

c) Botigues de conveniència que preveu l’article 5.4 de la Llei 1/2004, de 21 
de desembre, d’horaris comercials, que estiguin ubicades a estacions de servei o 
que aportin una certificació acreditativa d’aquesta condició, expedida per l’autoritat 
competent en matèria de comerç.

d) Bars i restaurants i altres establiments de restauració tancats.
e) Hotels, hostals i establiments anàlegs.
f) Sales de festes, establiments de joc o d’ús públic en general.

No es poden ubicar a les àrees annexes o d’accés previ als locals, com ara les 
zones de tallavents, porxos, pòrtics, passadissos de centres comercials, vestíbuls, 
distribuïdors, escales, arcades o llocs similars que puguin ser part d’un immoble 
però que no en constitueixen pròpiament l’interior.

3. Paral·lelament, es permet la venda manual als establiments autoritzats 
respecte dels cigars i purets de capa natural.»

Disposició transitòria única. Autorització única per a tots els punts de venda amb 
recàrrec.

Fins al 31 de desembre de 2011, en cas que al mateix establiment es vengui tabac 
amb recàrrec en dos o més punts diferents, s’ha de sol·licitar i obtenir l’autorització 
corresponent per a cada un dels punts de venda.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Se n’exceptua la redacció que fa l’article únic.u d’aquest Reial decret del paràgraf 
segon de l’article 25.tres del Reial decret 1199/1999, de 9 juliol, sobre la possibilitat 
d’obtenir una única autorització per a tots els punts de venda amb recàrrec situats en un 
mateix establiment quan la sol·licitud d’autorització es presenti en la mateixa data, que 
entra en vigor el dia 1 de gener de 2012.

Madrid, 18 de novembre de 2011.

JUAN CARLOS R.

La Vicepresidenta del Govern d’Assumptes Econòmics 
i Ministra d’Economia i Hisenda,

ELENA SALGADO MÉNDEZ
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