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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
9224 Reial decret 748/2014, de 5 de setembre, 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 Sentència del Tribunal Suprem 7627/2012, de 8 de novembre, dictada en el recurs 
contenciós administratiu número 1/59/2007, que acceptava la declaració i les 
consideracions de la qüestió prejudicial resolta pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea 
en la seva Sentència de 26 d’abril de 2012 dictada en l’Assumpte C-456/10, declara la 
nul·litat dels apartats u, disset, trenta i trenta-dos de l’article únic del Reial decret 1/2007, 
de 12 de gener, que 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, amb l’extensió i l’abast 
determinats en els seus fonaments jurídics tercer, setè, novè i onzè.

Per la seva banda, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea a l’esmentada Sentència 
de 26 d’abril de 2012 declara contrària a l’article 34 del Tractat de funcionament de la 
Unió Europea la normativa nacional, que prohibeix als titulars d’expenedories de tabac i 
timbre dur a terme l’activitat d’importació de labors de tabac d’altres estats membres de la 
Unió Europea.

Tot això ha afectat de manera directa tant les limitacions establertes per la Llei 
13/1998, de 4 de maig, com el règim de provisió, i s’ha procedit a la corresponent 
modificació de la Llei esmentada, per adaptar-la a la sentència de l’Alt Tribunal a través 
de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva 
internacionalització.

Addicionalment la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de 
l’Estat per a l’any 2013, va modificar el procediment d’accés a la titularitat d’una 
expenedoria, i va substituir el vigent fins aleshores mitjançant concurs pel de subhasta.

Mitjançant el present Reial decret es procedeix, per tant, en primer lloc a adaptar el 
desplegament del Reial decret 1199/1999, de 9 de juliol, a aquestes modificacions en 
execució de sentència i en aplicació de l’esmentada Llei 17/2012, de 27 de desembre, 
respectivament, mitjançant l’aprovació d’aquest Reial decret, que modifica, al seu torn, el 
Reial decret 1199/1999, de 9 de juliol.

Per consegüent, aquesta norma, en primer lloc, acomoda la normativa nacional als 
principis del Tractat de funcionament de la Unió Europea, i elimina la inhabilitació als 
titulars d’una expenedoria de tabac i timbre per poder importar labors de tabac d’estats de 
la Unió Europea, recollida en els articles 2, 26.U i 42.U del Reial decret 1199/1999, de 9 
de juliol.

Així mateix, respecte a la infracció greu que recullen l’article 19.3.i) de 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, i l’article 
57.5.e) del Reial decret 1199/1999, de 9 de juliol, s’aclareix que no és constitutiva 
d’infracció la venda a distància a persones residents en un altre Estat membre de la Unió 
de labors de tabac que tinguin la condició de «mercaderies comunitàries» segons l’article 
4.7 Reglament (CEE) núm. 2913/1992, de 12 d’octubre de 1992, pel qual s’aprova el Codi 
duaner comunitari, sense perjudici del compliment de la normativa fiscal aplicable, tot això 
traslladant les modificacions conseqüència de l’esmentada Llei 14/2013, de 27 de 
setembre, i de la Sentència del Tribunal Suprem.

A més, es modifica l’article 24 amb l’objecte d’establir una regulació a les vendes a 
distància.
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Respecte a la modificació introduïda per la Llei 17/2012, de 27 de desembre, atès que 
es va establir la subhasta com la forma de provisió d’expenedories, és necessari adaptar 
el Reial decret 1199/1999, de 9 de juliol, a les previsions esmentades, modificant-ne, 
entre d’altres, els articles 27, 35 i 36. L’article 35 estableix, així mateix, els criteris 
d’exclusió de la convocatòria.

El Reial decret introdueix, així mateix, altres modificacions amb la finalitat d’adaptar-se 
a altres novetats de la Llei o introduir en la norma les millores necessàries a la vista de 
l’evolució del mercat de tabac i del funcionament dels operadors des de l’entrada en vigor 
de la norma i que intenten millorar les condicions d’exercici de l’activitat reguladora o de 
vigilància duta a terme pel Comissionat per al Mercat de Tabacs de manera que, de 
conformitat amb els principis que van inspirar la Llei 13/1998, de 4 de maig, se salvaguardi 
l’aplicació dels criteris de neutralitat i les condicions de lliure competència efectiva en el 
mercat.

Així, i quant al mercat a l’engròs, s’introdueix l’adaptació automàtica pel Comissionat 
del Mercat de Tabacs als canvis del mercat del model de declaració responsable que 
preveuen els articles 3.Tres, 4.U i 5. A més s’aclareix el concepte de labors de tabac en la 
modificació de l’article 9, atès que hi ha dos conceptes independents segons el tipus de 
normativa, sanitària o tributària.

Pel que fa al comerç al detall, es despleguen mesures que tenen per objecte 
dinamitzar el mercat. D’aquesta manera, es permet la gestió delegada d’autoritzacions 
per a punts de venda amb recàrrec a l’estanquer amb la finalitat d’optimitzar la gestió 
d’aquests punts de venda, permetent que el concessionari especialitzat pugui suplir les 
deficiències de la gestió diària de l’autoritzat, tot això sense que aquesta gestió sigui 
retribuïda.

Dins de l’intent d’adaptació a la realitat econòmica, es liberalitza l’horari d’obertura 
dins de la regulació de les seves obligacions, previstes a l’article 29, i s’elimina el requisit 
de residència en la mateixa localitat que limitava la llibertat dels expenedors.

En la modificació de l’article 31 sobre els productes susceptibles de venda a l’estanc, 
s’elimina la necessitat d’autorització, i s’estableix una mera declaració responsable com a 
requisit previ, declaració que només es pot declarar ineficaç quan es donin unes 
circumstàncies taxades que preveu l’article esmentat.

Pel que fa al tipus d’expenedories, a l’article 33, es regula expressament la manera de 
gestionar-les respecte dels altres productes de venda a les expenedories complementàries, 
i s’exigeix que hi hagi una independència dins del local a l’article 33.Tres. A més, es 
preveu per primera vegada la possibilitat de conversió d’una expenedoria general en una 
de complementària, amb l’objecte de dinamitzar el mateix mercat i permetre l’adaptació 
de les expenedories a la realitat econòmica i demogràfica dels llocs on estan ubicades.

Així mateix s’amplia en un mes, de tres mesos a quatre, el període de temps en què 
es pot autoritzar una extensió transitòria regulada a l’article 34, amb l’objecte de permetre 
un millor servei als consumidors i de donar rendibilitat a l’extensió esmentada. A més 
s’elimina la necessitat d’atorgar una extensió transitòria a un sol expenedor, i es pot 
atorgar a diversos expenedors.

Quant a la provisió d’expenedories de caràcter complementari, desapareix la 
necessitat de disposar d’un establiment obert al públic previ, i només s’exigeix el 
compromís de disposició. Amb això es pretén facilitar l’accés a aquest tipus d’expenedories 
a nous emprenedors.

En els canvis d’emplaçament, s’eliminen la majoria de les restriccions de l’article 39, 
de manera que aquest emplaçament pot variar transcorreguts tres anys des de la presa 
de possessió d’una nova expenedoria.

Es redueix, a més, la limitació temporal per participar en subhastes dels que han 
transmès inter vivos una expenedoria de cinc a tres anys amb l’objecte d’ampliar la 
competitivitat.

A més, dins de la gestió dels punts de venda amb recàrrec, es regula, a l’article 38, el 
sistema d’emmagatzematge dels productes a les màquines expenedores i s’estableix, 
així mateix, l’obligació de conservació de les claus per l’expenedor en cas de gestió 
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delegada. En aquest àmbit també es regulen els venguins a l’article 42, on es concreta el 
manament per al transport.

També es modifica l’article 46, de conformitat amb l’article 4, apartat quatre, de la Llei 
13/1998, de 4 de maig.

Es preveu una mesura de caràcter cautelar, que s’introdueix a l’article 27.Dos, per al 
supòsit de la venda de tabacs a preus diferents dels autoritzats pels punts de venda amb 
recàrrec o quan no s’aportin els mitjans d’obertura de la màquina expenedora, amb 
l’objecte d’evitar fraus als particulars i protegir el consumidor.

Finalment, per tal d’aconseguir més seguretat jurídica dels operadors, en matèria 
sancionadora, es dóna caràcter obligatori a la terminació del procediment per pagament 
voluntari de l’imputat i es traslladen les modificacions que fa la Llei 14/2013, de 27 de 
setembre.

El present Reial decret s’ha sotmès a informació pública i ha rebut l’informe del 
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, del Ministeri d’Economia i Competitivitat, de 
la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència i del Comitè Consultiu del 
Comissionat per al Mercat de Tabacs.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord 
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del 
dia 5 de setembre de 2014,

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, 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, es modifica en els termes 
següents:

U. El paràgraf c) de l’apartat u de l’article 2 queda redactat de la manera següent:

«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. 
Aquesta limitació no regeix en el cas d’introducció en el territori d’aplicació de la 
Llei 13/1998, de 4 de maig, pels titulars d’expenedories de tabac i timbre, de labors 
de tabac que tinguin la condició de mercaderies comunitàries segons l’article 4.7 
del Reglament (CEE) núm. 2913/1992, de 12 d’octubre de 1992, pel qual s’aprova 
el Codi duaner comunitari, procedents d’altres estats de la Unió Europea, sense 
perjudici del compliment de la normativa fiscal aplicable.»

Dos. L’apartat tres de l’article 3 queda redactat de la manera següent:

«Tres. El model de declaració responsable de què fa menció l’apartat segon 
d’aquest article, aprovat pel Comissionat per al Mercat de Tabacs, 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 de tabac, incloent-hi 
el compromís exprés de complir el règim jurídic aplicable a l’activitat esmentada, i 
en particular les obligacions fiscals relatives als impostos especials, de disposar de 
la documentació que acredita el compliment esmentat i de mantenir-lo durant la 
vigència de l’activitat, de no incórrer en les causes que inhabiliten per ser operador 
que estableixen l’article 1.Dos de la Llei 13/1998, de 4 de maig, i l’article 2 d’aquest 
Reial decret, i de comunicar qualsevol variació de les dades i els documents 
aportats en el moment inicial al Comissionat per al Mercat de Tabacs.
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El tràmit de la declaració responsable es pot fer a través de la finestreta única 
que regula la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats 
de serveis i el seu exercici.»

Tres. L’últim paràgraf de l’apartat u de l’article 4 queda redactat de la manera 
següent:

«La declaració responsable, segons el model aprovat pel Comissionat per al 
Mercat de Tabacs, ha de contenir almenys el que estableix l’apartat tres de l’article 3.»

Quatre. L’últim paràgraf de l’article 5 queda redactat de la manera següent:

«La declaració responsable, segons el model aprovat pel Comissionat per al 
Mercat de Tabacs, ha de contenir almenys el que estableix l’apartat tres de l’article 3.»

Cinc. S’afegeix una última referència a l’apartat dos de l’article 8:

«i la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics.»

Sis. Es modifica l’article 9 de la manera següent:

«Article 9. Preus de les labors.

Els preus de venda al públic dels diferents tipus, marques i modalitats de les 
labors de tabac definides tant a la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos 
especials, com a 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, destinats a ser comercialitzats a Espanya, a 
excepció de les illes Canàries, els determinen els fabricants o, si s’escau, els seus 
representants o mandataris a la Unió Europea, en el cas dels produïts dins 
d’aquesta, d’acord amb el que estableix l’article 15, apartat 1, de la Directiva 
2011/64/UE, de 21 de juny. En el supòsit dels elaborats fora de l’esmentat territori, 
els determina el seu importador. Els fabricants i els importadors han de posar els 
preus en coneixement tant del Departament de Duanes i Impostos Especials de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària als efectes que preveu la normativa 
reguladora dels impostos especials, com de l’organisme autònom Comissionat per 
al Mercat de Tabacs als efectes de publicar-los, en el termini màxim d’un mes, en el 
“Butlletí Oficial de l’Estat” per a la seva publicitat i eficàcia general.»

Set. S’afegeix un nou apartat quatre a l’article 24:

«Quatre. Els titulars d’expenedories de tabac i timbre poden vendre a 
distància a persones residents en un altre Estat membre de la Unió Europea labors 
de tabac que tinguin la condició de �mercaderies comunitàries� segons l’article 
4.7 del Reglament (CEE) núm. 2913/1992, de 12 d’octubre de 1992, pel qual 
s’aprova el Codi duaner comunitari, sense perjudici del compliment de la normativa 
fiscal aplicable.

Per a la determinació del concepte de vendes a distància cal atenir-se al que 
preveu l’article 4.33 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos especials.

Sense perjudici de les obligacions que preveu la normativa d’impostos especials 
per a les vendes a distància, els expenedors que pretenguin efectuar vendes a 
distància ho han de comunicar al Comissionat per al Mercat de Tabacs.»

Vuit. Es modifica l’últim paràgraf de l’apartat dos de l’article 25:

«Es pot efectuar de manera exclusivament manual la venda de cigars i purets 
proveïts de capa natural, fins i tot sense fer-ho de manera paral·lela a la venda per 
màquines expenedores, a tots els establiments autoritzats.»
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Nou. Es modifica l’apartat tres de l’article 25:

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

Es pot presentar una única sol·licitud per a tots els punts de venda ubicats en el 
mateix establiment, sense perjudici de l’abonament de la taxa que preveu el 
punt 1.b) de l’annex de la Llei 13/1998, de 4 de maig, per cada punt de venda.

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

Deu. S’afegeixen dos nous apartats, quatre i cinc, a l’article 25:

«Quatre. L’explotació i gestió de l’autorització l’ha de fer a risc i ventura, de 
forma directa, l’autoritzat.

No obstant això, el sol·licitant de l’autorització pot delegar la gestió esmentada 
en l’expenedor de tabac i timbre assignat en l’autorització corresponent. 
L’expenedor ha de gestionar directament l’autorització, sense cap persona o 
empresa interposada, si bé es pot valer dels seus familiars vinculats al negoci, o 
dels seus dependents, els uns i els altres autoritzats expressament a l’efecte. A 
aquests efectes, en el corresponent model de declaració liquidació de la taxa per a 
l’autorització de venda amb recàrrec s’ha de consignar expressament la seva opció 
per aquesta modalitat delegada de gestió. La gestió en cap moment és remunerada.

Cinc. La gestió de màquines expenedores per part d’expenedors de tabac i 
timbre sense la consignació prèvia de la modalitat de gestió delegada en el model 
de declaració liquidació de la taxa és constitutiva d’infracció de conformitat amb el 
que preveu l’article 57.5.e), com a realització d’activitats que excedeixen l’àmbit 
propi de la concessió.

En aquests supòsits l’expenedor assignat segueix estant obligat a emetre la 
corresponent factura o venguí, que empara la circulació de les labors de tabac 
entre la seva expenedoria i el punt de venda amb recàrrec.

Independentment de la modalitat de gestió elegida, el Comissionat per al 
Mercat de Tabacs, en cas que hi hagi indicis de falta de correspondència entre les 
vendes documentades i la facturació real, pot exigir la instal·lació de sistemes de 
control telemàtic en línia per al control de la màquina.

L’expenedor que assumeixi voluntàriament la gestió del punt de venda amb 
recàrrec ha de respondre d’aquesta personalment davant el Comissionat per al 
Mercat de Tabacs. Especialment és responsable de la presència a les màquines de 
les labors de tabac més demanades i de l’adequació dels preus d’aquestes als 
publicats pel Comissionat per al Mercat de Tabacs en cada moment, i incorre, si 
s’escau, en infracció greu de conformitat amb el que estableix l’article 57.5.g).»

Onze. Es fa una nova redacció de l’apartat u de l’article 26:

«U. Per obtenir la titularitat d’una concessió de punt de venda de la xarxa 
d’expenedories de tabac i timbre de l’Estat, és necessària la concurrència dels 
requisits següents:

a) Ser una persona física, nacional de qualsevol dels estats membres de la 
Unió Europea i amb capacitat per a l’exercici del comerç.

b) Comprometre’s a gestionar per si mateix l’expenedoria la concessió de la 
qual li hagi estat atorgada, sense perjudici de l’ajuda que puguin prestar els auxiliars 
o dependents que necessiti.

c) No ser titular d’una expenedoria de tabac i timbre, d’una autorització de 
punt de venda amb recàrrec, ni tenir vinculació professional o laboral amb qualsevol 
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dels importadors, fabricants i majoristes de tabac, llevat que es comprometi a 
cessar en aquestes situacions, cas en què l’adjudicació no és definitiva fins que 
s’hagi produït el cessament. No obstant això, els titulars d’expenedories de tabac i 
timbre poden mantenir una vinculació laboral o professional amb altres operadors a 
l’engròs únicament als efectes d’efectuar la introducció de labors de tabac que 
preveu l’article 1.Dos.c) de la Llei 13/1998, de 4 de maig.

d) No incórrer en alguna de les circumstàncies enumerades a continuació:

1r Les esmentades en els paràgrafs a) a f) de l’article 60.1 i a) de l’article 60.2 
del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

2n Haver estat condemnat o estar processat per un delicte de contraban o 
sancionat per una infracció administrativa de contraban de conformitat amb la 
legislació vigent.

3r Haver donat lloc, per una causa en què se’l declari culpable, a la revocació 
de la concessió o autorització, si s’escau, d’un punt de venda.»

Dotze. La referència a la lletra e) en el segon paràgraf de l’apartat dos de l’article 26 
s’ha de substituir per la lletra d).

Tretze. Es modifiquen els apartats u i dos de l’article 27, que queda redactat de la 
manera següent:

«U. Les concessions d’expenedories de tabac i timbre de l’Estat, les atorga la 
Subsecretaria d’Hisenda i Administracions Públiques, a proposta del Comissionat 
per al Mercat de Tabacs, i amb l’informe previ del seu Comitè Consultiu.

La convocatòria de subhastes, la ubicació de les places per cobrir i la 
constatació de les condicions dels peticionaris necessiten l’informe del Comitè 
Consultiu del Comissionat, que l’ha d’emetre en el termini de quinze dies; si no 
l’emet en el termini esmentat, s’entén que és favorable. A aquests efectes el 
president ha d’incloure aquestes qüestions, segons es vagin suscitant, en l’ordre 
del dia dels temes a debatre pel Ple del Comitè, o les seves comissions, segons 
escaigui. La còpia de l’acta de la reunió en la qual es reculli el criteri del Comitè 
sobre això s’ha d’incorporar a l’expedient de convocatòria o d’adjudicació 
corresponent.

Dos. És competència del Comissionat per al Mercat de Tabacs concedir 
l’autorització dels punts de venda amb recàrrec, a favor de les persones físiques i 
jurídiques que no estiguin incloses en les situacions a les quals fa referència l’article 
26.U.e) 1r, 2n i 3r. Tampoc es poden concedir autoritzacions de venda amb recàrrec 
a favor de titulars d’expenedories o de persones que tinguin vinculació professional 
o laboral amb qualsevol operador del mercat de tabac. Les autoritzacions tenen 
una durada de tres anys i es poden renovar per períodes iguals, a sol·licitud del 
seu titular.

Si es constata la venda de tabac a preus diferents dels establerts per a la seva 
venda amb recàrrec o per un establiment no autoritzat a l’efecte, el Comissionat per 
al Mercat de Tabacs pot acordar com a mesura cautelar precintar la màquina, si 
s’escau, i immobilitzar el producte fins que es modifiquin els preus o s’obtingui 
l’autorització corresponent. Es pot adoptar la mateixa mesura cautelar quan, en el 
transcurs d’una inspecció, no s’aportin els mitjans d’obertura de la màquina, 
independentment de la modalitat de gestió de la màquina expenedora elegida. 
Immediatament s’ha de procedir a incoar el procediment sancionador 
corresponent.»

Catorze. Es modifica la lletra i) de l’article 28, que queda redactada de la manera 
següent:

«i) Gestionar els punts de venda amb recàrrec amb les condicions i l’abast 
que preveu l’article 25.»
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Quinze. S’introdueix una nova lletra j) a l’article 28 amb la redacció següent:

«j) Qualssevol altres drets reconeguts en aquesta norma, en altres 
disposicions legals o en el plec de condicions de la respectiva concessió.»

Setze. Es modifica la redacció de les lletres g) i h) de l’article 29:

«g) Mantenir unes condicions adequades de servei al públic mitjançant 
l’obertura de l’establiment durant un mínim de vuit hores diàries de dilluns a 
divendres, i quatre hores els dissabte al matí, excepte festius, amb respecte en tot 
cas a la legislació vigent en cada moment. Els horaris que restringeixin l’obertura 
respecte dels mínims indicats requereixen l’autorització del Comissionat per al 
Mercat de Tabacs, amb una justificació prèvia de la seva conveniència. En tot cas 
l’horari d’obertura ha d’estar exposat al públic.

h) Complir les obligacions que estableix aquest Reial decret respecte de la 
gestió personal de l’expenedoria. A tots els efectes relacionats amb els expedients 
tramitats pel Comissionat, s’entén que el domicili és el lloc en què estigui ubicada 
l’expenedoria.»

Disset. Es modifica la lletra n) de l’article 29, que queda redactada de la manera 
següent:

«n) Respondre directament de la gestió del punt de venda amb recàrrec que li 
sigui delegada en els termes que preveu l’article 25.»

Divuit. S’introdueix una nova lletra ñ) a l’article 29:

«ñ) Igualment estan obligats al compliment de qualssevol altres deures 
reconeguts en aquesta norma, en altres disposicions legals o en el plec de 
condicions de la concessió respectiva.»

Dinou. Es fa una nova redacció de la lletra d) de l’article 30:

«d) La concurrència de les circumstàncies a què es refereix l’apartat u de 
l’article 26. S’entén inclosa, als efectes del que preveu l’article 26.U.d), dins dels 
casos d’insolvència, la declaració d’insolvència en qualsevol procediment de 
recaptació executiva.»

Vint. Es modifica la redacció de l’apartat quatre de l’article 31:

«Quatre. La comercialització d’altres productes o la prestació de serveis és 
lliure, sense cap altre requisit que la presentació d’una declaració responsable 
davant el Comissionat per al Mercat de Tabacs, sense perjudici de les facultats de 
comprovació, control i inspecció de l’organisme esmentat, que en qualsevol 
moment en pot acordar motivadament la ineficàcia, prèvia verificació que la 
comercialització esmentada afecta la deguda conservació i comercialització del 
tabac i timbre de l’Estat o la seguretat dels usuaris. No és necessària la presentació 
de la declaració responsable esmentada per a la comercialització d’articles de 
fumador, llibreria i papereria.»

Vint-i-u. Se suprimeix l’apartat tres de l’article 32.
Vint-i-dos. S’afegeix un últim paràgraf a l’apartat tres de l’article 33:

«La venda de labors de tabac s’ha de fer de manera independent, en el mateix 
local, i no pot perjudicar la conservació del tabac.»

Vint-i-tres. S’afegeixen dos nous paràgrafs al final de l’apartat quatre de l’article 33:

«En aquests casos, per a la conversió en general, el titular de l’expenedoria 
disposa de tres mesos per retirar els productes la comercialització dels quals no és 
pròpia d’una expenedoria de caràcter general.
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De la mateixa manera, quan les circumstàncies econòmiques o comercials de 
l’explotació d’una expenedoria general o les demogràfiques de la localitat en què 
estigui situada ho aconsellin, el Comissionat per al Mercat de Tabacs pot procedir a 
la seva conversió en complementària.»

Vint-i-quatre. L’apartat u de l’article 34 queda redactat de la manera següent:

«U. Per tal de possibilitar les vendes, als preus de tarifa, de les labors de 
tabac, timbre de l’Estat i signes de franqueig, en fires, exposicions, congressos i 
altres llocs de concurrència massiva mancats d’un punt de venda permanent, el 
Comissionat per al Mercat de Tabacs pot autoritzar als titulars d’expenedories 
ubicades dins del mateix terme municipal o d’un terme municipal limítrof que ho 
sol·licitin, la instal·lació d’un despatx al públic per un període de temps no superior 
per a cada expenedor a quatre mesos dins de l’any natural.»

Vint-i-cinc. L’article 35 queda redactat de la manera següent:

«Article 35. Regles generals per a la provisió d’expenedories.

U. Les expenedories es proveeixen per subhasta pública entre les persones 
que compleixin els requisits i no incorrin en les circumstàncies que s’esmenten en 
aquest Reial decret. La convocatòria de la subhasta, que s’ha d’aprovar mitjançant 
resolució de la Subsecretaria d’Hisenda i Administracions Públiques, publicada en 
el “Butlletí Oficial de l’Estat”, ha de determinar les zones o els polígons on sigui 
procedent la instal·lació d’expenedories. En la fixació de les zones esmentades es 
tenen en compte criteris comercials, de rendibilitat, de servei públic, de distàncies 
entre expenedories i de població. Els plecs de bases de la subhasta s’aproven en 
ocasió de cada convocatòria.

Les bases de la subhasta han de ser no discriminatòries, objectives i 
transparents, i l’adjudicació de les noves places s’ha de fundar en el millor preu 
ofert.

Dos. La distància mínima entre expenedories és de 150 metres.
Els plecs de bases de les subhastes d’expenedories poden establir distàncies 

mínimes inferiors a les que assenyala el paràgraf anterior si les circumstàncies de 
rendibilitat de la zona i les exigències de servei ho aconsellen. No obstant això, no 
es poden establir distàncies mínimes inferiors si les expenedories ubicades a la 
zona convocada, o pròximes a aquesta, tenen un volum de negoci de productes 
tabaquers en l’exercici precedent inferior a tres vegades la mitjana del municipi, o, 
alternativament, a tres vegades la mitjana provincial de les expenedories de la seva 
classe; cal atenir-se al que disposa l’article 33 per determinar la classe 
d’expenedoria d’acord amb la tipologia que s’hi estableix.

Igualment, el plec de bases de la subhasta pot tenir en compte, a l’hora de 
determinar els criteris d’exclusió a la convocatòria:

1r Distància a les expenedories més properes.
2n Superfície útil del local proposat.
3r Distància a centres docents.

Per accedir a la subhasta el sol·licitant ha d’acreditar capacitat legal per a 
l’exercici del comerç.

En el plec de bases de la subhasta s’ha de fer constar expressament que el 
nou concessionari es compromet a dedicar o adscriure els mitjans suficients per 
dur a terme el servei concedit. Aquest compromís s’ha d’integrar en el contracte, i 
el plec li pot atribuir el caràcter d’obligació essencial.

Tres. La valoració de les ofertes presentades es fa atenent el millor preu ofert 
partint del mínim establert per a cada polígon en el plec de condicions de la 
convocatòria.
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Quatre. La resolució de la subhasta s’ha d’aprovar mitjançant resolució de la 
Subsecretaria d’Hisenda i Administracions Públiques, i s’ha de publicar en el 
“Butlletí Oficial de l’Estat”.

Cinc. Les noves concessions tenen una durada de vint-i-cinc anys. Vençut el 
termini de vigència, s’ha de convocar subhasta per a una nova provisió de 
l’expenedoria. Fins a la nova adjudicació, l’anterior concessionari pot seguir prestant 
el servei, amb l’autorització prèvia del Comissionat per al Mercat de Tabacs.»

Vint-i-sis. L’article 36 queda redactat de la manera següent:

«Article 36. Regles específiques per a la provisió d’expenedories de caràcter 
complementari.

U. Les expenedories de caràcter complementari es proveeixen per resolució 
de la Subsecretaria d’Hisenda i Administracions Públiques, amb l’informe i la 
proposta previs del Comissionat per al Mercat de Tabacs, mitjançant subhasta a 
favor de comerciants individuals que disposin o que es comprometin a disposar 
d’un establiment a la localitat de què es tracti, sempre que es donin en els 
peticionaris les circumstàncies expressades en els articles 26.U i 33.Tres, que els 
establiments proposats no incorrin en cap de les prohibicions establertes per la 
legislació sanitària, i que els productes comercialitzats no perjudiquin la conservació 
de les labors de tabac ni dels efectes timbrats; d’acord amb les condicions que 
estableixin les clàusules del plec.

A la convocatòria de la subhasta se li ha de donar publicitat exposant els 
anuncis oportuns per un període de trenta dies naturals als ajuntaments respectius 
o a les seves alcaldies pedànies, i s’ha de publicar en el “Butlletí Oficial de l’Estat”.

Dos. En tot cas és necessari, prèviament a l’adjudicació, l’informe del Comitè 
Consultiu del Comissionat per al Mercat de Tabacs.

L’adjudicació s’ha de publicar en el “Butlletí Oficial de l’Estat”.
Tres. Les noves concessions tenen una durada de vint-i-cinc anys. Vençut el 

termini de vigència, s’ha de convocar subhasta per a una nova provisió de 
l’expenedoria. Fins a la nova adjudicació, l’anterior concessionari pot seguir prestant 
el servei, amb l’autorització prèvia del Comissionat per al Mercat de Tabacs.»

Vint-i-set. L’apartat tres de l’article 37 passa a tenir la redacció següent:

«Tres. Una vegada segellada per l’expenedor i retornada la sol·licitud, s’ha de 
fer l’ingrés de l’import de la taxa i s’ha de remetre la documentació al Comissionat 
per al Mercat de Tabacs a través dels mitjans a què es refereix la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

La subscripció de la sol·licitud suposa el reconeixement exprés per part del 
titular de l’establiment de no incórrer en cap de les prohibicions en matèria sanitària 
establertes per l’ordenament jurídic, independentment de la modalitat de gestió 
elegida.»

Vint-i-vuit. Els apartats sis i set de l’article 37 queden redactats de la manera 
següent:

«Sis. En el cas de gestió delegada, el sol·licitant ha de fer a l’imprès de 
declaració liquidació la consignació que preveu l’article 25.Quatre.

Set. L’autoritzat per a la venda amb recàrrec, o, en el cas de gestió de la 
gestió delegada que preveu l’article 25, el concessionari de l’expenedoria, ha de 
complir les normes de funcionament següents:

1. La venda i el subministrament a través de màquines expenedores s’han de 
fer d’acord amb les condicions següents:

Ús: es prohibeix als menors de divuit anys l’ús de màquines expenedores de 
productes del tabac.
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Ubicació: les màquines expenedores de productes del tabac només es poden 
ubicar, sempre sota vigilància directa i permanent, en els establiments que preveu 
la Llei 28/2005, de 26 de desembre.

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

2. Paral·lelament es permet la venda manual en els establiments autoritzats 
respecte dels cigars i purets de capa natural.

3. Es pot efectuar de manera exclusivament manual la venda de cigars i 
purets proveïts de capa natural, fins i tot sense fer-ho de manera paral·lela a la 
venda per màquines expenedores, a tots els establiments autoritzats.»

Vint-i-nou. L’apartat dos de l’article 38 queda redactat de la manera següent:

«Dos. L’emmagatzemament dels productes s’ha de fer en els llocs on siguin 
les corresponents expenedories o punts de venda amb recàrrec. S’admet, en el cas 
de les expenedories de tabac i timbre, la utilització d’altres locals amb l’autorització 
prèvia del Comissionat per al Mercat de Tabacs, considerades les circumstàncies 
que concorrin en cada cas, tenint en compte l’augment de vendes de l’expenedor i 
la disponibilitat de locals dins de la zona on s’ubica.

En el cas dels punts de venda amb recàrrec només es poden emmagatzemar 
les labors de tabac a l’interior de les màquines expenedores, excepte en el supòsit 
de la venda manual de cigars i purets.»

Trenta. S’afegeix un últim paràgraf a l’apartat quatre de l’article 38.

«No obstant això, en els supòsits de gestió delegada, les claus han d’estar a 
l’expenedoria assignada, i s’han de facilitar de manera immediata davant qualsevol 
actuació inspectora.»

Trenta-u. Es fa una nova redacció dels apartats u a quatre de l’article 39:

«U. Els titulars d’una expenedoria en poden variar l’emplaçament respectant, 
en tot moment, les limitacions que preveu aquest Reial decret, amb l’autorització 
prèvia del Comissionat.

Dos. En els supòsits de canvi d’emplaçament, el nou local on s’ubiqui 
l’expenedoria ha de guardar les distàncies que assenyala l’article 35. 
Excepcionalment es poden autoritzar, amb l’informe previ del Comitè Consultiu, els 
canvis d’emplaçament que, encara que no compleixin els requisits que estableix 
l’article esmentat, millorin les seves instal·lacions i augmentin distàncies respecte a 
l’expenedoria més propera.

Tres. Els supòsits de canvi d’emplaçament són procedents, fins i tot en el cas 
que la seva autorització impliqui el canvi de classificació de l’expenedoria, passant 
d’un dels tipus assenyalats a l’article 33 d’aquest Reial decret a un altre de diferent, 
llevat del cas dels inclosos en els números cinc i sis de l’article esmentat.

Quatre. El canvi d’emplaçament no es pot concedir fins que hagin 
transcorregut tres anys des de la presa de possessió d’una nova expenedoria 
adjudicada, tret de casos de força major.»

Trenta-dos. S’afegeix un punt 4 a l’apartat u de l’article 40:

«4. De modalitat de gestió.»

Trenta-tres. Es modifica la redacció de l’apartat dos de l’article 40:

«Dos. En qualsevol dels casos a què es refereix l’apartat anterior, les 
circumstàncies respectives s’han de notificar al Comissionat per al Mercat de 
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Tabacs abans que es produeixin. La comunicació s’ha de fer directament al 
Comissionat per al Mercat de Tabacs, que ha d’informar degudament l’expenedoria 
assignada anteriorment per al subministrament o la que correspongui si el canvi 
d’emplaçament implica obligatòriament el canvi d’aquella.»

Trenta-quatre. El primer paràgraf de l’apartat u de l’article 42 queda redactat de la 
manera següent:

«U. Els titulars d’expenedories tenen llibertat per adquirir directament dels 
distribuïdors a l’engròs, i únicament d’ells, els tipus i les quantitats de tabac que 
considerin necessaris per atendre la demanda normal sense discriminar pel seu 
origen marques ni productes. Tot això sense perjudici del que preveu l’article 1.Dos.c) 
de la Llei 13/1998, de 4 de maig, sobre la introducció pels titulars d’expenedories de 
tabac i timbre de labors de tabac que tinguin la condició de mercaderies comunitàries 
segons l’article 4.7 Reglament (CEE) núm. 2913/1992, de 12 d’octubre de 1992, pel 
qual s’aprova el Codi duaner comunitari, procedents d’altres estats de la Unió 
Europea, sense perjudici del compliment de la normativa fiscal aplicable.»

Trenta-cinc. El primer paràgraf de l’apartat dos de l’article 42 queda redactat de la 
manera següent:

«Dos. Els titulars d’autorització per a la venda amb recàrrec s’han de proveir 
necessàriament als preus de tarifa a l’expenedoria del terme municipal assignada a 
petició del titular del punt de venda amb recàrrec d’entre les tres més properes al 
local el servei del qual es pretén atendre. Quan es tracti de cigars l’elecció es pot 
fer entre les tres expenedories més properes que disposin de les instal·lacions 
adequades per a la seva conservació, amb diversitat d’anells, i que garanteixin un 
subministrament immediat.»

Trenta-sis. S’afegeix un últim paràgraf a l’apartat tres de l’article 42:

«El Comissionat per al Mercat de Tabacs ha d’establir els models oficials de 
venguins. Fins aquest moment, és vàlid qualsevol model de venguí sempre que 
contingui el contingut mínim següent: el número d’ordre i si s’escau sèrie, que ha 
de ser correlatiu; la data d’expedició; el nom i cognoms, raó o denominació social 
completa, tant de l’obligat a expedir factura com del destinatari de les operacions; 
el NIF de l’obligat a expedir la factura; el domicili, tant de l’obligat a expedir factura 
com del destinatari de les operacions; la descripció detallada de les labors 
comercialitzades (per cada labor: classe de labor, el preu unitari, el nombre 
d’unitats, i la contraprestació total); i la signatura i/o el segell tant de l’obligat a 
expedir factura com del destinatari de les operacions.»

Trenta-set. Es fa una nova redacció de l’últim paràgraf de l’apartat quatre de 
l’article 42:

«Excepcionalment, en els casos en què el proveïment de labors de tabac als 
punts de venda amb recàrrec autoritzats no el puguin fer les persones esmentades 
en el paràgraf anterior, l’expenedor es pot valer de mandataris per al transport, 
apoderats expressament per escrit, i respon de la seva gestió com si fos feta 
personalment pel mandant. En aquests casos, el manament ha d’estar corroborat 
pel titular del punt de venda amb recàrrec, amb l’objecte d’acreditar la seva 
impossibilitat de dur a terme el transport, i ha de contenir, en tot cas, la identitat 
dels mandataris, l’objecte del manament i la declaració expressa de la impossibilitat 
d’efectuar el proveïment per les persones esmentades en el paràgraf anterior amb 
la signatura o el segell tant de l’expenedor com del titular de l’autorització de venda 
amb recàrrec, i s’ha de comunicar al Comissionat per al Mercat de Tabacs amb 
caràcter previ a l’inici del proveïment esmentat.»
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Trenta-vuit. Es fa una nova redacció dels apartats tres, quatre, cinc i sis de 
l’article 45:

«Tres. Les concessions transmeses des de l’entrada en vigor de la Llei 
24/2005 tenen una vigència temporal de vint-i-cinc anys, a comptar de la data de la 
primera transmissió que es produeixi des de l’entrada en vigor de la Llei esmentada, 
sense perjudici del que preveu la disposició transitòria cinquena de la Llei 13/1998, 
de 4 de maig. Dins d’aquest termini, i pel termini que resti, les expenedories poden 
ser objecte d’altres transmissions a qualsevol persona física que compleixi els 
requisits exigits per ser concessionaris, amb l’autorització prèvia del Comissionat 
per al Mercat de Tabacs.

Quatre. Quan es tracti d’una successió mortis causa no és obstacle per a la 
designació del successor el fet que aquest no tingui la plena capacitat d’obrar, que 
ha de ser completada per qui exerceixi la pàtria potestat o, si s’escau, mitjançant la 
constitució de l’organisme tutelar corresponent, que ha de tenir lloc abans de la 
presa de possessió del designat com a successor.

Cinc. Tots els supòsits de transmissió han de ser objecte d’autorització prèvia 
pel Comissionat per al Mercat de Tabacs, que pot exigir la realització d’obres de 
millora i adaptació per al compliment adequat de les obligacions que estableix 
aquest Reial decret.

Sis. Els titulars que transmetin per actes inter vivos una expenedoria no poden 
prendre part en les subhastes que es convoquin per proveir-ne de noves durant un 
període de tres anys.»

Trenta-nou. El primer paràgraf de l’apartat u de l’article 46 queda redactat de la 
manera següent:

«U. La transmissió inter vivos de la titularitat a favor de qualsevol persona 
física que compleixi els requisits exigits per ser concessionari només es pot fer 
quan el titular cedent l’hagi exercit efectivament durant un període mínim de cinc 
anys, llevat del cas d’incapacitat sobrevinguda.

Així mateix, no es pot transmetre la concessió si el titular cedent ha estat 
sancionat per una infracció molt greu en els últims cinc anys, o dues de greus en 
els últims tres anys, sempre que siguin fermes en via administrativa. Tampoc es pot 
transmetre si el titular està incurs en un procediment sancionador per infracció a 
aquesta normativa, fins a la seva resolució i arxivament.

No obstant això, en cas de transmissió mortis causa de la titularitat de l’expenedoria 
no és exigible el període de cinc anys per poder transmetre-la inter vivos.»

Quaranta. L’apartat dos de l’article 46 queda redactat de la manera següent:

«Dos. En el supòsit de transmissió mortis causa el successor, que ha de ser 
designat en un testament o document públic, ha de fer la mateixa sol·licitud que 
preveu el paràgraf anterior en el termini de sis mesos següents a la mort. En el 
supòsit de manca de previsió pel causant, correspon als cohereus per majories, 
dins de cada grau i d’acord amb la preferència establerta pel Codi civil, l’elecció de 
la persona d’entre elles cridada a la titularitat de l’expenedoria. L’esmentada 
designació i la corresponent sol·licitud s’han d’efectuar necessàriament en el 
termini de quatre mesos següents a la mort del causant.»

Quaranta-u. Es fa una nova redacció dels apartats tres i quatre, i s’afegeix un nou 
apartat cinc a l’article 47:

«Tres. Transcorreguts dos anys sense que s’hagi procedit a la reobertura de 
l’establiment, el Comissionat per al Mercat de Tabacs, prèvia audiència a 
l’interessat, inicia el procediment de revocació de la concessió.

Quatre. Els tancaments per un termini inferior a cinc dies laborables no 
requereixen autorització prèvia, però s’han de comunicar al Comissionat per al 
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Mercat de Tabacs amb una antelació de dos dies, excepte en el cas de malaltia, que 
es pot comunicar a posteriori, dins dels dos dies següents a l’inici del tancament.

Cinc. El Comissionat per al Mercat de Tabacs autoritza, sempre que el servei 
públic no es vegi afectat, els tancaments sol·licitats pels expenedors per vacances 
que no excedeixin els trenta dies naturals continuats o els quinze dies naturals en 
dos períodes discontinus.»

Quaranta-dos. L’apartat tres de l’article 51 queda redactat de la manera següent:

«Tres. El pagament voluntari per l’imputat, en qualsevol moment anterior a la 
resolució, implica així mateix l’acabament del procediment. En els casos en què hi 
hagi conformitat amb la proposta de sanció, i en el termini que s’habiliti en la 
notificació de l’inici de l’expedient, es pot fer efectiu l’import de la sanció amb una 
reducció del 25 per 100.»

Quaranta-tres. S’afegeix un nou número 7 a l’article 56:

«7. El subministrament per l’expenedor a deu o més punts de venda amb 
recàrrec no assignats.»

Quaranta-quatre. La lletra c) del número 5 de l’article 57 queda redactada de la 
manera següent:

«c) Incomplir la normativa sobre la venda a menors.»

Quaranta-cinc. El número 3 de l’article 57 queda sense contingut.
Quaranta-sis. Les lletres e) i f) del número 5 de l’article 57 queden redactades de la 

manera següent:

«e) El subministrament o transport a punts de venda amb recàrrec diferents dels 
que tingui adscrits reglamentàriament, o que no disposin d’autorització o que aquesta 
estigui caducada, així com la realització d’activitats comercials que excedeixin l’àmbit 
propi de la concessió, com la venda a distància o per mitjans telemàtics o mitjançant 
l’exportació, o a altres expenedories, a excepció de la venda a distància a persones 
residents en un altre Estat membre de la Unió de labors de tabac que tinguin la 
condició de �mercaderies comunitàries� segons l’article 4.7 del Reglament (CEE) 
núm. 2913/1992, de 12 d’octubre de 1992, pel qual s’aprova el Codi duaner comunitari, 
sense perjudici del compliment de la normativa fiscal aplicable.

f) La falta de presentació de la declaració responsable respecte a la venda 
d’altres productes, o la venda de productes quan aquesta hagi estat declarada 
ineficaç, així com l’emmagatzemament en els mateixos locals de productes que 
puguin perjudicar la bona conservació de les labors de tabac.»

Quaranta-set. S’afegeix una nova lletra g) al número 5 de l’article 57:

«g) En els supòsits de gestió delegada, la desproporció de labors més 
demanades i la no-adequació dels preus de les labors de tabac existents a les 
màquines expenedores als publicats pel Comissionat per al Mercat de Tabacs.»

Quaranta-vuit. Es fa una nova redacció del número 2 de l’article 58:

«2. La no-disponibilitat de les tarifes oficials de preus o dels documents 
acreditatius de la concessió.»

Quaranta-nou. Es fa una nova redacció del número 5 de l’article 58:

«5. En el supòsit de gestió delegada de punts de venda amb recàrrec per part 
de l’expenedor, qualsevol altra infracció dels requisits exigibles a les màquines 
expenedores de tabac tret del que preveu l’article 57.Cinc.»
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Cinquanta. S’introdueix un nou número 6 a l’article 58:

«6. Qualsevol altra infracció del que preveu la Llei 13/1998, de 4 de maig, 
d’ordenació del mercat de tabacs i normativa tributària, comesa pels expenedors, 
no tipificada com a infracció greu o molt greu.»

Cinquanta-u. El número 1 de l’article 60 queda sense contingut.
Cinquanta-dos. S’afegeix un nou número 5 a l’article 61:

«5. La comercialització de productes a preus diferents dels establerts per a la 
seva venda amb recàrrec.»

Cinquanta-tres. Es fa una nova redacció del primer paràgraf de la disposició 
addicional segona:

«En aplicació de les previsions de la disposició addicional setena de la Llei 
13/1998, de 4 de maig, els establiments que estiguin autoritzats o s’autoritzin per 
fer les vendes que s’hi regulen poden exercir la seva activitat en relació amb les 
labors de tabacs amb impostos, i el recàrrec corresponent, encara que sotmesos a 
les següents limitacions.»

Cinquanta-quatre. S’afegeix una nova lletra f) a la disposició addicional segona amb 
la redacció següent:

«f) En el cas dels establiments que estiguin autoritzats han d’assabentar el 
Comissionat per al Mercat de Tabacs de l’inici de les operacions de venda.»

Cinquanta-cinc. La disposició addicional tercera queda redactada de la manera 
següent:

«El règim relatiu al comerç a la menuda de labors de tabac, que regula el títol II, 
referent a la venda de tabac, tant en expenedories com en els punts de venda amb 
recàrrec, tant si es fa manual com mitjançant l’ús d’una màquina automàtica 
expenedora, s’entén sens perjudici de les obligacions establertes en la normativa 
sanitària vigent.»

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

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

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.14a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre hisenda general.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 5 de setembre de 2014.

FELIPE R.

El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO
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