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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME
9596 Ordre ICT/697/2019, de 25 de juny, per la qual es modifica l’annex I.1 del 

Reglament de control del comerç exterior de material de defensa, d’altre 
material i de productes i tecnologies de doble ús, aprovat pel Reial decret 
679/2014, d’1 d’agost.

La Llei 53/2007, de 28 de desembre, sobre el control del comerç exterior de material 
de defensa i de doble ús, a la disposició final primera, habilita els «ministres d’Indústria, 
Turisme i Comerç, d’Afers Exteriors i de Cooperació, de Defensa, d’Economia i Hisenda i 
de l’Interior, en l’àmbit de les seves competències respectives, a dictar les disposicions 
necessàries per a la seva execució i desenvolupament». En compliment d’aquesta 
disposició final primera es va dictar el Reglament de control del comerç exterior de material 
de defensa, d’altre material i de productes i tecnologies de doble ús, aprovat pel Reial 
decret 679/2014, d’1 d’agost.

L’apartat 1 de la disposició final quarta del Reial decret esmentat estableix que el 
ministre d’Economia i Competitivitat (les competències del qual en aquesta matèria 
exerceix actualment la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme), amb l’informe previ de la 
Junta Interministerial Reguladora del Comerç Exterior de Material de Defensa i de Doble 
Ús (JIMDDU), pot actualitzar el contingut dels annexos I, II, III, IV i V del Reglament d’acord 
amb els canvis aprovats en els organismes internacionals, en els tractats internacionals, 
en els règims internacionals de no proliferació i control de les exportacions i en la normativa 
de la Unió Europea.

L’adopció de la Directiva (UE) 2019/514 de la Comissió, de 14 de març de 2019, per la 
qual es modifica la Directiva 2009/43/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a 
la llista de productes relacionats amb la defensa, implica modificacions que afecten els 
productes que descriu l’annex I.1 del Reglament de control del comerç exterior de material 
de defensa, d’altre material i de productes i tecnologies de doble ús, i, per tant, és necessari 
modificar aquest apartat, i aquest és l’objecte d’aquesta Ordre.

Aquesta norma s’ajusta als principis de bona regulació que estableix l’article 129 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, pel fet que porta a terme la transposició d’una directiva europea, ja que el més 
adequat és la modificació del Reglament de control del comerç exterior de material de 
defensa, d’altre material i de productes i tecnologies de doble ús. A més, conté la regulació 
imprescindible i no genera càrregues.

Aquesta Ordre ha rebut l’informe favorable de la JIMDDU en la reunió de 25 abril 
de 2019.

Així mateix, s’ha fet el tràmit d’audiència i informació pública, tal com està establert a 
l’article 26.6 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern.
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En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article únic. Modificació del Reglament de control del comerç exterior de material de 
defensa, d’altre material i de productes i tecnologies de doble ús, aprovat pel Reial 
decret 679/2014, d’1 d’agost.

El Reglament de control del comerç exterior de material de defensa, d’altre material i 
de productes i tecnologies de doble ús, aprovat pel Reial decret 679/2014, d’1 d’agost, 
queda modificat en els termes següents:

U. Annex I.1 Material de defensa en general. Categoria 1. L’apartat d) queda de la 
manera següent:

«d. Accessoris dissenyats per a les armes que preveuen els subarticles 1.a, 
1.b o 1.c, segons s’indica:

1. Carregadors desmuntables;
2. Supressors o moderadors del soroll;
3. Muntatges especials de canó;
4. Apagaflames;
5. Visors òptics amb processament electrònic d’imatge;
6. Visors òptics dissenyats especialment per a ús militar.»

Dos. Annex I.1 Material de defensa en general. Categoria 8.a. S’hi inclou un nou 
component numerat com a 42.

«42. EDNA (etilendinitramina) (CAS 505-71-5);»

Tres. Annex I.1 Material de defensa en general. Categoria 8.c.1. S’hi inclou una nova 
nota (Nota 1), i es renumera com a Nota 2 la ja existent.

«8.c.1. Combustibles per a «aeronaus» formulats especialment amb finalitats 
militars;

Nota 1: El subarticle 8.c.1 no s’aplica als combustibles d’«aeronaus» següents: 
JP-4, JP-5, i JP-8.

Nota 2: Els combustibles d’«aeronaus» que especifica el subarticle 8.c.1 són els 
productes acabats, i no els seus constituents.»

Quatre. Annex I.1 Material de defensa en general. Categoria 8.c.10.b. Es modifica la 
nota aclaridora de la manera següent:

«Nota: El subarticle 8.c.10.b no s›aplica als combustibles fòssils refinats ni als 
biocombustibles ni als combustibles per a motors certificats per a ús en aviació 
civil.»

Cinc. Annex I.1 Material de defensa en general. Categoria 8.e. Es modifica el 
component 16.

«16. Poli-NIMMO (poli nitratometilmetiloxetà), poli-NMMO o poli(3-nitratometil-
3-metiloxetà) (CAS 84051-81-0);»

Sis. Annex I.1 Material de defensa en general. Categoria 8.e. S’hi inclou un nou 
component numerat com a 21.

«21. TMETN (trinitrat de trimetiloletà) (CAS 3032-55-1);»
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Set. Annex I.1 Material de defensa en general. Categoria 8.f. S’inclou un nou 
component, al ja existent prèviament, en el número 5.

«5. Resorcilat beta de plom (CAS 20936-32-7) o resorcilat beta de coure (CAS 
70983-44-7);»

Vuit. Annex I.1 Material de defensa en general. Categoria 9.b. Es modifica l’aparell 1.

«1. Motors dièsel dissenyats especialment per a submarins;»

Nou. Annex I.1 Material de defensa en general. Categoria 15. S’elimina la nota 1 
existent en la versió anterior. D’acord amb això, la categoria 15 queda de la manera 
següent:

«15 Equips de formació d›imatge o de contramesura, segons s›indica, 
dissenyats especialment per a ús militar, i components i accessoris dissenyats 
especialment per a aquests:

a. Registradors i equips de procés d’imatge;
b. Càmeres, equip fotogràfic i equip per al revelatge de pel·lícules;
c. Equip per a la intensificació d’imatges;
d. Equip de formació d’imatge d’infrarojos o tèrmica;
e. Equip sensor d’imatge per radar;
f. Equips de contramesura i contra-contramesura per als equips especificats 

en els subarticles 15.a a 15.e.

Nota: El subarticle 15.f inclou equip dissenyat per degradar el funcionament o 
l’efectivitat dels sistemes militars d’imatge o per minimitzar aquests efectes 
degradants.

Nota: L’article 15 no s’aplica als ʺtubs intensificadors d’imatges de la primera 
generacióʺ ni als equips dissenyats especialment per incorporar ʺtubs intensificadors 
d’imatges de la primera generacióʺ.

N.B. Per a la classificació dels visors que incorporin ʺtubs intensificadors 
d’imatges de la primera generacióʺ, vegeu els articles 1 i 2 i el subarticle 5.a.

N.B.: Vegeu també els subarticles 6A002.a.2 i 6A002.b de la llista de productes 
de doble ús de la UE.»

Deu. Annex I.1 Material de defensa en general. CATEGORIA 17. Es modifica l’apartat l.

«l. Contenidors intermodals ISO o carrosseries desmuntables (és a dir, caixes 
mòbils), dissenyats especialment o «modificats» per a ús militar;»

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

Queda transposada a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2019/514 de la 
Comissió, de 14 de març de 2019, per la qual es modifica la Directiva 2009/43/CE del 
Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la llista de productes relacionats amb la 
defensa.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor el dia 5 de juliol de 2019, de conformitat amb el que 
estableix l’article 2.1 de la Directiva (UE) 2019/514 de la Comissió, de 14 de març de 2019, 
per la qual es modifica la Directiva 2009/43/CE del Parlament Europeu i del Consell pel 
que fa a la llista de productes relacionats amb la defensa.

Madrid, 25 de juny de 2019.–La ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, María Reyes 
Maroto Illera.
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