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I.    Disposicions generals

CAP DE L’ESTAT
 739 REIAL DECRET LLEI 1/2007, de 12 de gener, pel 

qual es deroga la disposició transitòria quinta 
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. 
(«BOE» 12, de 13-1-2007.)

 Entre els diversos objectius perseguits per la Llei 28/2005, 
de 27 de desembre, de mesures sanitàries enfront del taba-
quisme i reguladora de la venda, el subministrament, el con-
sum i la publicitat dels productes del tabac, es troba, com 
indica la seua exposició de motius, la transposició de la Direc-
tiva 2003/33/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de 
maig de 2003 (LCEur 2003, 1924 i LCEur 2004, 952), relativa a 
l’aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i 
administratives dels estats membres en matèria de publicitat 
i de patrocini dels productes del tabac.

Amb este fi l’article 9 de l’esmentada llei prohibix el 
patrocini dels productes del tabac, així com qualsevol 
classe de publicitat i promoció dels esmentats productes 
en tots els mitjans i suports, incloent-hi les màquines 
expenedores i els servicis de la societat de la informació 
amb diverses excepcions que el precepte establix en les 
lletres a), b) i c) de l’apartat primer relatives a publicacions 
destinades exclusivament als professionals que interve-
nen en el comerç del tabac, presentacions de productes 
del tabac a professionals del sector en el marc de la Llei 
13/1998, de 4 de maig (RCL 1998, 1137), d’Ordenació del 
Mercat de Tabacs i normativa tributària, així com la pro-
moció dels dits productes en les expenedories de tabac i 
timbre de l’Estat, sempre que concórreguen determina-
des circumstàncies i les publicacions que continguen 
publicitat de productes del tabac, editades o impreses en 
països que no formen part de la Unió Europea.

No obstant això, la disposició transitòria quinta de 
l’esmentada llei establix un règim d’excepció temporal de 
tres anys des de la seua entrada en vigor quan es tracte de 
publicitat i patrocini que incorporen en el seu vestuari, 
complements, instruments, equipaments, prototips i/o 
vehicles, els equips participants en competicions i esdeve-
niments esportius del motor amb efectes transfronterers.

Esta previsió normativa ha motivat l’inici d’un proce-
diment d’infracció pels servicis de la Comissió Europea 
per una transposició incorrecta de la Directiva  2003/33/CE 
del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de maig de 
2003, relativa a l’aproximació de les disposicions legals, 
reglamentàries i administratives dels estats membres en 
matèria de publicitat i de patrocini dels productes del 
tabac, el termini de transposició del qual va finalitzar el 31 
de juliol de 2005, i que en l’article 5 establix, sense termini 
transitori, la prohibició del patrocini dels esdeveniments 
esportius transfronterers mencionats.

El dit procediment, iniciat segons el que preveu l’article 
226 del Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea, es 
troba en este moment en fase de dictamen motivat, 
moment immediatament anterior a la demanda davant del 

Tribunal de Justícia de la Unió Europea. En eixe dictamen, 
de 12 d’octubre de 2006, se sol·licita a les autoritats espan-
yoles l’adopció de les mesures necessàries per a ajustar-se 
al contingut de la Directiva, en un termini de dos mesos, 
per entendre que l’excepció introduïda per mitjà de la dis-
posició transitòria quinta de la Llei 28/2005, de 27 de des-
embre, constituïx una infracció de la prohibició del patro-
cini prevista en l’article 5 de la Directiva 2003/33/CE.

Per això este Reial Decret Llei procedix a la derogació en 
l’article únic de la mencionada disposició transitòria, dero-
gació que respon a la necessitat d’impedir la continuació del 
procediment d’infracció iniciat, així com del recurs davant 
del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i, si és el cas, de 
la condemna i la sanció pecuniària que se’n puga derivar.

Quant a la figura jurídica a través de la qual s’aprova 
esta mesura, ha de destacar-se que la derogació de la dis-
posició transitòria de la Llei 28/2005, de 27 de desembre, 
està subjecta al principi de reserva de llei. L’extraordinària 
i urgent necessitat,  pressupòsit de l’aprovació del Reial 
Decret Llei, està motivada en primer terme per la necessi-
tat de donar una resposta complida en el termini més 
breu possible al requeriment del dictamen motivat de la 
Comissió, que no pot esperar la tramitació d’una llei pel 
procediment ordinari, i en segon lloc, per la necessitat 
d’evitar els perjuís economicopressupostaris que es deri-
varan d’una eventual sentència condemnatòria a Espanya, 
resultat de l’imminent procés judicial per incompliment 
de les obligacions que li incumbixen de conformitat amb 
l’ar ticle 5.1 de la Directiva 2003/33/CE, en el cas de no pro-
cedir-se a la derogació objecte d’esta norma.

Estes circumstàncies justifiquen el recurs a la figura 
jurídica del Reial Decret Llei, ja que concorren el supòsit 
habilitant de l’extraordinària i la urgent necessitat que la 
nostra Constitució exigix per a la seua utilització.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització continguda en 
l’article 86 de la Constitució Espanyola, a proposta de la 
ministra de Sanitat i Consum i amb la deliberació prèvia 
del Consell de Ministres en la seua reunió del dia 12 de 
gener de 2007,

D I S P O S E :

Article únic. Derogació de la disposició transitòria quinta 
Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sani-
tàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, 
el subministrament, el consum i la publicitat dels pro-
ductes del tabac.

Queda derogada la disposició transitòria quinta 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.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Este Reial Decret Llei entrarà en vigor el mateix dia 
que es publique en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 12 de gener de 2007.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 


