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2635 CORRECCIÓ d’errades a la Llei 34/1998,
de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs.
(«BOE» 29, de 3-2-1999.)

Havent observat errades en el text de la Llei 34/1998,
de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, publicat en
el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 241, de 8 d’octubre
de 1998, i en el suplement en català número 7, de 28
d’octubre de 1998, se’n detallen les modificacions opor-
tunes:

A la pàgina 33545, primera columna, disposició addi-
cional onzena, apartat segon.3, últim paràgraf, novena
línia, de la versió en castellà, on diu: «...que estén repre-
sentadas...», ha de dir: «...que no estén representadas...».

A la pàgina 33548, segona columna, disposició tran-
sitòria novena, sisena línia, de la versió en castellà, on
diu: «...plazo de superior a dos años...», ha de dir: «...plazo
no superior a dos años...»; i a la pàgina 291, primera
columna, disposició transitòria novena, cinquena línia,
del suplement en català, on diu: «...termini superior a
dos anys...», ha de dir: «...termini no superior a dos
anys...».

MINISTERI DE FOMENT

2637 REIAL DECRET 81/1999, de 22 de gener, pel
qual s’aprova el Reglament de desplegament
del títol II de la Llei 24/1998, de 13 de juliol,
del servei postal universal i de liberalització
dels serveis postals, pel que fa a les auto-
ritzacions per a la prestació de serveis i al
Registre general d’empreses prestadores de
serveis postals. («BOE» 29, de 3-2-1999.)

El títol II de la Llei 24/1998, de 13 de juliol, del
servei postal universal i de liberalització dels serveis pos-
tals, estableix les regles generals del règim de prestació
de serveis en l’àmbit liberalitzat d’actuació dels opera-
dors postals, i distingeix entre autoritzacions generals
i singulars segons es tracti de serveis no inclosos en
l’àmbit del servei postal universal o dels inclosos i no
reservats a l’operador encarregat de prestar-lo.

Per facilitar l’exercici d’activitats postals en el règim
de competència que estableix la Llei 24/1998, cal regu-
lar els procediments per obtenir les autoritzacions admi-
nistratives i establir les condicions generals i les espe-
cífiques exigibles per a cada classe d’autorització.

Al seu torn, l’article 8 de la Llei 24/1998 crea el
Registre general d’empreses prestadores de serveis pos-
tals, de caràcter públic, en el qual s’han d’inscriure les
dades relatives als titulars d’autoritzacions per a la pres-
tació dels serveis indicats i en remet la regulació a una
norma de desplegament futura.

El Registre general d’empreses prestadores de serveis
postals, que es nodreix de les dades relatives als ope-
radors postals, constitueix un element essencial per
conèixer el mercat postal i per detectar o corregir pos-
sibles anomalies en el funcionament del sector. D’acord
amb el règim que preveu la Llei, les dades que s’hi han
d’inscriure han de ser elementals i susceptibles de ser
proporcionades amb rapidesa pels interessats. El Regis-
tre permet que l’òrgan encarregat de la regulació postal
conegui, amb un alt grau de fiabilitat, el sector postal
en el nostre país, cosa que constitueix una garantia i
una condició necessària per millorar el funcionament del
mercat.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Foment,
amb l’aprovació del ministre d’Administracions Públi-
ques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació
prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 22
de gener de 1999,

D I S P O S O :

Article únic. Aprovació del Reglament.

S’aprova el Reglament de desplegament del títol II
de la Llei 24/1998, de 13 de juliol, del servei postal
universal i de liberalització dels serveis postals, pel que
fa a les autoritzacions per a la prestació de serveis i
al Registre general d’empreses prestadores de serveis
postals, que s’insereix en l’annex d’aquest Reial decret.

Disposició transitòria primera. Règim aplicable a les
entitats prestadores de serveis postals abans de l’en-
trada en vigor de la Llei 24/1998.

Els títols habilitadors per prestar els serveis postals als
quals es refereixen els apartats 2 i 3 de la disposició tran-
sitòria primera de la Llei 24/1998 tenen caràcter pro-
visional, els ha d’inscriure d’ofici la Secretaria General de
Comunicacions en el Registre general d’empreses pres-
tadores de serveis postals i habiliten exclusivament per
dur a terme els serveis que es prestaven abans de l’entrada
en vigor de la Llei esmentada. Amb caràcter general, fina-
litzat el termini d’un any des de l’entrada en vigor de
la Llei 24/1998, els títols provisionals perden la seva vigèn-
cia i les entitats prestadores han de so�icitar un nou títol
habilitador. Això s’entén sens perjudici del que preveu la
disposició transitòria primera de la Llei 24/1998.

Per prestar els altres serveis que puguin dur a terme
les entitats esmentades d’acord amb la Llei 24/1998,
han d’obtenir el títol habilitador corresponent, que se’ls
ha d’atorgar si acrediten el compliment de les normes
aplicables en cada cas.

Disposició transitòria segona. Prestació ordinària de
serveis postals.

Mentre no s’aprovi el Reglament al qual es refereix
l’apartat 2 de la disposició final tercera de la Llei 24/1998,
i als efectes del que disposa l’article 15.2.B) de la mateixa
Llei, s’entén per prestació ordinària de serveis postals
nacionals i transfronterers l’acollida a les garanties de
rapidesa i seguretat ofertes amb caràcter general.

Disposició derogatòria única. Eficàcia derogatòria.

1. Queden derogades les disposicions següents:

a) El Reial decret 1145/1992, de 25 de setembre,
pel qual es regula la prestació de determinats serveis
ràpids internacionals de recollida, transport i lliurament
de cartes i targetes postals.

b) L’Ordre del ministre d’Obres Públiques, Trans-
ports i Medi Ambient de 25 de març de 1993, de des-
plegament del Reial decret 1145/1992, de 25 de setem-
bre, pel qual es regula la prestació de determinats serveis
ràpids internacionals de recollida, transport i lliurament
de cartes i targetes postals.

c) L’Ordre del ministre d’Obres Públiques, Trans-
ports i Medi Ambient de 19 d’abril de 1993, sobre regis-
tre d’activitats de correspondència urbana.

2. Queden derogades, així mateix, totes les dispo-
sicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que
estableix aquest Reial decret.



Suplement núm. 5 Dijous 25 febrer 1999 383

Disposició final primera. Habilitació normativa.

S’autoritza el ministre de Foment per dictar les dis-
posicions necessàries per a l’execució i el desplegament
del que disposa aquest Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà d’haver
estat publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat». No obstant
això, les disposicions del Reglament que s’aprova mit-
jançant aquest Reial decret relatives a les autoritzacions
singulars no tenen efecte fins que entrin en vigor les
normes reguladores de les taxes per prestació de serveis
postals.

Madrid, 22 de gener de 1999.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Foment,

RAFAEL ARIAS-SALGADO MONTALVO

ANNEX

Reglament de desplegament del títol II de la Llei
24/1998, de 13 de juliol, del servei postal universal
i de liberalització dels serveis postals, pel que fa a
les autoritzacions per a la prestació de serveis i al
Registre general d’empreses prestadores de serveis

postals

CAPÍTOL I

Autoritzacions administratives per a la prestació
de serveis postals

SECCIÓ 1a NORMES GENERALS

Article 1. Títols habilitadors.

Els títols habilitadors per prestar els serveis postals
que regula el títol II de la Llei 24/1998, de 13 de juliol,
del servei postal universal i de liberalització dels serveis
postals, són les autoritzacions administratives generals
o les autoritzacions administratives singulars que s’ator-
guen d’acord amb el que estableix aquest Reglament.

Article 2. Condicions generals aplicables als titulars de
les autoritzacions administratives generals i de les
autoritzacions administratives singulars.

1. Els titulars de les autoritzacions a què es refereix
l’article anterior han de complir, en tot cas, els requisits
essencials per prestar el servei postal relatius a la invio-
labilitat de la correspondència, la protecció de les dades
personals i la seguretat del funcionament de la xarxa
en matèria de transport de substàncies perilloses, pro-
tecció del medi ambient i ordenació territorial.

2. El que estableix l’apartat anterior s’entén sens
perjudici del compliment de les condicions específiques
que siguin aplicables a cada tipus d’autoritzacions, en
els termes que regula aquest Reglament.

Article 3. Règim jurídic.

La prestació de serveis postals s’ha de fer amb sub-
jecció als requisits que estableix la Llei 24/1998 i les
seves normes de desplegament, en especial el Regla-
ment de prestació dels serveis postals a què es refereix
la disposició final tercera, apartat 2, de la Llei esmentada.

Article 4. So�icituds d’autorització.

1. Els interessats en la prestació de serveis postals
han de formular una so�icitud, dirigida a la Secretaria
General de Comunicacions del Ministeri de Foment, que
ha de contenir les dades següents:

a) Nom i cognoms de l’interessat i, si s’escau, de
la persona que el representi, així com la identificació
del lloc que s’assenyali a efectes de notificació.

b) El document nacional d’identitat o el passaport
del so�icitant i el número o el codi d’identificació fiscal
quan es tracti d’una societat mercantil, l’escriptura de
constitució i, si s’escau, la de modificació, inscrites degu-
dament en el Registre mercantil, i la documentació que
acrediti la personalitat i la capacitat de qui actua en
nom i per compte de la societat.

c) Fets, raons i petició en què es concreti la so�i-
citud.

d) Lloc i data.
e) Signatura del so�icitant o acreditació de l’auten-

ticitat de la seva voluntat expressada per qualsevol mitjà.
f) Òrgan administratiu al qual es dirigeix.

2. En la so�icitud s’han d’expressar detalladament
el servei o els serveis que s’han de prestar, les modalitats
de la prestació i totes les dades que siguin necessàries
per conèixer les característiques i l’abast de les activitats
que es pretenguin dur a terme. Aquestes dades han d’a-
nar acompanyades dels documents que n’acreditin l’au-
tenticitat.

Article 5. Documentació complementària.

1. Els interessats en la prestació de serveis postals
han d’adjuntar a la so�icitud, a més de la documentació
específica exigida per a cada tipus d’autorització d’acord
amb el que estableix aquest Reglament, una declaració
responsable de respecte als requisits essencials que esta-
bleix l’article 9 de la Llei 24/1998, i de submissió a
la normativa aplicable a la prestació del servei que s’ha
de dur a terme.

2. La Secretaria General de Comunicacions pot so�i-
citar als operadors postals que aportin dades comple-
mentàries de caràcter estadístic relatives als mitjans
materials i personals disponibles, el nombre i les carac-
terístiques de les trameses postals i, en general, les dades
que calguin per al millor coneixement del sector i per
atendre les obligacions estadístiques derivades de la per-
tinença a organitzacions internacionals especialitzades.

La negativa a subministrar la informació requerida,
sense causa justificada, constitueix la infracció que pre-
veu l’article 41.4.a) de la Llei 24/1998.

SECCIÓ 2a AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES GENERALS

Article 6. Àmbit de les autoritzacions administratives
generals.

Cal una autorització administrativa general per a la
prestació de serveis postals que no necessitin cap altre
tipus d’autorització pel fet de no estar inclosos en l’àmbit
del servei postal universal.

Article 7. Comunicació i registre de les autoritzacions
administratives generals.

1. Els interessats en la prestació de serveis postals
no inclosos en l’àmbit del servei postal universal ho han
de comunicar expressament a la Secretaria General de
Comunicacions, mitjançant la so�icitud corresponent a
la qual han d’adjuntar la documentació necessària de
conformitat amb els articles 4 i 5 d’aquest Reglament.
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2. La Secretaria General de Comunicacions ha d’ins-
criure d’ofici les dades relatives a l’interessat i als serveis
postals que pretén prestar en el Registre general d’em-
preses prestadores de serveis postals. La inscripció s’ha
de fer en el termini màxim de tres mesos des de la
comunicació a què es refereix l’apartat anterior.

Contra les resolucions del secretari general de Comu-
nicacions els interessats poden interposar recurs davant
el ministre de Foment, la resolució del qual posa fi a
la via administrativa.

3. Un cop feta la inscripció, la Secretaria General
de Comunicacions ho ha de notificar a l’interessat, el
qual pot començar la prestació dels serveis postals empa-
rats per l’autorització general.

4. Si transcorreguts tres mesos des de la comuni-
cació no ha estat feta la inscripció per una causa impu-
table a l’Administració, l’interessat pot iniciar la prestació
del servei.

Article 8. Serveis postals emparats per les autoritza-
cions generals.

1. L’autorització es refereix, en tot cas, als serveis
so�icitats i als complementaris de recollida, admissió,
classificació, tractament, curs, transport, distribució i lliu-
rament de les trameses postals relacionades amb els
serveis, sens perjudici del que estableix l’article 18 de
la Llei 24/1998.

2. Una autorització general es pot estendre a altres
serveis dels indicats en l’article 6, sempre que el seu
titular ho so�iciti expressament a la Secretaria General
de Comunicacions perquè es modifiqui la inscripció regis-
tral feta inicialment.

Article 9. Certificat d’inscripció registral.

El certificat d’inscripció en el Registre general d’em-
preses prestadores de serveis postals és el mitjà ordinari
per acreditar la titularitat d’una autorització general per
a la prestació dels serveis postals no inclosos en l’àmbit
del servei universal.

Article 10. Inscripció en el Registre general de trans-
portistes i empreses d’activitats auxiliars i comple-
mentàries del transport.

La inscripció en el Registre general de transportistes
i empreses d’activitats auxiliars i complementàries del
transport té un valor equivalent a la inscripció en la secció
A del Registre general d’empreses prestadores de serveis
postals i, en conseqüència, habilita per a la prestació
de serveis postals no inclosos en l’àmbit del servei postal
universal, sempre que l’interessat aporti el certificat regis-
tral corresponent i la documentació o les dades com-
plementàries requerides d’acord amb el que preveu l’ar-
ticle 5.

Un cop aportada la documentació a què es refereix
el paràgraf anterior, la Secretaria General de Comuni-
cacions, a petició de l’interessat, ha de fer la inscripció
corresponent en el Registre general d’empreses pres-
tadores de serveis postals.

SECCIÓ 3a AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES SINGULARS

Article 11. Àmbit de les autoritzacions administratives
singulars.

Les autoritzacions administratives singulars consti-
tueixen el títol habilitador per prestar serveis postals
inclosos en l’àmbit del servei postal universal i no reser-
vats a l’operador al qual se n’encomana l’execució.

Article 12. Categories d’autoritzacions administratives
singulars.

1. Les autoritzacions singulars per dur a terme ser-
veis postals nacionals i transfronterers per a trameses
postals que incorporin una adreça indicada pel remitent
sobre el mateix objecte o sobre el seu embalatge com-
prenen les categories següents:

a) Cartes i targetes postals fins a 2 quilograms de pes.
b) Paquets postals fins a 10 quilograms de pes.

En cada una de les categories hi ha dues modalitats
de prestació, una quan l’àmbit d’actuació del peticionari
és urbà i una altra quan és interurbà o internacional.

2. Cada categoria d’autorització singular a què es
refereix l’apartat anterior habilita per dur a terme les
operacions de recollida, admissió, classificació, tracta-
ment, curs, transport, distribució i lliurament de les tra-
meses postals. També pot incloure els serveis de tramesa
certificada i de tramesa amb valor declarat d’acord amb
el que preveu l’article 15.4 de la Llei 24/1998.

Article 13. Condicions específiques exigibles als titulars
d’autoritzacions administratives singulars.

Els titulars d’autoritzacions administratives singulars,
a més de les condicions generals que preveu l’article 2,
han de complir les altres condicions que siguin aplicables
a cada categoria o modalitat de servei d’acord amb el
que estableix l’article 12 de la Llei 24/1998.

Article 14. Atorgament de les autoritzacions adminis-
tratives singulars.

Les autoritzacions administratives singulars, les ator-
ga, amb caràcter reglat, la Secretaria General de Comu-
nicacions del Ministeri de Foment, a so�icitud dels inte-
ressats, amb l’acreditació prèvia del compliment de les
condicions a què es refereix l’article anterior.

Article 15. Prestació de so�icituds.

1. Els interessats en la prestació d’un servei postal
per al qual calgui una autorització administrativa singular
ho han de comunicar a la Secretaria General de Comu-
nicacions, mitjançant la so�icitud corresponent junta-
ment amb la documentació necessària de conformitat
amb el que estableixen els articles 4 i 5.

2. Les so�icituds s’han de tramitar d’acord amb el
procediment per a l’atorgament d’autoritzacions admi-
nistratives que estableix la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú, i les seves
normes de desplegament.

Article 16. Taxa per l’atorgament de les autoritzacions
administratives singulars.

Juntament amb la so�icitud a què es refereix l’article
anterior, el so�icitant ha de presentar el justificant d’ha-
ver abonat l’import de la taxa per l’atorgament d’auto-
ritzacions administratives singulars que estableix l’arti-
cle 34 de la Llei 24/1998.

Article 17. Finalització del procediment.

1. La Secretaria General de Comunicacions, una
vegada finalitzat l’expedient, ha de dictar resolució moti-
vada en què concedeixi o denegui l’autorització so�i-
citada.
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2. En la resolució per la qual s’autoritza la prestació
del servei de què es tracti s’han de fixar, quan sigui
procedent, les obligacions i els requisits de servei públic
a què es refereixen els articles 12 i 22 de la Llei 24/1998.

3. Contra les resolucions del secretari general de
Comunicacions els interessats poden interposar recurs
davant el ministre de Foment, la resolució del qual posa
fi a la via administrativa.

4. Transcorregut el termini de tres mesos des que
la so�icitud d’autorització singular hagi tingut entrada
en el Registre de la Secretaria General de Comunicacions
sense que s’hi hagi dictat resolució expressa, la so�icitud
es pot entendre estimada.

Article 18. Inscripció en el Registre general d’empreses
prestadores de serveis postals.

Les dades relatives als titulars d’autoritzacions admi-
nistratives singulars han de ser inscrites d’ofici en el
Registre general d’empreses prestadores de serveis pos-
tals, per la Secretaria General de Comunicacions, quan
es tracti de la primera inscripció, i a instància dels inte-
ressats per a les modificacions successives.

CAPÍTOL II

El Registre general d’empreses prestadores
de serveis postals

Article 19. Objecte del Registre.

El Registre general d’empreses prestadores de serveis
postals, creat per la Llei 24/1998, de 13 de juliol, del
servei postal universal i de liberalització dels serveis pos-
tals, té per objecte la inscripció obligatòria de les auto-
ritzacions administratives generals i de les autoritzacions
administratives singulars per a la prestació de serveis
postals, així com de les dades sobre les persones naturals
o jurídiques titulars de les autoritzacions.

Article 20. Naturalesa i dependència del Registre.

El Registre general d’empreses prestadores de serveis
postals es porta a la Secretaria General de Comunica-
cions del Ministeri de Foment.

Aquest Registre, l’àmbit del qual és nacional, té caràc-
ter públic i els certificats estesos per l’encarregat del
Registre acrediten fefaentment el contingut dels assen-
taments.

Les dades registrals són de lliure accés perquè siguin
consultades per tots els interessats que ho so�icitin.

Article 21. Estructura del Registre.

El Registre consta de dues seccions:

A) Registre de titulars d’autoritzacions generals.
B) Registre de titulars d’autoritzacions singulars.

En la secció A) s’inscriuen les dades relatives als titu-
lars de les autoritzacions generals, una vegada constatat
el compliment dels requisits necessaris per ser habilitats
per a la prestació dels serveis.

En la secció B) s’inscriuen les dades relatives als titu-
lars de les autoritzacions administratives singulars.

Article 22. Primera inscripció.

La primera inscripció, l’ha de fer d’ofici la Secretaria
General de Comunicacions i hi han de constar les dades
següents:

a) Nom i cognoms de l’interessat i, si s’escau, de
la persona que el representi, i el domicili o la seu social.

b) Data de l’atorgament de l’autorització i la cate-
goria i modalitat de l’autorització.

c) Serveis postals habilitats.
d) Condicions generals i específiques aplicables a

l’autorització.

Article 23. Modificació de les dades inscrites.

Un cop feta la primera inscripció, qualsevol acte o
fet que comporti una modificació de les dades inscrites
ha de ser comunicat pels interessats al Registre general
d’empreses prestadores de serveis postals, que han d’a-
portar la documentació corresponent en el termini
màxim d’un mes des del moment en què es produeixi.

Article 24. Actualització periòdica de les inscripcions.

Anualment s’ha de procedir a l’actualització de totes
les dades inscrites que no hagin estat modificades prè-
viament segons l’article anterior. La Secretaria General
de Comunicacions ha de requerir els titulars d’autorit-
zacions postals perquè aportin la documentació neces-
sària. La falta d’aportació pels interessats de les dades
requerides en el termini d’un mes des de la recepció
del requeriment constitueix la infracció que estableix l’ar-
ticle 41.4.a) de la Llei 24/1998.

Article 25. Cance�ació.

1. Les inscripcions fetes poden ser cance�ades a
petició pròpia, per cessament de les activitats o d’ofici.

2. La cance�ació de la inscripció, l’ha de fer d’ofici
l’encarregat del Registre, i hi ha de fer constar la data
en què s’hagi produït i la causa que ho hagi determinat,
una vegada conclòs l’expedient de cance�ació oportú.

Article 26. Taxa per l’expedició de certificats registrals.

L’expedició de certificats registrals, a instància de
part, merita la taxa que estableix l’article 35 de la
Llei 24/1998.

MINISTERI D’ECONOMIA

I HISENDA

3251 REIAL DECRET 214/1999, de 5 de febrer,
pel qual s’aprova el Reglament de l’impost
sobre la renda de les persones físiques.
(«BOE» 34, de 9-2-1999.)

La Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l’impost sobre
la renda de les persones físiques i altres normes tribu-
tàries, ha abordat una reforma de l’impost sobre la renda
de les persones físiques en profunditat. Per això, seguint
el model vigent als països del nostre entorn, estableix
un mínim personal i familiar exempt de tributació, intro-
dueix una major equitat en el repartiment dels tributs
i millora el tractament de les rendes del treball i de les
persones amb més càrregues familiars.

Amb la finalitat que els obligats a efectuar retencions
i ingressos a compte coneguessin amb la major antelació
possible la normativa corresponent, el Reial decret
2717/1998, de 18 de desembre, pel qual es regulen


