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MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
5301 REIAL DECRET 248/2001, de 9 de març, de

desplegament de l’article 7 del Reial decret
llei 15/1999, d’1 d’octubre, pel qual s’apro-
ven mesures de liberalització, reforma estruc-
tural i increment de la competència en el sec-
tor d’hidrocarburs. («BOE» 66, de 17-3-2001.)

L’article 7 del Reial decret llei 15/1999, d’1 d’octubre,
pel qual s’aproven mesures de liberalització, reforma
estructural i increment de la competència en el sector
d’hidrocarburs, estableix l’obligació que en els accessos
a les autopistes i en les carreteres estatals es co�oquin
cartells informatius on s’indiquin, en tot cas, les distàn-
cies a les estacions de servei més pròximes o a les ubi-
cades a les àrees de servei, així com el tipus, el preu
i la marca dels carburants i combustibles petrolífers que
s’hi ofereixen. Es tracta d’una obligació que té per objecte
millorar la informació al consumidor que li faciliti una
elecció més bona en la seva demanda de carburants.

Això no obstant, el compliment d’aquesta obligació
requereix un desplegament reglamentari que reguli i
especifiqui determinats aspectes del precepte abans
esmentat. En particular, respecte dels concessionaris de
les autopistes de peatge, per racionalitzar el procés d’im-
plantació dels cartells, s’estableix l’obligatorietat per al
concessionari de presentar un pla en què es recullin
les propostes d’ubicació dels cartells. Respecte dels car-
tells que s’han d’insta�ar a les carreteres estatals, s’es-
tableixen els criteris per a l’exigència d’aquesta obligació
i es precisen el nombre i la ubicació de les estacions
de servei la informació de les quals s’hagi d’incloure
als cartells informatius.

La competència per dictar aquest Reial decret deriva
de l’article 149.1.21a i 24a de la Constitució, en virtut
del qual correspon a l’Estat la competència exclusiva
sobre el trànsit i la circulació de vehicles de motor, i
sobre les obres públiques d’interès general o la realització
de les quals afecti més d’una comunitat autònoma.

En virtut d’això, a proposta del vicepresident segon
del Govern i ministre d’Economia i del ministre de
Foment, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deli-
beració prèvia del Consell de Ministres en la reunió del
dia 9 de març de 2001,

D I S P O S O :

Article 1. Ámbit d’aplicació.

Aquest Reial decret té per objecte regular el com-
pliment de l’obligació dels concessionaris d’autopistes
de peatge de competència de l’Administració General
de l’Estat i dels titulars d’estacions de servei situades
en carreteres estatals de co�ocar cartells informatius
sobre tipus, preus i marques de carburants i combustibles
petrolífers oferts en estacions de servei, així com la dis-
tància a les més pròximes, en desplegament del que
disposa l’article 7 del Reial decret llei 15/1999, d’1 d’oc-
tubre, pel qual s’aproven mesures de liberalització, refor-
ma estructural i increment de la competència en el sector
dels hidrocarburs.

Article 2. Cartells informatius en autopistes de peatge.

1. En els accessos a les autopistes de l’Estat en
règim de concessió és obligatòria la co�ocació de cartells
informatius on s’indiqui, en tot cas, la distància a les
estacions de subministrament de carburants ubicades
almenys en les dues àrees de servei més pròximes, així
com el tipus, el preu i la marca dels carburants i com-
bustibles petrolífers que s’hi ofereixen.

2. És responsabilitat del concessionari de l’autopista
on s’ubiquin els cartells la insta�ació, la conservació i
el manteniment dels dits cartells, així com l’actualització
de la seva informació, operacions que, en tot cas, s’han
de fer sense cap risc per a la seguretat viària. Amb aques-
ta finalitat, els titulars d’estacions de servei han de faci-
litar al concessionari una informació veraç i precisa de
les variacions dels preus que es produeixin.

3. La ubicació dels cartells s’ha de fer a les zones
de domini públic o de servitud de les autopistes, i ha
de ser autoritzada per la Direcció General de Carreteres.

Article 3. Cartells informatius en carreteres estatals.

1. A les carreteres estatals, als llocs propers de les
estacions de servei, és obligatòria la co�ocació de cartells
informatius on s’indiqui, en tot cas, la distància a les
dues estacions de servei més pròximes en el sentit de
la marxa, situades a la mateixa carretera, així com el
tipus, el preu i la marca dels carburants i combustibles
petrolífers que s’hi ofereixen.

2. El titular de l’estació de servei on s’ubiqui el cartell
és responsable de la insta�ació, la conservació i el man-
teniment dels cartells, així com de l’actualització de la
seva informació, operacions que, en tot cas, s’han de
fer sense cap risc per a la seguretat viària. Amb aquesta
finalitat, els titulars de les estacions de servei la infor-
mació de les quals s’inclogui al cartell estan obligats
a facilitar al titular de l’estació de servei on s’ubiqui el
dit cartell una informació veraç i precisa de les variacions
dels preus que es produeixin.

3. La ubicació dels cartells s’ha de fer a les zones
de domini públic o de servitud de les carreteres, i ha
de ser autoritzada per la Direcció General de Carreteres
o per l’Administració competent, si s’escau, tenint en
compte les exigències de seguretat viària.

Article 4. Obtenció d’informació.

Per tal de complir les obligacions que determina
aquest Reial decret, els concessionaris i els titulars de
les estacions de servei on s’ubiqui el cartell han d’obtenir
la informació necessària dels titulars de les estacions
de servei la informació de les quals s’hagi d’incloure
al cartell, en els termes que assenyalen els articles 2.2
i 3.2. Així mateix, poden obtenir aquesta informació de
les dades públiques que el Ministeri d’Economia posa
a disposició dels ciutadans en virtut de l’article 5 del
Reial decret llei 6/2000, de 23 de juny, de mesures
urgents d’intensificació de la competència en el sector
dels béns i serveis.

Disposició addicional primera. Tramitació de les auto-
ritzacions.

La tramitació de les autoritzacions que regula aquest
Reial decret es regeix pel que disposen el Reglament
general de carreteres, aprovat pel Reial decret
1812/1994, de 2 de setembre, i el Reial decret
1778/1994, de 5 d’agost, pel qual s’adeqüen a la Llei
30/1992 les normes reguladores dels procediments d’a-
torgament, modificació i extinció d’autoritzacions.

Disposició addicional segona. Models dels cartells
informatius.

Els models dels cartells informatius que s’han d’ins-
ta�ar als accessos a les autopistes de l’Estat en règim
de concessió, així com als llocs propers a les estacions
de servei situades a la resta de les carreteres estatals,
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a què es refereixen els articles 2 i 3, són els que s’in-
clouen, respectivament, als annexos I i II d’aquest Reial
decret.

Disposició transitòria única. Terminis per a la insta�ació
dels cartells informatius.

En el termini de dos mesos des de l’entrada en vigor
d’aquest Reial decret les societats concessionàries d’au-
topistes de peatge de competència de l’Administració
General de l’Estat han de presentar, davant la Direcció
General de Carreteres, un pla que reculli les propostes
d’ubicació dels cartells. La Direcció General de Carre-
teres, en el termini màxim d’un mes, ha de resoldre el
que sigui procedent en relació amb el pla presentat, i
s’ha d’entendre aprovat si la resolució no es dicta de
forma expressa dins d’aquest termini. La resolució que
autoritzi el pla ha de fixar el termini per executar-lo ate-
nent el nombre i la varietat dels cartells que s’han d’es-
tablir. En qualsevol cas, els cartells s’han d’insta�ar en
el termini màxim de vuit mesos des de l’entrada en vigor
d’aquest Reial decret.

Així mateix, en el termini de dos mesos a comptar
de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret els titulars
d’estacions de servei han de presentar, davant la Direcció

General de Carreteres, les so�icituds d’autorització per
a la ubicació dels cartells corresponents. Els cartells s’han
d’insta�ar en el termini de sis mesos des de la notificació
de l’autorització corresponent.

Disposició final primera. Habilitació de desplegament.

El ministre de Foment ha de dictar les disposicions
que siguin necessàries per a l’aplicació i el desplegament
d’aquest Reial decret.

Disposició final segona. Modificació dels models dels
cartells.

El ministre de Foment pot modificar els models dels
cartells informatius inclosos als annexos I i II d’aquest
Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 9 de març de 2001.

JUAN CARLOS R.

El ministre de la Presidència,

JUAN JOSÉ LUCAS GIMÉNEZ
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