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atendre les legítimes expectatives de la comunitat empre-
sarial és donar eficàcia a la interpretació de l’article 37 del 
Text refós de la Llei de l’impost sobre societats reflectida 
en aquesta Resolució a partir de la data en què s’han fet 
públiques aquestes noves consideracions respecte de 
l’abast de les normes comunitàries sobre ajudes d’Estat.

D’aquesta manera, la deducció fiscal esmentada no és 
aplicable en relació amb els actes o negocis jurídics rela-
tius a l’establiment i l’explotació d’una xarxa de distribu-
ció la data d’adopció o realització de la qual sigui poste-
rior al dia 21 de març de 2006.

Madrid, 15 de juny de 2006.–El director general de Tri-
buts, José Manuel de Bunes Ibarra. 

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME 
I COMERÇ

 11288 REIAL DECRET 776/2006, de 23 de juny, pel 
qual es modifiquen el Reial decret 1287/1999, 
de 23 de juliol, pel qual s’aprova el Pla tècnic 
nacional de la radiodifusió sonora digital ter-
restre, i el Reial decret 424/2005, de 15 d’abril, 
pel qual s’aprova el Reglament sobre les con-
dicions per a la prestació de serveis de comu-
nicacions electròniques, el servei universal i la 
protecció dels usuaris. («BOE» 150, de 24-6-2006.)

Mitjançant una modificació del Reial decret 1287/1999, 
de 23 de juliol, pel qual s’aprova el Pla tècnic nacional de 
la radiodifusió sonora digital terrestre, s’habilita el secre-
tari d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la 
Informació per modificar els blocs de freqüències del Pla 
tècnic nacional de la radiodifusió sonora digital terrestre, 
amb la sol·licitud prèvia de les entitats (públiques i priva-
des) interessades, amb l’objectiu de proporcionar més 
agilitat en la gestió de les freqüències vinculades a aquest 
servei, que es tradueixi en un impuls de la ràdio digital 
terrestre, i permeti la modificació de la ubicació dels con-
cessionaris en els blocs de freqüències i en les xarxes que 
suporten la prestació del servei. Així mateix, s’estén fins 
al 31 de desembre de 2011 l’obligació de les entitats habi-
litades d’assolir una cobertura del 80 per cent de la pobla-
ció amb la finalitat d’harmonitzar l’àmbit normatiu amb la 
realitat econòmica i comercial del sector de la ràdio digital 
terrestre, i es dotan el procés de terminis realistes en l’ex-
tensió de la cobertura.

D’una altra part, i dins de l’enfortiment de la política 
del reconeixement i garantia dels drets dels usuaris de 
telecomunicacions, s’incorpora un nou capítol V que porta 
per rúbrica «Drets en relació amb el servei d’accés a Inter-
net» al títol VI del Reial decret 424/2005, de 15 d’abril, pel 
qual s’aprova el Reglament sobre les condicions per a la 
prestació de serveis de comunicacions electròniques, el 
servei universal i la protecció dels usuaris, relatiu als 
drets dels consumidors que siguin persones físiques i 
altres usuaris finals, en el qual es concreta, tal com passa 
amb el servei telefònic disponible al públic, el dret dels 
abonats al servei d’accés a Internet a obtenir una compen-
sació en els casos d’interrupció temporal del servei. El 
contracte d’abonament del servei d’accés a Internet ha de 
recollir els termes i les condicions en què s’ha de complir 
a aquesta obligació.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria, 
Turisme i Comerç, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 

deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió 
del dia 23 de juny de 2006,

D I S P O S O :

Article primer. Modificació del Reial decret 1287/1999, 
de 23 de juliol, pel qual s’aprova el Pla tècnic nacional 
de la radiodifusió sonora digital terrestre.

El Reial decret 1287/1999, de 23 de juliol, pel qual 
s’aprova el Pla tècnic nacional de la radiodifusió sonora 
digital terrestre, queda modificat de la manera següent:

U. S’hi afegeix una nova disposició final, que és la 
disposició final primera, amb la redacció següent:

«Disposició final primera. Habilitació per modificar 
blocs de freqüència.
S’habilita el secretari d’Estat de Telecomunica-

cions i per a la Societat de la Informació perquè, 
amb la sol·licitud prèvia de les entitats habilitades 
per prestar el servei de radiodifusió sonora digital 
terrestre a què es refereix aquest Reial decret, modi-
fiqui els blocs de freqüències establerts en el Pla 
tècnic nacional de la radiodifusió sonora digital ter-
restre, tenint en compte les limitacions derivades de 
la disponibilitat del domini públic radioelèctric i de 
la coordinació internacional de freqüències.

Si, com a conseqüència de les actuacions que 
preveu el paràgraf anterior, s’acorda una modifica-
ció dels blocs de freqüències, queden sense efecte 
les distribucions de programes que per als ens 
públics i les persones privades s’estableixen en els 
apartats 1, 2, 3, 4 i 5 de la disposició addicional pri-
mera, respectant, en tot cas, el nombre de progra-
mes que correspon a cadascuna.

En aquests casos, les entitats habilitades que 
resultin afectades poden sol·licitar a l’òrgan compe-
tent el canvi del programa o de la xarxa inicialment 
assignada en el seu títol habilitador.

En el cas dels programes i de les xarxes de radio-
difusió sonora digital terrestre d’àmbit nacional, 
l’òrgan competent és el Consell de Ministres.»

Dos. La disposició final única del Reial decret 1287/1999, 
de 23 de juliol, passa a ser la disposició final segona.

Tres. Es modifica l’apartat 1 de l’article 1 del Pla tèc-
nic nacional de la radiodifusió sonora digital terrestre, 
que figura com a annex del Reial decret 1287/1999, de 23 
de juliol, que queda redactat de la manera següent:

«Article 1. Bandes de freqüències.
1. El servei de radiodifusió sonora digital ter-

restre s’explota en les bandes de freqüències 
següents:

a) 195 a 216 MHz (blocs 8A a 10D).
b) 216 a 223 MHz (blocs 11A a 11D).
c) 1452 a 1467,5 MHz (blocs LA a LI).
d) 1467,5 a 1479,5 MHz.
Els límits espectrals de cada bloc de freqüències 

s’expressen a l’annex IV.»

Quatre. Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l’article 7 
del Pla tècnic nacional de la radiodifusió sonora digital ter-
restre, que figura com a annex del Reial decret 1287/1999, 
de 23 de juliol, que queden redactats en els termes 
següents:

«3. Tercera fase: s’ha d’iniciar a les xarxes FU-E, 
MF-I i MF-II abans del 30 de juny de l’any 2001, i a les 
xarxes FU i MF corresponents a cada comunitat 
autònoma abans de la data que determini cada 
comunitat autònoma per al seu àmbit de cobertura. 
Aquesta fase finalitza el 31 de desembre de 2011, 
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amb l’objectiu de completar, almenys, una cobertura 
del 80 per cent de la població en el seu àmbit territo-
rial.

4. Quarta fase: s’ha d’iniciar a les xarxes FU-E, 
MF-I i MF-II, abans del 31 de desembre de 2011, i a les 
xarxes FU i MF corresponents a cada comunitat 
autònoma abans de la data que determini cada 
comunitat autònoma per al seu àmbit de cobertura. 
Aquesta fase té una durada de vint anys, amb l’ob-
jectiu de completar, almenys, una cobertura del 95 
per 100 de la població en el seu àmbit territorial de 
cobertura.»

Article segon. Modificació del Reial decret 424/2005, de 
15 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament sobre les 
condicions per a la prestació de serveis de comunica-
cions electròniques, el servei universal i la protecció 
dels usuaris.

El Reial decret 424/2005, de 15 d’abril, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre les condicions per a la pres-
tació de serveis de comunicacions electròniques, el servei 
universal i la protecció dels usuaris, queda modificat de la 
manera següent:

U. S’hi afegeix un nou capítol V, integrat per l’article 
120, al títol VI del Reial decret 424/2005, de 15 d’abril, amb 
la redacció següent:

«CAPÍTOL V

Drets en relació amb el servei d’accés a Internet
Article 120. Dret a compensació per la interrupció 

temporal del servei d’accés a Internet.
1. Quan, durant un període de facturació, un 

abonat pateixi interrupcions temporals del servei 
d’accés a Internet, l’operador ha de compensar 
l’abonat amb la devolució de l’import de la quota 
d’abonament i altres quotes fixes, prorratejades pel 
temps que hagi durat la interrupció. A aquests efec-
tes, l’operador està obligat a indemnitzar automàti-
cament l’abonat, en la factura corresponent al perí-
ode immediat al considerat, quan la interrupció del 
servei suposi el dret a una compensació per un 
import superior a 1 euro.

El contracte d’abonament del servei d’accés a 
Internet ha de recollir els termes i les condicions en 
què s’ha de complir a aquesta obligació.

2. No és aplicable el que disposa l’apartat ante-
rior quan la interrupció temporal estigui motivada 
per alguna de les causes següents:

a) Incompliment greu pels abonats de les con-
dicions contractuals.

b) Danys produïts a la xarxa a causa de la con-
nexió per part de l’abonat d’equips terminals que no 
hagin avaluat la conformitat, d’acord amb la norma-
tiva vigent.

3. Als efectes del dret a indemnització o com-
pensació per la interrupció del servei, i per determi-
nar-ne la quantia, quan un operador inclogui en la 
seva oferta la possibilitat de contractar conjunta-
ment serveis de telefonia fixa i Internet, pot indicar 
en l’oferta la part del preu que correspon a cada ser-
vei. Si no ho fa, es considera que el preu de cadas-
cun és el proporcional al de la seva contractació per 
separat. Si l’operador no comercialitza els serveis 
per separat, es considera que el preu de cadascun és 
el del 50 per cent del preu total.

4. La compensació que preveu aquest article 
s’entén sense perjudici de la responsabilitat per 
danys que es produeixin als usuaris finals, que s’ha 
d’exigir d’acord amb el que preveu l’article 102.3 
d’aquest Reglament.»

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogada qualsevol norma del mateix rang 
que aquest Reial decret o inferior que el contradigui.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de la compe-
tència exclusiva de l’Estat en matèria de telecomunicaci-
ons, reconeguda a l’article 149.1.21a de la Constitució.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 23 de juny de 2006.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç,

JOSÉ MONTILLA AGUILERA 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 11289 REIAL DECRET 751/2006, de 16 de juny, sobre 

autorització i registre de transportistes i mitjans 
de transport d’animals i pel qual es crea el Comitè 
Espanyol de Benestar i Protecció dels Animals de 
Producció. («BOE» 150, de 24-6-2006.)

El transport d’animals constitueix un procés d’una 
rellevància enorme dins de la producció ramadera, sobre 
el qual convergeixen nombroses actuacions administrati-
ves, realitzades per diferents autoritats competents, espe-
cialment en matèria de benestar i de sanitat animal.

La Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, esta-
bleix, a l’article 47, que els mitjans de transport d’animals 
i les empreses propietàries han d’estar autoritzats com a 
requisit previ per a l’exercici de la seva activitat. Aquesta 
obligació de registre ja existia des de l’entrada en vigor 
del Reglament d’epizoòties de 1955.

El Reial decret 1041/1997, de 27 de juny, pel qual s’es-
tableixen les normes relatives a la protecció dels animals 
durant el seu transport, estableix l’obligatorietat que tot 
transportista figuri inscrit en un registre, de manera que 
l’autoritat competent pugui identificar-lo ràpidament. A 
més, aquesta norma estableix determinats requisits en 
relació amb el registre dels transportistes que han de ser 
tinguts en compte en aquest Reial decret.

El Reglament (CE) núm. 1/2005 del Consell, de 22 de 
desembre de 2004, relatiu a la protecció dels animals 
durant el transport i les operacions connexes i pel qual es 
modifiquen les directives 64/432/CEE i 93/119/CE i el 
Reglament (CE) núm. 1255/97, que serà aplicable a partir 
del 5 de gener de 2007, estableix, així mateix, múltiples 
requeriments per a l’autorització i el registre de transpor-
tistes, contenidors i mitjans de transport. És necessari 


