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pecte del qual se sol·liciti la devolució té la consideració 
de declaració tributària per mitjà de la qual se sol·licita 
la devolució.

c) L’obligació, per a les entitats emissores dels 
esmentats mitjans de pagament específics i per als 
venedors de gasoil que els acceptin, de proporcionar a 
l’Administració Tributària la informació derivada de la 
utilització d’aquests pels sol·licitants de la devolució.

Dos. Mentre les funcions inherents a la gestió de 
l’impost sobre les vendes detallistes de determinats 
hidrocarburs continuïn sent exercides per l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària, la devolució de 
l’impost a què es refereix l’apartat sis bis de l’article 9 
de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de mesures fis-
cals, administratives i de l’ordre social, l’ha de practicar 
l’esmentada Agència pel procediment que estableixi el 
ministre d’Economia i Hisenda.

Tres. Les comunitats autònomes que estableixin 
un tipus impositiu autonòmic per al gasoil d’ús general 
que excedeixi els 24 euros per 1.000 litres i que esta-
bleixin la devolució de l’impost sobre les vendes deta-
llistes de determinats hidrocarburs a què es refereix el 
número sis bis de l’article 9 de la Llei 24/2001, de 27 de 
desembre, de mesures fiscals, administratives i de 
l’ordre social, han de percebre una compensació de 
l’Estat en la forma que determini el ministre d’Economia 
i Hisenda.

L’import d’aquesta compensació ha de ser igual al 
resultat de multiplicar els milers de litres que hagin 
constituït la suma de les bases de la referida devolució 
en la respectiva comunitat autònoma durant l’any 2007 
per un import en euros igual al resultat de restar 24 de 
l’import del tipus de la devolució fixat per la comunitat 
autònoma que hagi resultat aplicable a les esmentades 
bases.»

Disposició final cinquena. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació en 
el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,

Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 
compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 29 de novembre de 2006.

JUAN CARLOS R.
El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 20846 REIAL DECRET 1332/2006, de 21 de novembre, 

pel qual es regulen les especificacions i condi-
cions per a l’ús del document únic electrònic 
(DUE) per a la constitució i posada en marxa de 
societats de responsabilitat limitada mitjançant 
el sistema de tramitació telemàtica. («BOE» 286, 
de 30-11-2006.)

L’experiència adquirida en la gestió del sistema de trami-
tació telemàtica de la societat limitada nova empresa permet 
ampliar aquest sistema de constitució telemàtica a altres 
formes societàries diferents.

Aquesta possibilitat ja apareix prevista a la disposició 
addicional vuitena de la Llei 2/1995, de 23 de març, de socie-
tats de responsabilitat limitada, introduïda per la Llei 7/2003, 
d’1 d’abril, de la societat limitada nova empresa, que preveu 

que s’estableixin per reglament les especificacions i condi-
cions per a l’ús del document únic electrònic (DUE) per a la 
constitució de qualsevol forma societària.

La principal especialitat de la regulació que conté el pre-
sent Reial decret es fonamenta en la diferent regulació de la 
denominació de la societat, ja que no hi ha per a aquesta 
forma societària els límits que estableix l’article 131 de la Llei 
2/1995, de 23 de març, i, consegüentment, és possible que els 
socis optin per una denominació subjectiva o raó social, o 
per una denominació objectiva. Aquesta denominació social 
es pot obtenir pels mitjans legalment establerts.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Justícia i 
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 17 de novembre de 2006,

D I S P O S O :

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació de la disposició.

1. Constitueix l’objecte d’aquest Reial decret la regula-
ció de les especificacions i condicions per a l’ús del DUE, als 
efectes de la constitució i posada en marxa de societats de 
responsabilitat limitada.

2. Les disposicions que conté aquest Reial decret no 
alteren les normes relatives a la tramitació administrativa no 
telemàtica per a la constitució i posada en marxa de les 
societats a les quals fa referència l’apartat anterior.

3. El que disposen els apartats anteriors s’entén sense 
perjudici de l’ús i l’aplicació de les tècniques i mitjans electrò-
nics, informàtics i telemàtics que en matèria de signatura i 
enviament de documents puguin establir les diferents admi-
nistracions públiques i els organismes públics i entitats vin-
culades o dependents d’aquestes.

Article 2. Obtenció de la reserva de denominació.

Els qui vulguin constituir una societat de responsabilitat 
limitada prèviament han d’obtenir una certificació negativa de 
denominació d’acord amb el que estableix el Reglament del 
registre mercantil. Aquesta certificació també es pot obtenir en 
els termes que preveu l’article 140.4 de la Llei 2/1995, de 23 de 
març, de societats de responsabilitat limitada. Així mateix, ha 
de presentar aquesta certificació, dins del període de vigència 
de la corresponent reserva temporal de denominació, davant 
el punt d’assessorament i inici de tramitació (PAIT) i davant el 
notari autoritzant de l’escriptura de constitució.

CAPÍTOL II

Document únic electrònic (DUE)

Article 3. Naturalesa i contingut del DUE.

1. El DUE és un instrument de naturalesa telemàtica que 
regula el Reial decret 682/2003, de 7 de juny, pel qual es 
regula el sistema de tramitació telemàtica a què es refereixen 
l’article 134 i la disposició addicional vuitena de la Llei 2/1995, 
de 23 de març, de societats de responsabilitat limitada, en el 
qual es poden incloure totes les dades referents a la societat 
de responsabilitat limitada que, d’acord amb la legislació apli-
cable, s’han de remetre als registres jurídics i les administra-
cions públiques competents per a la constitució de la societat 
i per al compliment de les obligacions en matèria tributària i 
de seguretat social inherents a l’inici de la seva activitat, sem-
pre que aquests es remetin per mitjans telemàtics.

2. El DUE conté dos tipus de dades:
a) Dades bàsiques, que s’han d’emplenar en el moment 

que s’inicia la tramitació i que són, per a la societat de res-
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ponsabilitat limitada, les que estableix l’annex I del Reial 
decret 682/2003, de 7 de juny, pel qual es regula el sistema de 
tramitació telemàtica a què es refereixen l’article 134 i la dis-
posició addicional vuitena de la Llei 2/1995, de 23 de març, de 
societats de responsabilitat limitada, amb les especialitats 
que estableix l’article 5 del present Reial decret, així com 
totes les que siguin necessàries per fer els tràmits per portar 
a terme la realització del DUE segons la legislació vigent en 
cada moment.

b) Dades que s’han d’incorporar en cada fase de la tra-
mitació pel notari autoritzant de l’escriptura pública de cons-
titució de la societat de responsabilitat limitada, pels encarre-
gats dels registres jurídics i per les administracions públiques 
competents per a la constitució de la societat i per al compli-
ment de les obligacions en matèria tributària i de seguretat 
social inherents a l’inici de la seva activitat. Aquestes dades 
són les que estableix l’annex II del Reial decret 682/2003, de 7 
de juny, excepte pel que fa a la denominació social, que és la 
que hagi estat objecte de la reserva temporal de denomina-
ció, segons l’article 412 del Reglament del registre mercantil, 
i llevat del que fa referència a la presentació de declaració 
d’alta a l’impost sobre activitats econòmiques.

Article 4. Tràmits que es poden fer amb el document únic 
electrònic (DUE).

1. El DUE permet la realització telemàtica dels tràmits a 
què es refereixen els apartats b) a i) i k) de l’article 5.1 del 
Reial decret 682/2003, de 7 de juny, referits a la societat de 
responsabilitat limitada.

2. Per ordre del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç 
es pot establir la realització telemàtica, mitjançant el DUE, 
d’altres tràmits que complementin o substitueixin els esmen-
tats a l’apartat anterior.

Article 5. Tramitació del Document Únic Electrònic (DUE).

1. Una vegada consignades en el DUE les dades bàsi-
ques, que són les mateixes que per a la societat limitada 
nova empresa estableix l’annex I del Reial decret 682/2003, 
de 7 de juny, amb les especialitats que s’estableixen a conti-
nuació, el sistema de tramitació telemàtica (STT) li assigna el 
nombre CIRCE corresponent, identificant així de manera 
única i inequívoca el DUE, i es procedeix a continuació a la 
realització dels tràmits que estableixen els apartats b) a i) i k) 
a ñ) de l’article 6 del Reial decret 682/2003, de 7 de juny.

2.  En relació amb els tràmits a què es refereix l’apartat 
anterior, s’han de fer amb les especialitats següents respecte 
a l’article 6 i l’annex I del Reial decret682/2003, de 7 de juny:

a) Pel que fa a la incorporació de les dades relatives a la 
denominació social de l’empresa, s’ha de fer constar la deno-
minació social reservada d’acord amb el que estableixen els 
articles 410 i 412 del Reglament del registre mercantil. En el 
cas d’haver obtingut telemàticament la certificació de la 
denominació social, a través del procediment que preveu 
l’article 140.4 de la Llei 2/1995, de 23 de març, de societats de 
responsabilitat limitada, modificat per la Llei 24/2005, de 18 
de novembre, de reformes per a l’impuls de la productivitat, 
el notari que va obtenir l’esmentada certificació l’ha de reme-
tre telemàticament i amb la seva signatura electrònica al 
PAIT davant el qual l’interessat hagi d’iniciar els tràmits de 
constitució de la societat.

b) Pel que fa a les dades relatives a la forma jurídica de 
la societat, s’ha de fer constar la de societat de responsabili-
tat limitada.

Article 6. Comunicació de modificacions per les administra-
cions públiques.

1. Per a la correcta realització de la tramitació telemàtica 
del DUE a la qual es refereix aquest Reial decret, les adminis-
tracions públiques competents han de facilitar a 
l’administrador del STT, pel procediment automatitzat que 
estableix el sistema mateix, les modificacions que es puguin 
produir en relació amb noves dades que s’hagin de consig-

nar, així com qualsevol modificació en les taules de codifica-
ció de les dades que ja conté el DUE.

2. Rebudes les modificacions a les quals fa referència 
l’apartat anterior, l’administrador del STT les inclou de forma 
automàtica en el sistema.

Article 7. Protecció de dades personals.

1. Els PAIT únicament poden recollir dades personals 
directament dels seus titulars o amb el consentiment explícit 
previ d’aquests, i només en la mesura necessària per a la 
realització dels tràmits que preveu aquest Reial decret.

2. El tractament de les dades personals que es necessi-
tin per a la tramitació telemàtica que estableix aquest Reial 
decret està sotmès a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de des-
embre, de protecció de dades de caràcter personal.

Disposició final primera. Modificació del Reial decret 
682/2003, de 7 de juny, pel qual es regula el sistema de 
tramitació telemàtica a què es refereixen l’article 134 i la 
disposició addicional vuitena de la Llei 2/1995, de 23 de 
març, de societats de responsabilitat limitada.

El Reial decret 682/2003, de 7 de juny, pel qual es regula 
el sistema de tramitació telemàtica a què es refereixen 
l’article 134 i la disposició addicional vuitena de la Llei 2/1995, 
de 23 de març, de societats de responsabilitat limitada, 
queda modificat en els termes següents:

U. S’afegeix un nou paràgraf k) a l’article 5.1 amb la 
redacció següent:

«k) Registre de nom de domini ‘‘.es’’.»

Dos. S’afegeix un nou paràgraf b bis) a l’article 6 amb la 
redacció següent:

«b bis) Registre de nom de domini ‘‘.es’’. El STT 
remet a l’entitat pública empresarial Red.es, Autoritat 
d’Assignació dels noms de domini ‘‘.es’’, les dades 
següents recollides en el DUE:

1. Nom o noms de domini sota ‘‘.es’’ sol·licitats.
2. Dades identificatives del titular del nom de 

domini o dels noms de domini que se sol·liciten.
3. Dades identificatives de la persona de contacte 

administratiu.
4. Si s’escau, marca o marques registrades i 

número o números d’inscripció a l’Oficina Espanyola 
de Patents i Marques/Oficina d’Harmonització del Mer-
cat Interior, que corresponguin amb el nom o noms de 
domini sol·licitats.

5. Dades identificatives de la persona de contacte 
tècnic.

6. Dades identificatives de la persona de contacte 
de facturació.

7. Si s’escau, dades tècniques dels servidors DNS 
(Domain Name System).

Com a resultat d’aquest tràmit, l’autoritat 
d’assignació fa constar en el DUE l’assignació del nom 
o noms de domini sol·licitats.»

Tres. S’afegeix un nou paràgraf s) a l’annex I amb la 
redacció següent:

«s) Dades relatives al nom de domini ‘‘.es’’ 
sol·licitat:

1. Nom o noms de domini sota ‘‘.es’’ sol·licitats.
2. Dades identificatives del titular del nom de 

domini o dels noms de domini que se sol·liciten.
3. Dades identificatives de la persona de contacte 

administratiu.
4. Si s’escau, marca o marques registrades i 

número o números d’inscripció a l’Oficina Espanyola 
de Patents i Marques/Oficina d’Harmonització del Mer-
cat Interior, que corresponguin amb el nom o noms de 
domini sol·licitats.
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5. Dades identificatives de la persona de contacte 
tècnic.

6. Dades identificatives de la persona de contacte 
de facturació.

7. Si s’escau, dades tècniques dels servidors DNS 
(Domain Name System).»

Quatre. S’afegeix un nou paràgraf g) a l’annex II amb la 
redacció següent:

«g) Dades relatives al nom de domini ‘‘.es’’ assig-
nat que han de ser incorporades per l’autoritat 
d’assignació: assignació del nom o dels noms de 
domini sol·licitats.»

Disposició final segona. Supletorietat.

En tot el que no preveu el present Reial decret s’apliquen, 
amb caràcter supletori, el Reial decret 682/2003, de 7 de juny, 
pel qual es regula el sistema de tramitació telemàtica a què 
es refereix l’article 134, i la disposició addicional vuitena de la 
Llei 2/1995, de 23 de març, de societats de responsabilitat 
limitada.

Disposició final tercera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de la competència 
que sobre legislació mercantil atribueix a l’Estat l’article 
149.1.6a de la Constitució.

Disposició final quarta. Habilitació per al desplegament 
reglamentari.

Els ministres de Justícia i d’Indústria, Turisme i Comerç 
han de dictar, en l’àmbit de les seves competències, totes les 
disposicions que siguin necessàries per a l’aplicació del que 
disposa aquest Reial decret, i, en especial, per determinar les 
condicions que ha de tenir el document únic electrònic (DUE) 
amb la finalitat que sigui interoperable entre les administra-
cions públiques.

Disposició final cinquena. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor al cap de tres mesos 
de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 21 de novembre de 2006.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

 20847 REIAL DECRET 1333/2006, de 21 de novembre, 
pel qual es regula el destí dels espècimens deco-
missats de les espècies amenaçades de fauna i 
flora silvestres protegides mitjançant el control 
del seu comerç. («BOE» 286, de 30-11-2006.)

El Conveni sobre el Comerç Internacional d’Espècies 
Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres (d’ara endavant, 
Conveni CITES) signat a Washington el 3 de març de 1973 i al 
qual Espanya es va adherir mitjançant l’Instrument de 16 de 
maig de 1986, amb la finalitat de salvaguardar el compliment 
de les seves disposicions i sancionar la seva violació, autori-
tza els estats que l’han subscrit a prohibir el comerç 
d’espècimens CITES, sancionar el comerç i la seva posses-
sió, així com permetre la confiscació o devolució a l’Estat 
d’exportació dels esmentats espècimens.

La disposició, per part de les autoritats competents dels 
espècimens comercialitzats de forma il·lícita, confiscats o 
decomissats, s’ha de portar a terme segons les recomana-
cions que contenen la Resolució 9.10 sobre «Disposició 

d’espècimens comercialitzats de forma il·lícita, confiscats o 
acumulats» adoptada en la Novena Reunió de la Conferència 
de les Parts, celebrada a Fort Lauderdale (Estats Units 
d’Amèrica) del 7 al 18 de novembre de 1994, i la Resolució 
10.7 «Disposició d’espècimens vius confiscats d’espècies 
incloses en els apèndixs» de la Desena Reunió de la Con-
ferència de les Parts celebrada a Harare (Zimbabwe) del 9 al 
20 de juny de 1997, respectivament.

En particular, la Resolució de la Conferència de les Parts 
10.7 declara que la decisió que s’adopti sobre animals vius 
confiscats s’orienta a aconseguir els objectius següents: 1) 
potenciar al màxim la contribució a la conservació dels espè-
cimens sense risc per a la seva salut, 2) desencoratjar el 
comerç il·lícit o irregular de l’espècie, 3) trobar solucions ade-
quades, ja sigui mantenint-los en captivitat, reintegrant-los 
en el medi silvestre o sacrificant-los mitjançant eutanàsia.

De conformitat amb l’article VIII, apartat 4 del Conveni 
CITES, quan es confisqui un espècimen viu, aquest s’ha de 
confiar a una autoritat administrativa de l’Estat confiscador la 
qual, després de consultar amb l’Estat d’exportació, ha de 
retornar l’espècimen a aquest Estat a costa d’aquest, o a un 
centre de rescat o un altre lloc que la mateixa autoritat consi-
deri apropiat i compatible amb els objectius de la Convenció. 
L’autoritat administrativa pot sol·licitar l’assessorament 
d’una autoritat científica o consultar amb la Secretaria CITES 
a fi d’adoptar la decisió oportuna.

D’acord amb el que preveuen l’article IX del Conveni 
CITES i l’article 13 del Reglament (CE) núm. 338/1997, del 
Consell, de 9 de desembre de 1996, relatiu a la protecció 
d’espècies de la fauna i flora silvestres mitjançant el control 
del seu comerç [d’ara endavant, Reglament (CE) núm. 338/97, 
del Consell, de 9 de desembre de 1996], la Secretaria General 
de Comerç Exterior, integrada al Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç, i el Departament de Duanes i Impostos 
Especials de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, van 
ser designats autoritat administrativa CITES.

Així mateix, la Secretaria General de Comerç Exterior, en 
virtut del que disposa el Reial decret 1739/1997, de 20 de nov-
embre, sobre mesures d’aplicació del Conveni sobre el 
comerç internacional d’espècies amenaçades de fauna i flora 
silvestres (CITES), fet a Washington el 3 de març de 1973, i del 
Reglament (CE) núm. 338/97 del Consell, de 9 de desembre 
de 1996, relatiu a la protecció d’espècies de la fauna i flora 
silvestres mitjançant el control del seu comerç (d’ara enda-
vant Reial decret 1739/1997, de 20 de novembre) té el caràcter 
d’òrgan de gestió principal en l’aplicació de l’esmentat Regla-
ment i en la comunicació amb la Comissió Europea. El 
Departament de Duanes i Impostos Especials té el caràcter 
d’òrgan de gestió addicional.

En el Reial decret esmentat es designa autoritat científica 
la Direcció General de Conservació de la Naturalesa, en 
l’actualitat, Direcció General per a la Biodiversitat del Minis-
teri de Medi Ambient.

D’altra banda, d’acord amb la Llei orgànica 12/1995, de 12 
de desembre, de repressió del contraban, tota pena o sanció 
imposada per un delicte o infracció administrativa de contra-
ban comporta el comís dels béns objecte del delicte o infrac-
ció i en el cas que aquests béns hagin estat definitivament 
decomissats per sentència s’adjudiquen a l’Estat (article 5.3).

A aquest efecte, el Reial decret 1649/1998, de 24 de juliol, 
pel qual es desplega el títol II de la Llei orgànica 12/1995, de 
12 de desembre, de repressió del contraban, relatiu a les 
infraccions administratives de contraban (d’ara endavant, 
Reial decret 1649/1998, de 24 de juliol) estableix que els espè-
cimens CITES decomissats són confiats a l’autoritat compe-
tent designada a Espanya que sigui procedent segons el que 
preveu el Reglament (CE) núm. 338/1997.

El comís d’aquests espècimens i de les seves parts o pro-
ductes s’ha de notificar al Departament de Duanes i impostos 
especials de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

En atenció a tot el que s’exposa, considerant que és 
necessari desenvolupar les previsions sobre el comís 
d’espècimens CITES pel que fa al seu destí establertes en el 
Reglament (CE) núm. 338/1997, del Consell, de 9 de desembre 


