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autorització per a la presentació dels esmentats serveis 
atorgada per les autoritats de qualsevol dels estats mem-
bres de la Unió Europea.

4. Establir un sistema de tributació sobre els serveis 
de joc i apostes per sistemes interactius atenent l’origen 
de les operacions objecte de tributació. La regulació 
també ha de preveure un sistema de distribució de la tri-
butació obtinguda com a conseqüència de l’explotació de 
serveis de joc i apostes per mitjans electrònics a Espanya 
entre l’Administració estatal i les comunitats autònomes, 
tenint en compte l’especificitat fiscal dels règims forals.

5. L’activitat de joc i apostes a través de sistemes 
interactius basats en comunicacions electròniques només 
la poden exercir els operadors autoritzats per fer-ho per 
l’Administració pública competent, mitjançant la conces-
sió d’una autorització després de complir les condicions i 
els requisits que s’estableixin. Qui no disposi d’aquesta 
autorització no pot fer cap activitat relacionada amb els 
jocs i apostes interactius. En particular, s’han d’establir les 
mesures necessàries per impedir la realització de publici-
tat per qualsevol mitjà així com la prohibició d’utilitzar 
qualsevol mitjà de pagament existent a Espanya. D’altra 
banda, s’ha de sancionar de conformitat amb la legislació 
de repressió del contraban la realització d’activitats de joc 
i apostes a través de sistemes interactius sense disposar 
de l’autorització pertinent.

6. La competència per a l’ordenació de les activitats 
de jocs i apostes realitzades a través de sistemes interac-
tius correspon a l’Administració General de l’Estat quan el 
seu àmbit sigui el conjunt del territori nacional o abraci 
més d’una comunitat autònoma.

Disposició transitòria única. Règim transitori relatiu a 
les tarifes aplicables per l’assignació, renovació i 
altres operacions registrals dels noms de domini sota 
el «.es».

Fins que es fixin, de conformitat amb el que estableix 
l’article 8 d’aquesta Llei, els preus públics aplicables per l’as-
signació, renovació i altres operacions registrals dels noms 
de domini sota el «.es» s’han de seguir aplicant les taxes 
corresponents fixades d’acord amb les normes legals i dis-
posicions reglamentàries de desplegament vigents amb 
anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Disposició final primera. Fonament constitucional.

1. Tenen el caràcter de legislació bàsica els preceptes 
següents d’aquesta Llei:

a) Els apartats 2, 3 i 5 de l’article 1 i els articles 2 i 6, 
que es dicten a l’empara del que disposa l’apartat 13è de 
l’article 149.1 de la Constitució.

b) Els apartats 1 i 4 de l’article 1, la disposició addici-
onal dotzena i la disposició addicional tretzena, que es 
dicten a l’empara del que disposa l’article 149.1.18a de la 
Constitució.

c) La disposició addicional onzena, que es dicta a 
l’empara del que disposa l’article 149.1.1a i 18a de la 
Constitució.

d) La disposició addicional quinzena, que es dicta a 
l’empara del que disposa l’article 149.1.1a de la Constitució.

2. Els articles 3, 4 i 5 d’aquesta Llei es dicten a l’em-
para del que disposa l’article 149.1. 6a, 8a i 21a de la Cons-
titució, sense perjudici de les competències que tinguin 
les comunitats autònomes.

3. Els articles 7 i 8 i les disposicions addicionals pri-
mera, segona, tercera, quarta, cinquena, sisena, setena, 
vuitena i catorzena d’aquesta Llei es dicten a l’empara del 
que disposa l’article 149.1.21a de la Constitució.

4. Les disposicions addicionals novena i desena 
d’aquesta Llei es dicten a l’empara del que disposa l’arti-
cle 149.1.6a i 8a de la Constitució.

5. Les disposicions addicionals setzena i dissetena 
d’aquesta Llei es dicten a l’empara del que disposa l’arti-
cle 149.1.9a de la Constitució.

Disposició final segona. Modificació de lleis per les 
quals s’incorpora dret comunitari.

Mitjançant aquesta Llei es modifiquen la Llei 34/2002, 
d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de 
comerç electrònic i la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de 
signatura electrònica, que van incorporar respectivament 
la Directiva 2000/31/CE del Parlament Europeu i del Con-
sell, de 8 de juny de 2000, relativa a determinats aspectes 
jurídics dels serveis de la societat de la informació, en 
particular el comerç electrònic al mercat interior, i la 
Directiva 1999/93/CE, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 13 de desembre de 1999, per la qual s’estableix un 
marc comunitari per a la signatura electrònica.

Disposició final tercera. Habilitació del Govern.

S’habilita el Govern per desplegar mitjançant un 
reglament el que preveu aquesta Llei, en l’àmbit de les 
seves competències.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

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

No obstant això, les obligacions que conté el nou arti-
cle 12 bis de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la 
societat de la informació i de comerç electrònic, entren en 
vigor al cap de tres mesos de la publicació de la Llei en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat», i els articles 2 i 6 d’aquesta Llei 
entren en vigor al cap dels dotze mesos de la publicació 
de la Llei 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, 28 de desembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME 
I COMERÇ

 22457 REIAL DECRET 1768/2007, de 28 de desembre, 
pel qual es modifica el Reglament sobre les 
condicions per a la prestació de serveis de 
comunicacions electròniques, el servei univer-
sal i la protecció dels usuaris, aprovat pel Reial 
decret 424/2005, de 15 d’abril. («BOE» 312, 

                   de 29-12-2007.)

La Comissió Europea ha remès una carta de citació al 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç en relació amb el 
servei universal de telecomunicacions, perquè entén que, 
en dos temes puntuals, la Directiva 2002/22/CE del Parla-
ment Europeu i del Consell, de 7 de març de 2002, relativa 
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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, 28 de desembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç,

JOAN CLOS I MATHEU 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 22462 ORDRE APA/3864/2007, de 27 de desembre, per 
la qual s’estableixen mesures específiques de 
protecció en relació amb la llengua blava. 
(«BOE» 312, de 29-12-2007.)

La llengua blava o febre catarral ovina és una malaltia 
inclosa al Codi Zoosanitari Internacional de l’Organització 
Mundial de la Sanitat Animal (OIE) i a la llista A de malal-
ties de declaració obligatòria de la Unió Europea. Les 
mesures específiques de lluita contra la malaltia estan 
regulades pel Reial decret 1228/2001, de 8 de novembre, 
pel qual s’estableixen mesures específiques de lluita i 
eradicació de la febre catarral ovina o llengua blava.

El 13 d’octubre de 2004, el programa de vigilància de 
la llengua blava previst a l’article 11.1.b) del Reial decret 
1228/2001, de 8 de novembre, va posar de manifest la cir-
culació del virus de la llengua blava en territori peninsu-
lar. Les mesures de protecció en l’àmbit comunitari es van 
adoptar mitjançant decisions de la Comissió, l’última de 
les quals és el Reglament (CE) núm. 1266/2007 de la 
Comissió, de 26 d’octubre de 2007, pel qual s’estableixen 
disposicions d’aplicació de la Directiva 2000/75/CE del 
Consell, pel que fa al control, el seguiment, la vigilància i 
les restriccions al trasllat de determinats animals d’espè-
cies sensibles a la febre catarral ovina.

D’acord amb la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat 
animal, i sens perjudici de les mesures adoptades per la 
Comissió Europea, mitjançant l’Ordre APA/3411/2004, de 
22 d’octubre, es van establir mesures específiques de 
caràcter urgent respecte de la llengua blava, davant la 
seva aparició en el territori peninsular espanyol. Aquestes 
mesures s’han modificat posteriorment a la vista de l’evo-
lució de la malaltia i seguint el criteri del grup d’experts 
previst al Pla d’intervenció a què es refereix la disposició 
addicional única del Reial decret 1228/2001, de 8 de 
novembre, mitjançant ordres ministerials successives, 
l’última de les quals és l’Ordre APA/3544/2007, de 5 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures específiques 
de protecció en relació amb la llengua blava. Els ajusta-
ments legislatius han estat necessaris per gestionar el risc 
sobre la base de la situació epidemiològica en el temps i 
de les peculiaritats de cada sector específic.

Des de la seva aparició a la península, la malaltia s’ha 
caracteritzat per presentar un silenci epizootiològic en 
funció de la dinàmica estacional del vector en determina-
des èpoques de l’any. Una vegada efectuada l’anàlisi de 
les dades històriques i recents, tant climatològiques com 
entomològiques, el grup d’experts previst en el Pla d’in-
tervenció a què es refereix la disposició addicional única 
del Reial decret 1228/2001, de 8 de novembre, considera 
que no hi ha risc de presència de vector durant els mesos 

al servei universal i els drets dels usuaris en relació amb 
les xarxes i els serveis de comunicacions electròniques 
(Directiva de servei universal), no estava transposada cor-
rectament al nostre ordenament jurídic.

Així mateix, la Comissió Europea considera en la seva 
carta de citació que no s’ha aplicat correctament la nor-
mativa comunitària en la consulta pública efectuada per a 
la designació de l’operador encarregat de prestar el servei 
universal de telecomunicacions.

El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç ha remès 
al·legacions a la Comissió Europea sobre el contingut de 
la carta de citació i ha afirmat l’adequació del procedi-
ment seguit per a la designació de l’operador encarregat 
de prestar el servei universal de telecomunicacions a la 
normativa comunitària.

La Comissió Europea no ha contestat formalment 
sobre l’adequació o no a la normativa comunitària del 
procediment esmentat.

D’altra banda, l’apartat 1 de la disposició transitòria 
segona del Reglament sobre les condicions per a la pres-
tació de serveis de comunicacions electròniques, el servei 
universal i la protecció dels usuaris aprovat pel Reial 
decret 424/2005, de 15 d’abril, estableix, de conformitat 
amb l’habilitació reglamentària establerta en la disposició 
transitòria segona de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, 
general de telecomunicacions, l’obligació de Telefónica de 
España, SAU, de prestar el servei universal fins al 31 de 
desembre de l’any 2007.

En conseqüència, davant la falta de resposta formal per 
part de la Comissió Europea sobre l’adequació o no del pro-
cediment seguit per a la designació de l’operador encarregat 
de prestar el servei universal de telecomunicacions i als 
efectes de garantir la disponibilitat del servei universal de 
telecomunicacions a partir de l’1 de gener de 2008, és neces-
sari modificar l’apartat 1 de la disposició transitòria segona 
del Reglament de servei universal i prorrogar l’obligació de 
Telefónica de España, SAU, de prestar el servei universal 
fins al 31 de desembre de l’any 2008.

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 28 de desembre de 2007,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reglament sobre les condi-
cions per a la prestació de serveis de comunicacions 
electròniques, el servei universal i la protecció dels 
usuaris, aprovat pel Reial decret 424/2005, de 15 
d’abril.

Es modifica el paràgraf primer de l’apartat 1 de la dis-
posició transitòria segona, sobre el règim transitori apli-
cable al servei universal, que queda redactat de la manera 
següent:

«1. De conformitat amb l’habilitació reglamen-
tària establerta en la disposició transitòria segona 
de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de 
telecomunicacions, s’estableix l’obligació de Telefó-
nica de España, SAU, de prestar el servei universal 
fins al 31 de desembre de l’any 2008.»

Disposició final primera. Facultats de desplegament.

S’autoritza el ministre d’Indústria, Turisme i Comerç a 
dictar les disposicions necessàries per al desplegament i 
aplicació d’aquest Reial decret.

Disposició final segona. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de la compe-
tència exclusiva sobre telecomunicacions reconeguda a 
l’article 149.1a 21 de la Constitució.


