
382 Dijous 25 febrer 1999 Suplement núm. 5

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.


