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pressupostos generals de l’Estat, dels crèdits relatius als 
diferents components d’aquest cost, pels imports que es 
determinin, susceptibles d’actualització pels mecanismes 
generals previstos a cada llei de pressupostos.

4. Com a lliurament per una sola vegada, i sense que 
s’incorpori al cost efectiu corresponent a aquesta amplia-
ció de mitjans, es transfereix a la Generalitat de Catalunya 
amb càrrec a la secció 13, Ministeri de Justícia, dels pressu-
postos generals de l’Estat, la quantitat de 4.290.810,29 
euros, per a despeses d’inversió mobiliària i immobiliària, 
i 115.297,88 euros per a despeses corrents, per al funciona-
ment dels nous jutjats durant els mesos de juliol a desem-
bre de 2006.

5. L’ampliació de mitjans econòmics objecte d’aquest 
traspàs correspon a la creació dels nous òrgans judicials 
posats en funcionament al juny i al desembre de 2006, 
segons s’especifica a la relació annexa.

C) Data d’efectivitat de l’ampliació.

L’ampliació de mitjans objecte d’aquest Acord té efecti-
vitat a partir de l’endemà de la publicació del Reial decret 
pel qual s’aprova aquest Acord, excepte el contingut dels 
números 1, 2 i 3 de l’apartat B), que té efectivitat des de l’1 
de gener de 2007.

I, perquè així consti, després que aquest Acord d’am-
pliació de mitjans ha estat ratificat pel president i el vice-
president de la Comissió Mixta de Transferències, expe-
dim aquest certificat.–Els secretaris de la Comissió Mixta, 
Pilar Andrés Vitoria i Jaume Vilalta i Vilella.

ANNEX

Identificació dels nous òrgans judicials

Òrgans judicials que van entrar en funcionament el 30 
de juny de 2006.

Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de 
Vilafranca del Penedès.

Jutjat Mercantil número 5 de Barcelona.
Jutjat de Violència sobre la Dona número 3 de 

Barcelona.

Òrgans judicials que van entrar en funcionament el 30 
de desembre de 2006:

Jutjat de Primera Instància número 6 de Granollers.
Jutjat de Primera Instància número 7 de Sabadell.
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 8 de 

Gavà.
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 6 de 

Martorell.
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 5 de 

Vic.
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de 

Santa Coloma de Farners.
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de 

Valls.
Jutjat Penal número 3 de Granollers.
Jutjat Penal número 4 de Tarragona.
Jutjat de Violència sobre la Dona número 1 de 

l’Hospitalet de Llobregat.

En el supòsit que calgui introduir adequacions o correc-
cions a la identificació dels òrgans judicials que figuren en 
aquest annex, aquestes es duran a terme mitjançant certifi-
cat expedit per la Secretaria de la Comissió Mixta de Trans-
ferències.

Relació núm. 1

Valoració del cost efectiu de l’ampliació de mitjans tras-
passats a la Generalitat de Catalunya en matèria de provi-
sió de mitjans materials i econòmics per al funcionament 
de l’Administració de justícia.

Secció 13. Ministeri de Justícia.
Servei 02.
Programa 112A. 

MINISTERI DE FOMENT
 9414 REIAL DECRET 503/2007, de 20 d’abril, pel 

qual es modifica el Reial decret 1829/1999, de 
3 de desembre, pel qual s’aprova el Regla-
ment pel qual es regula la prestació dels ser-
veis postals en desplegament del que esta-
bleix la Llei 24/1998, de 13 de juliol, del servei 
postal universal i de liberalització dels serveis 
postals. («BOE» 111, de 9-5-2007.)

La Directiva 97/67/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 15 de desembre de 1997, relativa a les nor-
mes comunes per al desplegament del mercat interior 
dels serveis postals de la Comunitat i la millora de la 
qualitat del servei (d’ara endavant Directiva postal), a 
l’article 3 imposa als estats membres  l’obligació de pro-
curar que els proveïdors del servei universal garanteixin 
tots els dies laborables, i com a mínim cinc dies a la set-
mana, una recollida en els punts d’accés i una distribució 
en el domicili de cada persona física o jurídica dels envi-
aments inclosos en l’àmbit del servei postal universal.

La Directiva postal preveu, no obstant això, dues 
excepcions a aquesta regla general. La primera consis-
teix a permetre, en condicions o circumstàncies geogrà-
fiques excepcionals que ha de valorar i autoritzar l’auto-
ritat nacional de regulació, que la recollida i la distribució 
dels enviaments postals es portin a terme amb una fre-
qüència diferent de la que s’estableix amb caràcter 
general.

La segona suposa que l’autoritat nacional de regula-
ció valori, en condicions que queden segons el seu parer, 
que els enviaments postals es lliurin en instal·lacions 
apropiades com a sistema alternatiu al lliurament en el 
domicili del destinatari. La Directiva postal, no obstant 
això, no precisa el que s’ha d’entendre per instal·lacions 
apropiades, per la qual cosa correspon a cada Estat 
membre, en virtut del principi de subsidiarietat, la seva 
posterior determinació i desenvolupament.

Els articles 16.3 i 17.2 de la Llei 24/1998, de 13 de 
juliol, del servei postal universal i de liberalització dels 
serveis postals, transposen la normativa comunitària en 
aquesta matèria, i remeten al Reial decret 1829/1999, de 
3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual 
es regula la prestació dels serveis postals (d’ara enda-
vant Reglament postal) el desenvolupament dels supò-
sits d’excepcionalitat en el lliurament dels enviaments 
postals.

La Llei 24/1998, de 13 de juliol, estableix a l’article 
16.3.a) la possibilitat d’exceptuar el lliurament dels envi-
aments postals a l’adreça postal assenyalada, quan con-
corrin les circumstàncies excepcionals que es determinin 
per reglament.

Aplicació pressupostària Euros 2006

  

202 Arrendaments  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401.439,00
220.00 Material ordinari no inventariable  . . . 103.837,40
220.01 Premsa, revistes, llibres i d’altres publi-

cacions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.306,23

221.00 Energia elèctrica  . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.306,23
221.99 D’altres subministraments  . . . . . . . . . 29.822,52
230 Dietes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138.449,85
231 Locomoció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224.981,02
  Cost total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933.142,25
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D’altra banda, l’article 3.1 de la Llei 38/1999, de 5 de 
novembre, d’ordenació de l’edificació, estableix l’obliga-
torietat que els edificis es projectin, construeixin i man-
tinguin de manera que s’hi faciliti l’accés dels serveis 
postals, mitjançant la dotació d’instal·lacions apropiades 
per al lliurament dels enviaments postals, d’acord amb 
el que disposa la seva normativa específica.

L’article 37 del Reglament postal assenyala que l’au-
toritat reguladora postal pot establir condicions específi-
ques per facilitar el lliurament dels enviaments ordinaris 
en els supòsits de finques o cases aïllades, en àmbits de 
gran desenvolupament de construcció i mínima densitat 
de població, així com quan hi concorrin circumstàncies o 
condicions geogràfiques excepcionals.

L’Acord del Consell de Ministres de 10 de març de 
2000 va aprovar, amb caràcter provisional, el Pla de 
prestació del servei postal universal, en què es determi-
nen els tipus de lliurament dels enviaments postals, en 
casellers domiciliaris, a domicili, en apartats postals o en 
oficines, i s’hi fa referència a altres modalitats de lliura-
ment, a través de casellers concentrats pluridomiciliaris 
i bústies rurals individuals, com a excepció dels siste-
mes de lliurament anteriors.

El caràcter provisional del Pla de prestació i l’evolu-
ció que, d’una banda, ha experimentat la societat en les 
seves estructures i activitats, amb una repercussió 
directa en el camp de les comunicacions postals i, de 
l’altra, el desenvolupament de noves construccions i 
hàbits de vida, requereixen que aquests supòsits es 
dotin de més precisió per tal de determinar quan es 
donen circumstàncies o condicions excepcionals de lliu-
rament dels enviaments postals en aquests àmbits i per-
metre la planificació necessària respecte a la dimensió i 
la logística de la xarxa del servei postal universal.

El principi d’igualtat de tracte que estableix la norma, 
que s’ha d’entendre com una prestació de servei idèntic 
quan hi ha condicions comparables, fa aconsellable revi-
sar l’esmentat article 37 del Reglament postal per esta-
blir les condicions específiques que facilitin el lliurament 
dels enviaments postals generals en àmbits en què la 
baixa densitat de població, l’aïllament de finques o 
cases, l’evolució del nombre d’habitatges construïts, el 
seu grau d’utilització o desocupació i l’índex d’utilització 
del servei postal puguin crear inseguretat jurídica i pro-
blemes de funcionalitat en la distribució i repartiment de 
correspondència.

D’altra banda, el temps transcorregut des de la fixa-
ció dels objectius de qualitat exigibles a l’operador 
encarregat de la prestació del servei postal universal i 
l’estabilitat contrastada dels resultats obtinguts en el seu 
mesurament aconsellen modificar els paràmetres que 
estableix l’article 45 del Reglament postal, que deter-
mina els terminis d’expedició i les normes de regularitat 
dels enviaments postals inclosos en l’àmbit del servei 
postal universal, de manera que els apropa als països 
del nostre entorn i els adequa a la realitat del mercat 
postal i a les necessitats, cada vegada més exigents, dels 
ciutadans.

D’acord amb això, atesa la importància dels interes-
sos dels ciutadans, que tenen dret a serveis de bona 
qualitat, i atès que la qualitat constitueix per als usuaris 
un aspecte essencial del servei prestat, es modifica l’ar-
ticle 47 del Reglament postal per tal d’incorporar al 
Reglament mateix les fórmules i els imports de les mino-
racions de la quantia anual de finançament públic del 
servei postal universal per incompliment dels paràme-
tres de qualitats, que el Pla de prestació del servei postal 
universal estableix per a l’operador que té encomanada 
aquesta prestació. Amb això, i amb la possibilitat que 
tant les fórmules com l’import de les minoracions puguin 
ser revisats i modificats mitjançant una ordre ministe-
rial, se’n facilita l’adequació a la dinàmica evolutiva de la 
prestació del servei postal universal i s’incentiva la rea-

lització d’esforços, per part de l’operador designat, per 
millorar i realçar la qualitat  dels serveis prestats.

Tot això, lògicament, sense perjudici del que disposa 
el títol V de la Llei 24/1998, de 13 de juliol, a l’efecte de 
determinar les infraccions i sancions en l’àmbit postal.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Foment, 
amb l’informe del Consell Assessor Postal, d’acord amb 
el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell 
de Ministres en la reunió del dia 20 d’abril de 2007,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reglament pel qual es 
regula la prestació dels serveis postals, aprovat pel 
Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre.

Els articles del Reglament pel qual es regula la 
prestació dels serveis postals aprovat pel Reial decret 
1829/1999, de 3 de desembre, que s’indiquen tot seguit 
queden redactats de la manera següent:

U. L’article 37 queda redactat de la manera 
següent:

«Article 37. Lliurament d’enviaments postals en 
entorns especials o quan concorrin circumstàn-
cies o condicions excepcionals.

1. En els entorns especials a què refereix 
aquest article, el lliurament dels enviaments pos-
tals ordinaris s’ha de fer a través de bústies indivi-
duals no domiciliàries i de casellers concentrats 
pluridomiciliaris.

En tot cas, el lliurament dels enviaments pos-
tals ordinaris a través de bústies individuals i de 
casellers concentrats pluridomiciliaris, com a siste-
mes alternatius i excepcionals al lliurament en el 
domicili, s’ha de dur a terme tots els dies labora-
bles i, com a mínim, cinc dies per setmana

L’accés a la distribució d’enviaments postals a 
través dels sistemes esmentats el pot utilitzar qual-
sevol operador postal.

2. De conformitat amb l’article 3.1.a.3) de la 
Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de 
l’edificació, i per tal de facilitar la prestació del ser-
vei postal en les condicions previstes per regla-
ment, l’operador al qual l’Estat ha encomanat la 
prestació del servei postal universal pot acordar 
amb els usuaris o els seus representants, els ajun-
taments competents, així com amb els promotors i 
altres entitats responsables de la projecció, la cons-
trucció i el manteniment de les edificacions de l’en-
torn afectat, l’establiment, la ubicació i el finança-
ment d’instal·lacions apropiades per al lliurament 
dels enviaments postals ordinaris.

3. Si els habitatges o les edificacions de l’en-
torn afectat no disposen de les instal·lacions apro-
piades per al lliurament dels enviaments postals o 
no estan en condicions d’ús adequades, l’operador 
encarregat de la prestació del servei postal univer-
sal ha de facilitar el lliurament dels enviaments 
postals a l’oficina postal més pròxima, amb al prè-
via comunicació escrita als destinataris d’aquesta 
circumstància i de l’horari en què poden ser reti-
rats, i n’han de donar compte al regulador postal en 
el termini de tres mesos a comptar de l’inici 
d’aquest sistema de repartiment.

4. Tenen la consideració d’entorns especials 
els supòsits següents:

a) Quan es tracti d’habitatges aïllats o situats 
en entorns qualificats de disseminats i que estiguin 
situats a més de 250 metres de la via pública habi-
tualment utilitzada per qualsevol dels serveis 
públics.
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El repartiment s’ha de fer mitjançant bústies 
individuals o agrupades situades en el pas o en un 
punt d’aproximació entre els habitatges i la via de 
circulació.

b) En entorns de gran desenvolupament de 
construcció i mínima densitat de població, entesos 
com a tals desenvolupaments de construcció horit-
zontal, que siguin habitatges individuals o agrupats, 
naus industrials o qualsevol altre tipus d’edificació 
individualitzada.

En aquests entorns el repartiment s’ha de fer 
mitjançant casellers concentrats pluridomiciliaris 
quan hi concorrin, almenys, dues de les condicions 
següents:

1. El nombre d’habitants censats sigui igual o 
inferior a 25 per hectàrea, considerant a aquests 
efectes la superfície urbana.

2. El nombre d’habitatges o locals sigui igual o 
inferior a 10 per hectàrea, considerant a aquests 
efectes la superfície urbana.

3. El volum d’enviaments ordinaris en l’entorn 
no passi dels 5 enviaments setmanals de mitjana 
per domicili i en còmput anual.

En cas d’entorns de nova construcció on no sigui 
possible determinar algunes de les condicions ante-
riors, s’ha d’adoptar, de manera provisional i per un 
termini màxim de dos anys, el sistema de reparti-
ment que previsiblement li pugui correspondre per 
analogia amb entorns similars de la zona, i se n’ha 
de donar compte al regulador postal en el termini de 
tres mesos des de l’inici del repartiment.

c) En altres entorns especials, considerant, a 
efectes postals, els següents:

1. Mercats, centres comercials i de serveis, 
entesos com a tals els entorns caracteritzats per una 
concentració d’establiments independents de caràc-
ter comercial o de serveis.

2. Conjunt residencial d’immobles que siguin 
habitatges unifamiliars amb un únic número de poli-
cia i sense identificació oficial individualitzada de 
cadascun dels habitatges, o àrees industrials les 
naus de les quals tinguin, així mateix, un únic 
número de policia i sense identificació oficial de 
cadascuna.

El repartiment s’ha de fer en tot cas mitjançant 
casellers concentrats pluridomiciliaris que, en el 
segon d’aquests supòsits, l’ha d’autoritzar expressa-
ment el regulador postal.

5. Així mateix, el lliurament d’enviaments pos-
tals ordinaris per mitjà de bústies individuals no 
domiciliàries o casellers concentrats pluridomicilia-
ris es pot dur a terme quan s’acordi, de manera 
expressa i fefaent, amb els destinataris dels envia-
ments postals o els seus representants.

6. Sense perjudici dels supòsits que assenya-
len els punts anteriors, quan concorrin circumstàn-
cies o condicions geogràfiques excepcionals, que 
afectin la regularitat del repartiment, o les condi-
cions de lliurament de la correspondència, com en el 
cas de situacions climatològiques extremes, talls en 
les vies de comunicació, circumstàncies que posin 
en perill la seguretat dels treballadors, o altres de 
similars, l’operador encarregat de la prestació del 
servei postal universal ho ha de posar en coneixe-
ment de l’òrgan regulador per valorar-lo i, si s’escau, 
establir condicions específiques que facilitin el lliu-
rament dels enviaments en els àmbits esmentats.

7. L’operador al qual s’ha encomanat la presta-
ció del servei postal universal ha de remetre trimes-
tralment a la Subdirecció General de Regulació de 

Serveis Postals la relació actualitzada dels àmbits en 
què, perquè s’hi dóna qualsevol dels supòsits que 
estableix el present article, s’han implantat casellers 
concentrats pluridomiciliaris o bústies individuals 
no domiciliàries.

En tot moment, mitjançant una resolució rao-
nada, el regulador postal pot declarar que en un 
determinat entorn s’han deixat de donar els supò-
sits que permetien autoritzar l’excepcionalitat en el 
lliurament a què es refereix aquest article. En aquest 
cas, en el termini de sis mesos, el lliurament a l’en-
torn esmentat s’ha de fer conforme a les condicions 
ordinàries que estableix aquest Reglament.

8. Qualsevol modificació de les condicions 
excepcionals de lliurament s’ha de comunicar a la 
Subsecretaria de Foment, que l’ha de valorar i deter-
minar-ne les condicions específiques que facilitin el 
lliurament dels enviaments postals ordinaris en els 
entorns afectats.»

Dos. L’article 45 queda redactat de la manera 
següent:

«Article 45. Terminis d’expedició.

1. La prestació del servei postal universal, 
establerta amb criteris de regularitat, requereix el 
compliment dels terminis mitjans d’expedició, en 
còmput anual, mesurats d’extrem a extrem, segons 
la fórmula D+n, en la qual «D» representa la data de 
dipòsit i «n» el nombre de dies laborables que trans-
corren des d’aquesta data fins a la del lliurament al 
destinatari.

A aquests efectes, el termini d’expedició d’ex-
trem a extrem és el transcorregut des de la data de 
dipòsit en el punt d’accés a la xarxa fins a la data de 
lliurament al destinatari.

La data de dipòsit que s’ha de tenir en compte és 
la del mateix dia en què es dipositi l’enviament o 
que s’imposi el gir, en el cas dels serveis financers, 
sempre que el dipòsit es faci abans de l’última hora 
de recollida assenyalada per al punt d’accés a la 
xarxa de què es tracti. Quan el dipòsit es faci des-
prés d’aquesta hora límit, la data de dipòsit que s’ha 
de tenir en compte és la del següent dia de reco-
llida.

2. Els terminis mitjans d’expedició i normes de 
regularitat, en l’àmbit nacional, són: 

a) Per a cartes i targetes postals, un termini de 
D+3, que s’ha de complir en un 93 per 100 d’aquests 
enviaments. Aquest compliment ha d’arribar al 99 
per 100 dels enviaments en el termini D+5.

b) Per a paquets postals de fins a 10 quilograms 
de pes, un termini del D+3 en el 80 per 100 dels envi-
aments i del D+5 en el 95 per 100.

c) Per als girs, el termini és del D+3 en un 95 
per 100 i del D+5 en un 99 per 100.

3. Els percentatges que estableix l’apartat ante-
rior poden ser revisats i actualitzats mitjançant una 
ordre del ministre de Foment.

4. En els serveis transfronterers intracomuni-
taris, els terminis els fixa la normativa comunitària. 
Mentre aquests terminis no es modifiquin, són els 
que estableix la Directiva 97/67/CE del Parlament i 
del Consell, de 15 de desembre, relativa a les nor-
mes comunes per al desenvolupament del mercat 
interior dels serveis postals de la Comunitat i la 
millora de la qualitat del servei, els quals són, en 
relació amb el termini mitjà d’expedició de la cate-
goria normalitzada més ràpida, del D+3 en un 85 
per 100 i del D+5 en un 97 per 100.»

Tres. L’article 47 queda redactat de la manera 
següent.
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«Article 47. Valoració de la qualitat del servei pos-
tal universal.

1. El Pla de prestació del servei postal univer-
sal, que preveu l’article 20 de la Llei 24/1998, de 13 de 
juliol, inclou els compromisos de qualitat, en particu-
lar els referits als terminis d’expedició, la regularitat i 
la fiabilitat dels serveis exigibles, a l’operador al qual 
s’encomana la prestació del servei postal universal, 
en els termes que fixa aquest Reglament.

Aquests compromisos poden ser desagregats, 
en els àmbits urbà, intraprovincial, i interprovincial, 
respectant, en tot cas, els globals que fixa aquest 
Reglament.

2. El control de qualitat del funcionament, que 
correspon a la Subsecretaria de Foment, l’han de fer, 
com a mínim, un cop l’any i de manera independent, 
entitats externes sense cap vincle amb l’operador del 
servei postal universal, en les condicions que esta-
bleixen les normes tècniques que sobre la matèria 
hagi publicat el «Diari Oficial de la Unió Europea» 
d’acord amb el que estableix l’article 17.4 de la Llei 
24/1998, de 13 de juliol.

Els resultats han de figurar en informes publicats, 
com a mínim, un cop l’any, i s’han de posar a dispo-
sició del Consell Assessor Postal.

3. La Subsecretaria de Foment pot establir 
excepcions a les normes de qualitat quan ho justifi-
quin situacions excepcionals, per motius d’infraes-
tructura o de geografia.

L’operador al qual s’ha encomanat la prestació 
del servei postal universal ha de comunicar a la Sub-
secretaria de Foment les excepcions esmentades per 
tal que les aprovi.

4. Una desviació negativa de qualsevol dels 
resultats obtinguts anualment respecte dels terminis 
mitjans d’expedició establerts, tenint en compte els 
errors estadístics, dóna lloc a minoracions de la 
quantia anual de finançament públic del servei pos-
tal universal, que s’han de determinar d’acord amb 
el procediment següent.

Per a cada producte (cartes i targetes postals, girs 
i paquets) i termini mitjà establert (D+3 i D+5) s’ha de 
calcular la desviació o diferència entre l’objectiu i el 
resultat obtingut. Atès que el resultat porta implícit 
un error estadístic, es considera com a resultat obtin-
gut, als efectes de càlcul, el límit superior de l’inter-
val de confiança.

L’import de la minoració per a cada un dels objec-
tius incomplerts de cartes o targetes postals és el 
resultat de multiplicar la desviació pel 0,035 per mil 
dels ingressos nets d’explotació obtinguts respecti-
vament per la prestació del servei de cartes i targetes 
postals nacionals ordinàries.

L’import de la minoració per a cada un dels objec-
tius incomplerts en el cas del gir i dels paquets pos-
tals és el resultat de multiplicar la desviació pel 0,1 
per mil dels ingressos nets d’explotació obtinguts 
per la prestació dels serveis de gir i/o de paquets 
postals, respectivament.

La minoració total, que és la suma dels imports 
de la minoració de cadascun dels objectius incom-
plerts, no pot excedir l’import màxim per a les sanci-
ons per faltes molt greus que estableix l’article 42.1 
de la Llei 24/1998, de 13 de juliol.

5. Sense perjudici del que estableix l’apartat 
anterior, la desviació de més d’un 5 per 100 en els 
percentatges fixats per als terminis d’expedició 
determina el llindar d’incompliment, l’efecte del qual 
s’ha de tenir en compte amb vista a infraccions i san-
cions.

6. El sistema de càlcul de les minoracions de la 
quantia anual del finançament públic per incompli-

ment dels terminis d’expedició, així com els percen-
tatges establerts, poden ser modificats per ordre del 
ministre de Foment.»

Disposició transitòria primera. Termini d’adaptació als 
nous sistemes de repartiment postal.

Quan les condicions en què s’estigui fent el reparti-
ment dels enviaments postals ordinaris a la data d’entrada 
en vigor d’aquest Reial decret difereixin de les que s’hi 
estableixen, els usuaris i l’operador designat per prestar el 
servei postal universal tenen un termini de dos anys per 
adaptar-s’hi a comptar de la data esmentada.

Disposició transitòria segona. Fases en la implantació 
dels terminis d’expedició.

Els terminis d’expedició i normes de regularitat, en 
l’àmbit nacional, que estableix l’article 45.2, són exigibles 
des de l’1 de gener de 2009.

Amb la finalitat que l’operador que presta el servei 
postal universal pugui adaptar els seus sistemes operatius 
per a la consecució d’aquests objectius, s’estableix una 
fase transitòria durant l’exercici 2008, en què els terminis 
d’expedició i normes de regularitat exigibles són els 
següents:

a) Per a cartes i targetes postals, un termini del D+3, 
que s’ha de complir en un 92 per 100 d’aquests envia-
ments. Aquest compliment ha d’arribar al 98,5 per 100 dels 
enviaments en el termini D+5.

b) Per a paquets postals de fins a 10 quilograms de 
pes, un termini de D+3 en un 75 per 100 dels enviaments i 
del D+5 en un 90 per 100.

c) Per als girs, el termini és del D+3 en un 93 per 100 
i del D+5 en un 98 per 100.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix 
rang o inferior que s’oposin al que estableix aquest Reial 
decret i, en particular, el que disposen els apartats 9.1.1; 
9.3; 9.4 i 10 del Pla de prestació del servei postal universal, 
aprovat per l’Acord de Consell de Ministres de 10 de març 
de 2000.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 20 d’abril de 2007.

JUAN CARLOS R.
La ministra de Foment,

MAGDALENA ÁLVAREZ ARZA 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

 9415 ORDRE PRE/1263/2007, de 8 maig, per la qual es 
modifica l’annex II del Reial decret 1275/2003, 
de 10 d’octubre, relatiu als complements ali-
mentaris. («BOE» 111, de 9-5-2007.)

Mitjançant el Reial decret 1275/2003, de 10 d’octubre, 
relatiu als complements alimentaris, es va incorporar al 
nostre ordenament jurídic la Directiva 2002/46/CE del Par-
lament Europeu i del Consell, de 10 de juny de 2002, rela-


