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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE FOMENT
3750 Reial decret 101/2010, de 5 de febrer, pel qual es modifica 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 las autoritzacions 
per a la prestació de serveis i al Registre general d’empreses prestadores de 
serveis postals, aprovat pel Reial decret 81/1999, de 22 de gener.

La Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 
2006, relativa als serveis en el mercat interior, aprovada en el marc de l’estratègia de 
Lisboa, estableix una sèrie de principis d’aplicació general per a la normativa reguladora 
de l’accés i l’exercici d’activitats de serveis dins de la Unió Europea.

Per això, la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de 
serveis i el seu exercici, a fi de garantir l’efectivitat del mercat interior de la Unió Europea, 
incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva esmentada.

Una vegada efectuat un exercici d’avaluació de la normativa reguladora d’accés i 
exercici de les activitats, conforme als principis i criteris previstos a la dita Llei, es va dictar 
la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació 
a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre lliure accés a les activitats de serveis i el seu 
exercici, el centre de gravetat de la qual és l’eliminació de traves o càrregues administratives 
substituint, en molts casos, nombrosos règims d’autorització per altres de menys costosos, 
com són l’obligació de presentar una declaració responsable o una comunicació prèvia.

Per bé que la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
desembre de 2006, exceptua de la lliure prestació de serveis els serveis de recollida, 
classificació, transport i distribució dels enviaments postals en l’àmbit del servei postal, 
inspirat en els principis d’aquesta, es va incloure a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, 
l’article 26, que modifica diversos preceptes de la Llei 24/1998, de 13 de juliol, del servei 
postal universal i de liberalització dels serveis postals, en relació amb els serveis, que són 
oferts i prestats en territori espanyol per operadors establerts a Espanya o en qualsevol 
altre Estat membre de la Unió Europea, per alinear-se amb els fins de la normativa 
anteriorment esmentada respecte de l’eliminació de traves i càrregues injustificades.

Per la seva banda, el Reial decret 81/1999, de 22 de gener, va aprovar el Reglament 
de desplegament del títol II de la Llei 24/1998, de 13 de juliol, pel que fa a les autoritzacions 
per a la prestació de serveis i al Registre general d’empreses prestadores de serveis 
postals.

Posteriorment, la Llei 23/2007, de 8 d’octubre, de creació de la Comissió Nacional del 
Sector Postal, va assignar a aquesta Comissió, en el seu article 7.1.c) i l), l’atorgament i la 
revocació dels títols habilitadors dels operadors postals i la gestió del Registre general.

De conformitat amb el que s’ha exposat, s’aprova la modificació del present Reglament 
partint de la necessitat de dotar de coherència la regulació reglamentària en tot el que està 
relacionat amb els principis que emanen de la Directiva i de desplegament dels continguts 
en les lleis indicades.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Foment, amb l’aprovació prèvia de la ministra 
de la Presidència, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres en la reunió de 5 de febrer de 2010,
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DISPOSO:

Article únic. Modificació del 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, aprovat pel Reial decret 81/1999, de 22 de gener.

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, 
aprovat pel Reial decret 81/1999, de 22 de gener, queda modificat en els termes que 
s’insereixen a l’annex d’aquest Reial decret.

Disposició addicional única. Mencions.

Les mencions fetes en el Reglament de desplegament del títol II de la Llei 24/1998, de 
13 de juliol, a l’«autorització administrativa general», s’entenen fetes a l’«autorització 
general», de conformitat amb el que preveu l’article 26 de la Llei 25/2009, de 22 de 
desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei 17/2009, de 23 
de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

Disposició final primera. Títol competencial.

El present Reial decret es dicta a l’empara del títol competencial que preveu l’article 
149.1.21a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de 
correus i telecomunicacions.

Disposició final segona. Habilitació per al desplegament reglamentari.

S’autoritza el ministre de Foment per dictar totes les disposicions que siguin necessàries 
per a l’execució i el desplegament del que disposa aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 5 de febrer de 2010.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Foment,
JOSÉ BLANCO LÓPEZ
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ANNEX

Modificació del 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, aprovat pel Reial decret 81/1999, 

de 22 de gener

U. Es modifica l’article 1, que passa a tenir la redacció següent:

«Article 1. Autoritzacions.

Per a la prestació dels serveis postals que regula el títol II de la Llei 24/1998, de 
13 de juliol, del servei postal universal i de liberalització dels serveis postals, 
s’estableix un règim d’autorització general, i el servei corresponent es pot prestar 
amb la declaració responsable prèvia dels interessats, o d’autorització administrativa 
singular, d’acord amb el que estableix el present Reglament.»

Dos. Se suprimeix l’article 4, que queda sense contingut.
Tres. Es modifica l’article 5, que passa a tenir la redacció següent:

«Article 5. Documentació complementària.

La Comissió Nacional del Sector Postal pot sol·licitar als operadors postals 
l’aportació de dades complementàries de caràcter estadístic relatives als mitjans 
materials i personals disponibles, nombre i característiques dels enviaments 
postals i, en general, les que siguin necessàries per conèixer millor el sector i per 
atendre les obligacions estadístiques derivades de la pertinença a organitzacions 
internacionals especialitzades.

La negativa a subministrar la informació requerida, sense una causa justificada, 
és constitutiva de la infracció que preveu l’article 41.4.a) de la Llei 24/1998.»

Quatre. Es modifica l’article 6, que passa a tenir la redacció següent:

«Article 6. Àmbit de les autoritzacions generals.

S’estableix un règim d’autorització general per a la prestació de serveis postals 
no inclosos en l’àmbit del servei postal universal. El servei corresponent es pot 
prestar amb la declaració responsable prèvia dels interessats.»

Cinc. Es modifica l’article 7, que passa a tenir la redacció següent:

«Article 7. Presentació i registre de les autoritzacions generals.

1. Els interessats en la prestació de serveis postals no inclosos en l’àmbit del 
servei postal universal han de presentar al Registre general d’empreses prestadores 
de serveis postals de la Comissió Nacional del Sector Postal, amb caràcter previ a 
l’inici de l’activitat, una declaració responsable en què consti expressament la 
submissió i els compromisos a què es refereix l’article 10.1 de la Llei 24/1998, de 13 
de juliol. Per ordre del ministre de Foment s’ha d’aprovar el model d’aquesta 
declaració responsable.

2. La Comissió Nacional del Sector Postal ha d’inscriure d’ofici les dades 
relatives a l’interessat i els serveis postals que pretén prestar al Registre general 
d’empreses prestadores de serveis postals.»

Sis. L’apartat 2 de l’article 8 queda redactat de la manera següent:

«2. Una autorització general es pot estendre a altres serveis dels indicats a 
l’article 6, sempre que el seu titular ho sol·liciti a la Comissió Nacional del Sector 
Postal per modificar la inscripció registral inicialment practicada.»
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Set. L’article 10 queda redactat de la manera següent:

«Article 10. Empreses inscrites al Registre general de transportistes i empreses 
d’activitats auxiliars i complementàries del transport.

La inscripció al Registre general de transportistes i d’empreses d’activitats 
auxiliars i complementàries del transport habilita per prestar els serveis postals 
no inclosos en l’àmbit del servei postal universal, una vegada que l’interessat 
hagi efectuat la comunicació d’aquesta circumstància a la Comissió Nacional del 
Sector Postal, en què ha de constar el compromís exprés de respectar les 
condicions a què es refereix l’article 9.2 i 9.3 de la Llei 24/1998, de 13 de 
juliol.»

Vuit. L’article 14 queda redactat de la manera següent:

«Article 14. Atorgament de les autoritzacions administratives singulars.

Les autoritzacions administratives singulars les atorga, amb caràcter reglat, 
la Comissió Nacional del Sector Postal, a sol·licitud dels interessats, prèvia 
acreditació que aquests han complert les condicions a què es refereix l’article 
anterior.»

Nou. L’article 15 queda redactat de la manera següent:

«Article 15. Presentació de sol·licituds.

1. Els interessats en la prestació d’un servei postal per al qual es necessiti 
autorització administrativa singular ho han de comunicar a la Comissió Nacional 
del Sector Postal, mitjançant la corresponent sol·licitud en què han de constar 
les dades següents:

a) Nom i cognoms de l’interessat i, si s’escau, de la persona que el 
representi, així com la identificació del lloc que s’assenyali als efectes de 
notificació.

b) Nacionalitat.
c) El document nacional d’identitat, el NIE o el passaport del sol·licitant i el 

número d’identificació fiscal quan es tracti d’una societat mercantil, l’escriptura 
de constitució i, si s’escau, la de modificació, degudament inscrites al Registre 
Mercantil, i la documentació que acrediti la personalitat i capacitat de qui actua 
en nom i per compte d’aquesta.

d) Fets, raons i petició en què es concreta la sol·licitud.
e) Lloc i data.
f) Signatura del sol·licitant o acreditació de l’autenticitat de la seva voluntat 

expressada per qualsevol mitjà admissible en dret.
g) Òrgan administratiu al qual s’adreça.

2. A la sol·licitud s’han d’expressar detalladament el servei o els serveis 
que es prestaran, les modalitats de la prestació i totes les dades que siguin 
necessàries per conèixer les característiques i l’abast de les activitats que es 
pretenen dur a terme. Aquestes dades han d’anar acompanyades dels documents 
que acreditin la seva autenticitat.

3. Així mateix han d’aportar un compromís de respecte dels requisits 
essencials establerts a l’article 9.2 i 9.3 de la Llei 24/1998, de 13 de juliol, 
juntament amb el justificant de l’abonament de la taxa corresponent.

4. Les sol·licituds s’han de tramitar de conformitat amb el procediment per 
a l’atorgament d’autoritzacions administratives que estableixen la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i les seves normes de desplegament.»
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Deu. Se suprimeix l’article 16, que queda sense contingut.
Onze. L’article 17 passa a tenir la redacció següent:

«Article 17. Finalització del procediment.

1. La Comissió Nacional del Sector Postal, una vegada finalitzat l’expedient, ha de 
dictar resolució motivada que concedeixi o denegui l’autorització sol·licitada.

2. En la resolució per la qual s’autoritza la prestació del servei de què es tracti s’han 
de fixar, quan escaigui, les obligacions i els requisits de servei públic a què es refereixen 
els articles 12 i 22 de la Llei 24/1998, de 13 de juliol.

3. Transcorregut el termini de tres mesos des que la sol·licitud d’autorització singular 
hagi tingut entrada al Registre de la Comissió Nacional del Sector Postal sense que hagi 
recaigut resolució expressa, aquella es pot entendre estimada.»

Dotze. L’article 18 queda redactat de la manera següent:

«Article 18. Inscripció al Registre general d’empreses prestadores de serveis postals.

Les dades relatives als titulars d’autoritzacions administratives singulars les ha 
d’inscriure d’ofici al Registre general d’empreses prestadores de serveis postals la 
Comissió Nacional del Sector Postal, quan es tracti de la primera inscripció, i a instància 
dels interessats per a les modificacions successives.»

Tretze. L’article 20 queda redactat de la manera següent:

«Article 20. Naturalesa i dependència del Registre.

El Registre general d’empreses prestadores de serveis postals es porta a la Comissió 
Nacional del Sector Postal.

El Registre, l’àmbit del qual és nacional, té caràcter públic, i les certificacions esteses 
per qui n’és l’encarregat acrediten fefaentment el contingut dels seus assentaments.

Les dades registrals són de lliure accés per a la seva consulta per qualsevol interessat 
que ho sol·liciti.»

Catorze. L’article 21 queda redactat de la manera següent:

«Article 21. Estructura del Registre.

El Registre consta de dues seccions.

A) Operadors que prestin serveis no inclosos en l’àmbit del servei postal universal.
B) Operadors que prestin serveis inclosos en l’àmbit del servei postal universal.

A la Secció A) s’inscriuen les dades relatives als operadors que, havent enviat una 
declaració responsable, presten serveis no inclosos en el servei postal universal.

A la Secció B) s’inscriuen les dades relatives als titulars de les autoritzacions 
administratives singulars que presten serveis inclosos en el servei postal universal.»

Quinze. Es modifica l’article 22, que passa a tenir la redacció següent:

«Article 22. Primera inscripció.

La primera inscripció l’ha de practicar d’ofici la Comissió Nacional del Sector Postal i 
hi han de constar les dades següents:

a) Nom i cognoms de l’interessat i, si s’escau, de la persona que el representi, i 
domicili o seu social.

b) Data de l’autorització i categoria i modalitat d’aquesta.
c) Serveis postals habilitats.
d) Condicions generals i específiques aplicables a l’autorització.»
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