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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
18539 Reial decret 1637/2011, de 14 de novembre, pel qual s’estableix la composició, 

les competències i el règim de funcionament de la Comissió Filatèlica de l’Estat 
i es regulen les emissions de segells de correu i altres signes de franqueig.

La Llei 43/2010, de 30 de desembre, del servei postal universal, dels drets dels 
usuaris i del mercat postal, crea en la seva disposició addicional quarta la Comissió 
Filatèlica de l’Estat com a òrgan consultiu dels ministeris de Foment i d’Economia i 
Hisenda amb funcions de consulta, assessorament i proposta en matèria de segells de 
correu i altres signes de franqueig.

L’objectiu de la Comissió Filatèlica de l’Estat és potenciar la comunicació, la 
cooperació i l’intercanvi d’opinions en l’àmbit de la filatèlia. D’aquesta manera, es facilita 
una via adequada per canalitzar les peticions i les propostes del sector en les seves 
relacions amb l’Administració General de l’Estat, i es permet recollir les recomanacions 
dels principals agents del sector de la filatèlia i dels col·leccionistes sobre els temes que 
s’han d’incorporar en els programes anuals d’emissions de segells i altres signes de 
franqueig. A aquest efecte, entre els seus membres hi ha representants de l’Administració 
General de l’Estat i altres institucions estatals i vocals de les associacions filatèliques més 
representatives, així com un vocal designat entre personalitats de prestigi reconegut.

A través de la Comissió esmentada, la filatèlia a Espanya ha de rebre un nou impuls 
que coadjuvi a revitalitzar una activitat que compleix una labor de difusió tant dels signes 
d’identitat culturals com dels valors cívics que conformen la nostra societat i que 
constitueix al mateix temps una activitat econòmica del sector postal espanyol.

Per això, l’emissió de segells, per tal com és una activitat administrativa, ha d’estar 
regulada i subjecta a la tutela de l’Administració pública competent. Així, l’apartat primer 
de la dita disposició addicional quarta de la Llei 43/2010 estableix que les emissions de 
segells de correu i altres signes de franqueig, així com la seva programació, han de ser 
autoritzades mitjançant una resolució conjunta dels subsecretaris de Foment i d’Economia 
i Hisenda en els termes que es despleguin reglamentàriament.

Aquest Reial decret consta de 19 articles agrupats en dos títols, quatre disposicions 
addicionals, una disposició derogatòria i cinc disposicions finals.

El títol I s’estructura en tres capítols, que es dediquen respectivament a regular la 
composició, les competències i el règim de funcionament de la Comissió Filatèlica de 
l’Estat.

El títol II regula les característiques generals de les emissions de segells de correu i 
altres signes de franqueig així com l’autorització conjunta de la programació anual i de les 
emissions per part dels ministeris de Foment i d’Economia i Hisenda.

En la disposició addicional primera es preveu la creació del Museu Postal de l’Estat, 
adscrit al Ministeri de Foment.

En la disposició addicional segona se suprimeix la Comissió de Programació 
d’Emissions de Segells i altres Signes de Franqueig i es disposa el lliurament a la 
Comissió Filatèlica de l’Estat, a través de la Subdirecció General de Règim Postal, de la 
documentació existent abans de l’entrada en funcionament d’aquesta Comissió.

En la disposició addicional tercera es regulen les condicions d’emissió i de prestació 
del servei de segells personalitzats i en la disposició addicional quarta es fa referència a 
les relacions entre l’operador encarregat de prestar el servei postal universal i l’entitat 
pública empresarial Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda.

Quant a les disposicions finals, escau assenyalar que la primera es refereix a 
l’adaptació de la composició de la Comissió per mitjà d’una ordre del ministre de la 
Presidència, a proposta conjunta dels ministres de Foment i d’Economia i Hisenda. La 
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disposició final segona recull el títol competencial en què es basa aquesta iniciativa 
legislativa de l’Estat. La disposició final tercera preveu l’habilitació per al desplegament 
normatiu. La disposició final quarta recull la inexistència d’augment de la despesa pública 
i en la disposició final cinquena es regula l’entrada en vigor.

En l’elaboració d’aquesta disposició s’ha formalitzat el tràmit d’audiència pel qual se 
sol·licita informe a les institucions i les organitzacions més representatives del sector. En 
concret, es va donar audiència a la Societat Estatal Correus i Telègrafs, SA, a la Fàbrica 
Nacional de Moneda i Timbre, a l’Organisme Autònom Comissionat per al Mercat de 
Tabacs, a l’Associació d’Empresaris de Filatèlia i Numismàtica d’Espanya (ANFIL), a la 
Federació Espanyola de Societats Filatèliques (FESOFI) i al representant de 
col·leccionistes.

Als efectes de l’article 24.1 b) de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, s’ha 
sol·licitat l’informe del Ministeri de Cultura i de la Comissió Nacional del Sector Postal. Així 
mateix, els ministeris de Foment i d’Economia i Hisenda han emès informe de conformitat 
amb el que preveu l’article 24.2 de la Llei 50/1997.

En virtut d’això, a proposta conjunta dels ministres de Foment i d’Economia i Hisenda, 
amb l’aprovació prèvia del ministre de Política Territorial i Administració Pública, d’acord 
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del 
dia 11 de novembre de 2011,

DISPOSO:

TÍTOL I

Comissió Filatèlica de l’Estat

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Naturalesa i adscripció.

1. La Comissió Filatèlica de l’Estat, creada per la disposició addicional quarta de la 
Llei 43/2010, de 30 de desembre, del servei postal universal, dels drets dels usuaris i del 
mercat postal, és un òrgan consultiu dels ministeris de Foment i d’Economia i Hisenda, 
amb funcions de consulta, assessorament i proposta en matèria d’emissió de segells de 
correu i altres signes de franqueig.

2. La Comissió Filatèlica de l’Estat és un òrgan col·legiat i està adscrita al Ministeri 
de Foment a través de la Subsecretaria del Departament.

Article 2. Competències.

Són competències de la Comissió Filatèlica de l’Estat:

a) Elaborar el programa anual d’emissions de segells de correu i altres signes de 
franqueig.

b) Proposar els temes dels segells a emetre.
c) Fer recomanacions, informar sobre propostes normatives i qualsevol altra qüestió 

que li sotmetin a consulta els ministeris de Foment i d’Economia i Hisenda en matèria 
filatèlica.

d) Fer un seguiment de les emissions de segells i altres signes de franqueig 
efectuades.

e) Impulsar i coordinar fórmules de col·laboració i de cooperació amb altres 
institucions i organismes d’altres estats en l’àmbit de les seves competències.

f) Qualssevol altres que, en matèria filatèlica, li atribueixi la normativa vigent.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 284  Divendres 25 de novembre de 2011  Secc. I. Pàg. 3

CAPÍTOL II

Composició

Article 3. Membres de la Comissió.

La Comissió Filatèlica de l’Estat la constitueixen un president, un president adjunt, un 
vicepresident, un nombre de vocals que no passi de nou i el secretari.

Article 4. President i president adjunt.

Correspon la Presidència de la Comissió Filatèlica de l’Estat al secretari general tècnic 
del Ministeri de Foment i la Presidència adjunta al secretari general tècnic del Ministeri 
d’Economia i Hisenda.

Article 5. Vicepresident.

Correspon la Vicepresidència de la Comissió Filatèlica de l’Estat al subdirector general 
de Règim Postal.

El vicepresident substitueix el president i el president adjunt en els casos que preveu 
l’article 12.1. i realitza totes les altres funcions que li assigni el president.

Article 6. Vocals.

1. Formen part de la Comissió Filatèlica de l’Estat els vocals següents:

a) Un representant del Ministeri de Foment.
b) Un representant del Ministeri d’Economia i Hisenda.
c) Un representant del Ministeri de Cultura.
d) Un representant de l’operador que tingui encomanada la prestació del servei 

postal universal.
e) Un representant de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la 

Moneda.
f) Un representant de la Federació Espanyola de Societats Filatèliques (FESOFI).
g) Un representant de l’Associació Nacional d’Empresaris de Filatèlia (ANFIL).
h) Un representant dels col·leccionistes, qualificat internacionalment.
i) Es pot nomenar un vocal, entre personalitats de prestigi reconegut en l’àmbit 

postal.

2. Els vocals a què es refereixen les lletres a), b) i c) de l’apartat anterior els nomena 
el president de la Comissió, a proposta dels ministeris respectius, amb categoria, com a 
mínim, de subdirector general o assimilat. Els vocals a què es refereixen les lletres d), e), 
f) i g) els nomena el president a proposta d’aquells als quals representin. Els vocals a què 
es refereixen les lletres h) i i) els nomena el president.

Article 7. Secretaria de la Comissió.

1. La Secretaria de la Comissió Filatèlica de l’Estat és l’òrgan permanent 
d’assistència i suport a la Comissió. El seu titular el designa el president de la Comissió 
entre el personal de la Subdirecció General de Règim Postal del Ministeri de Foment.

En els supòsits de vacant, absència o malaltia, és substituït per la persona que designi 
el president de la Comissió Filatèlica de l’Estat.

2. Correspon al secretari l’exercici de les funcions següents:

a) Assistir el president i altres membres de la Comissió en la tramitació dels 
assumptes i en la preparació de les reunions de la Comissió.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 284  Divendres 25 de novembre de 2011  Secc. I. Pàg. 4

b) Rebre i tramitar les sol·licituds de noves emissions de segells i altres signes de 
franqueig directament o a través de l’operador encarregat de la prestació del servei postal 
universal.

c) Organitzar els serveis de suport tècnic i administratiu a la Comissió i dirigir el 
registre, l’arxiu i altres serveis similars que siguin necessaris per al desenvolupament 
normal de la Comissió i custodiar-ne els expedients i documents.

d) Preparar els treballs de la Comissió, convocar-ne les sessions per ordre del 
president i redactar i signar les actes corresponents.

e) Expedir les certificacions dels acords adoptats per la Comissió.
f) Elaborar els estudis i els informes requerits per facilitar la presa de decisions per 

part de la Comissió.
g) Proposar els projectes de resolucions conjuntes dels subsecretaris de Foment i 

d’Economia i Hisenda, a què es refereixen els articles 16 i 17.
h) Coordinar els actes de presentació de les emissions de segells de correu i altres 

signes de franqueig.
i) Tramitar i, si s’escau, executar els acords de la Comissió.
j) Exercir totes les altres funcions que siguin inherents a la seva condició de secretari 

de l’òrgan col·legiat, de conformitat amb el que estableix l’article 25 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

3. El secretari és membre de la Comissió Filatèlica de l’Estat i assisteix a les 
reunions amb veu i vot.

Article 8. Suplents del vicepresident i dels vocals.

1. El president de la Comissió pot designar suplent del vicepresident entre el 
personal de la Subdirecció General de Règim Postal. Així mateix, pot designar suplents 
dels vocals, pel mateix procediment que els titulars i entre persones que compleixin els 
mateixos requisits.

2. Els vocals titulars només poden ser substituïts pel seu suplent respectiu.
3. Els vocals suplents només poden assistir a les sessions de la Comissió en cas 

d’absència o de malaltia i quan es doni alguna causa justificada, d’acord amb el que 
preveu l’article 24 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Article 9. Assessorament als membres de la Comissió.

El president pot acordar la participació en les reunions de la Comissió Filatèlica de 
l’Estat d’experts independents en atenció a les qüestions que s’hagin de tractar. Els 
experts hi assisteixen amb veu però sense vot.

Article 10. Cessament dels vocals de la Comissió.

1. Són causes de cessament dels vocals de la Comissió Filatèlica de l’Estat les 
següents:

a) Renúncia.
b) La sol·licitud de qui hagi proposat el vocal.
c) Incapacitat permanent o haver estat condemnat per delicte dolós.
d) La falta o pèrdua de concurrència dels requisits que van determinar la seva 

designació.

2. En el cas de cessament d’algun dels vocals dels que esmenten les lletres a) a g) 
de l’apartat 1 de l’article 6, s’ha d’efectuar la proposta de designació d’un nou vocal al 
president de la Comissió, i el vocal sortint es manté en funcions fins a la designació 
d’aquell i com a màxim durant tres mesos.
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CAPÍTOL III

Règim de funcionament

Article 11. Funcionament.

1. La Comissió Filatèlica de l’Estat funciona en Ple.
2. La Comissió pot constituir grups de treball als quals s’encomana temporalment la 

realització d’estudis, treballs i informes sobre assumptes d’interès especial en matèria de 
segells de correu i altres signes de franqueig, que queden dissolts automàticament una 
vegada compleixin la funció específica que se’ls encomani.

En l’acte en el qual s’acordi la constitució del grup de treball s’ha de fixar-ne la 
composició, els objectius, el termini d’execució de l’activitat encomanada i, si s’escau, la 
metodologia.

3. En el que no preveu aquest Reial decret és aplicable a l’organització i el 
funcionament de la Comissió Filatèlica de l’Estat el que disposa el capítol II del títol II de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.

Article 12. Convocatòries i sessions.

1. La Comissió es reuneix en sessió ordinària almenys dues vegades l’any. La 
convocatòria s’efectua amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores a la prevista per 
a l’inici de la sessió, i s’hi han d’expressar els assumptes a tractar i el lloc, la data i l’hora 
de la celebració. Així mateix la Comissió es reuneix en sessió extraordinària quan ho 
decideixi el seu president, o quan així ho sol·liciti la majoria dels seus membres.

Per a la constitució vàlida de l’òrgan és necessària l’assistència del president i del 
secretari o, si s’escau, els qui els substitueixin, i la de la meitat, com a mínim, dels seus 
membres.

En cas de vacant, absència o malaltia, el president és substituït pel president adjunt i, 
si s’escau, pel vicepresident.

El president ha de dirigir les deliberacions, moderar els debats, concedir i retirar l’ús 
de la paraula, garantir la participació de tots els membres en condicions d’igualtat, 
mitjançant el respecte al principi de contradicció i als torns de rèplica necessaris 
raonablement. Així mateix, pot acordar la suspensió de la sessió, i fer constar les causes 
que la determinen i la data i l’hora de la seva represa.

2. Els acords s’adopten per majoria de vots dels membres presents. El president 
dirimeix els empats, si s’escau, amb el seu vot de qualitat.

Article 13. Deure de sigil.

Els membres de la Comissió Filatèlica de l’Estat i els experts que participin en les 
seves reunions o grups de treball estan obligats a guardar reserva, sigil o secret sobre 
tots els aspectes que estiguin protegits per la normativa aplicable, sense detriment del 
compliment del deure d’informació amb les entitats que representin.

TÍTOL II

Emissions de segells de correu i altres signes de franqueig

Article 14. Característiques generals de les emissions.

Totes les emissions de segells de correu i altres signes de franqueig han de respectar 
les regles següents:

1. No s’han d’emetre segells que representin la imatge de persones vives, tret dels 
que es dediquin a la família reial.
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Excepcionalment, la Comissió pot proposar l’emissió de segells que incorporin la 
imatge de persones vives quan hi concorrin circumstàncies d’índole cultural, esportiva, 
científica, institucional o qualsevol altra d’anàloga a les anteriors que així ho justifiquin. En 
tot cas, s’han de respectar les previsions que estableix la normativa en matèria de 
protecció civil de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així 
com l’altra normativa que sigui aplicable.

2. No s’han de fer emissions de segells que representin efemèrides o celebrin 
aniversaris d’esdeveniments amb una antiguitat inferior a vint-i-cinc anys, ni s’han de 
reiterar emissions relatives a aquestes efemèrides o aniversaris abans que hagin 
transcorregut vint-i-cinc anys des de l’anterior.

3. S’han de respectar les recomanacions del Codi deontològic de la Unió Postal Universal.

Article 15. Sol·licituds d’emissions.

1. Tota persona física o jurídica, pública o privada, pot sol·licitar, a través de la 
Secretaria de la Comissió Filatèlica de l’Estat, l’emissió d’un segell de correu o signe de 
franqueig.

2. Tota petició s’ha de fer, com a mínim, amb dotze mesos d’antelació a la data 
proposada, si s’escau, per a la seva emissió. Excepcionalment, atenent les circumstàncies 
singulars que invoqui el sol·licitant, poden ser acceptades sol·licituds presentades amb 
menys anticipació.

3. No s’han de prendre en consideració les reiteracions de sol·licituds denegades 
fins que hagin transcorregut almenys tres anys des de la data de la sol·licitud anterior. 
Excepcionalment, poden ser analitzades per la Comissió les reiteracions de sol·licituds 
denegades quan s’addueixin nous motius que la fonamentin.

4. En tot cas, l’operador que tingui encomanada la prestació del servei postal 
universal ha de proposar una relació d’emissions de segells a la Comissió Filatèlica de 
l’Estat que doni resposta a les necessitats del col·leccionisme.

Article 16. Programa anual d’emissions de segells de correu i altres signes de franqueig.

1. L’elaboració del programa anual d’emissions de segells s’ha d’ajustar a les 
normes següents:

a) El nombre anual d’emissions de segells i altres signes de franqueig, llevat de 
decisió del president, no ha de passar de 90.

b) El programa ha de contenir les emissions de caràcter fix i les sèries plurianuals. A 
més es poden incloure en el programa les noves sèries definides per la Comissió, les 
efemèrides i temes d’actualitat, i les peticions que la Comissió acordi atendre.

c) El programa ha de recollir, per a cada emissió, la seva denominació i, si s’escau, 
el motiu de la sol·licitud.

2. La programació anual d’emissions de segells i altres signes de franqueig ha de 
ser autoritzada mitjançant una resolució conjunta dels subsecretaris de Foment i 
d’Economia i Hisenda.

3. L’operador que tingui encomanada la prestació del servei postal universal ha de 
proposar les dates de posada en circulació de les emissions incloses en el programa.

Article 17. Autorització d’emissions.

1. Les emissions de segells de correu i altres signes de franqueig han de ser autoritzades 
mitjançant una resolució conjunta dels subsecretaris de Foment i d’Economia i Hisenda.

Aquesta resolució conjunta ha de contenir, com a mínim, els punts següents:

a) Data de l’emissió, denominació de la sèrie o sèries, descripció del segell o segells 
i dels altres signes de franqueig, procediment d’impressió, tipus de paper, dentat si 
s’escau, format i mida, valor postal, colors i nombre d’efectes en plec i de la tirada.
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b) Data de la posada en circulació, termini de distribució als punts de venda i, si 
s’escau, la data de caducitat.

c) El nombre de segells que queden reservats per a promoció de la filatèlia a la 
Comissió Filatèlica de l’Estat, a l’operador que tingui encomanada la prestació del servei 
postal universal, al Museu Postal de l’Estat i al Museu de la Reial Casa de la Moneda.

d) La destinació que es dóna al material utilitzat per a la impressió dels segells una 
vegada inutilitzat.

2. Només tenen la consideració de segells de correu i altres signes de franqueig els 
que hagin estat emesos en compliment de la resolució conjunta dels subsecretaris de 
Foment i d’Economia i Hisenda que n’aprovi l’emissió.

Article 18. Disseny i fabricació d’emissions.

1. Correspon a l’operador que tingui encomanada la prestació del servei postal 
universal proposar el disseny, la mida, el procediment d’impressió, el tipus de paper, el 
dentat si s’escau, el format tipus d’adhesivitat, el valor facial, els colors, el nombre 
d’efectes en plec, i altres característiques generals, així com la tirada dels segells i altres 
signes de franqueig i encarregar la fabricació de les emissions corresponents.

2. A aquest efecte, l’operador esmentat pot arribar a acords amb entitats públiques o 
privades per a la fabricació dels segells de correu i altres signes de franqueig, de 
conformitat amb el que estableixen la Llei 30/2007, de 30 octubre, de contractes del 
sector públic, així com la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de 
contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals. Per a 
això aquest operador ha d’atendre criteris de capacitat tècnica, de seguretat en la 
fabricació, dipòsit i custòdia dels efectes, de qualitat artística dels dissenys, així com les 
condicions econòmiques de la fabricació i dels serveis complementaris que s’hagin de 
prestar. En els acords esmentats hi han de constar les condicions i el procediment per a la 
inutilització o destrucció del material utilitzat per a la impressió.

3. També correspon autoritzar a l’operador que tingui encomanada la prestació del 
servei postal universal la reproducció de la imatge de segells i altres signes de franqueig, 
així com les condicions en què aquesta reproducció es porti a terme.

Article 19. Deure de col·laboració.

1. Tots els agents implicats en el procés d’emissió de segells i altres signes de 
franqueig han de posar a disposició de la Comissió Filatèlica de l’Estat tota la informació 
que els sol·liciti per complir les seves comeses.

2. L’operador que tingui encomanada la prestació del servei postal universal ha 
d’informar la Comissió Filatèlica de l’Estat sobre les autoritzacions que hagi efectuat de 
mata-segells especials commemoratius i de primer dia de circulació i ha de col·laborar en 
els actes de presentació de les emissions de segells de correu i altres signes de franqueig.

Disposició addicional primera. Museu Postal de l’Estat.

1. Mitjançant una ordre del ministre de la Presidència, a proposta conjunta dels 
ministres de Foment i d’Economia i Hisenda, en el termini d’un any des de l’entrada en 
vigor d’aquest Reial decret, s’ha de crear, adscrit al Ministeri de Foment, el Museu Postal 
de l’Estat.

2. En l’ordre esmentada s’han de determinar els mitjans personals i materials que 
hagin de quedar destinats al funcionament d’aquest Museu, els quals han de ser cedits 
per la Societat Estatal Correus i Telègrafs, SA, així com els mecanismes de coordinació 
amb el Museu de la Reial Casa de la Moneda.
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Disposició addicional segona. Supressió de la Comissió de Programació d’Emissions de 
Segells i altres Signes de Franqueig i destinació de la documentació existent abans 
de l’entrada en funcionament de la Comissió Filatèlica de l’Estat.

Queda suprimida la Comissió de Programació d’Emissions de Segells i altres Signes 
de Franqueig.

La Secretaria d’aquesta Comissió de Programació ha de lliurar a la Secretaria de la 
Comissió Filatèlica de l’Estat, a través de la Subdirecció General de Règim Postal, tota la 
documentació existent, física i electrònica, necessària per al desenvolupament normal de 
les seves funcions.

Disposició addicional tercera. Segells personalitzats.

Mitjançant una resolució conjunta dels subsecretaris de Foment i Economia i Hisenda 
s’han d’establir les condicions d’emissió i de prestació del servei de segells personalitzats.

Disposició addicional quarta. Relacions entre l’operador encarregat de la prestació del 
servei postal universal i l’entitat pública empresarial Fàbrica Nacional de Moneda i 
Timbre-Reial Casa de la Moneda.

Les relacions entre l’operador postal que tingui encomanada la prestació del servei 
postal universal i la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda s’han 
d’establir, si s’escau, a través dels negocis jurídics corresponents, tenint en compte el 
règim aplicable a les entitats integrants del sector públic estatal, i han de ser tramesos a 
la Comissió Filatèlica de l’Estat.

Així mateix, en el moment de la constitució de la Comissió Filatèlica, s’hi han de 
trametre els acords, els programes de fabricació i, en general, les relacions de 
col·laboració que estiguin vigents entre les dues entitats a l’entrada en vigor d’aquesta 
disposició.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogats el Reial decret 741/1981, de 10 d’abril, pel qual es regulen les 
competències en matèria de segells de correus, l’Ordre de Presidència del Govern, d’11 
de setembre de 1981, sobre composició i funcionament de la Comissió de Programació 
d’Emissions de Segells i altres Signes de Franqueig, l’Ordre del Ministeri d’Hisenda, de 4 
de març de 1974, sobre autoritzacions per a la reproducció de segells de correu espanyols 
amb les degudes garanties i totes les altres disposicions del mateix rang o inferior que 
s’oposin o contradiguin o siguin incompatibles amb el que disposa aquest Reial decret.

Disposició final primera. Adaptació de la composició de la Comissió.

La composició de la Comissió Filatèlica de l’Estat pot ser modificada per mitjà d’una 
ordre del ministre de la Presidència, a proposta conjunta dels ministres de Foment i 
d’Economia i Hisenda, sense que es pugui augmentar el nombre de membres.

Disposició final segona. Títol competencial.

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

Disposició final tercera. Habilitació per al desplegament normatiu.

S’autoritza els ministres de Foment i d’Economia i Hisenda per dictar totes les 
disposicions que siguin necessàries per a l’execució i el desplegament del que disposa 
aquest Reial decret.
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Disposició final quarta. Inexistència d’augment de la despesa pública.

L’organització i el funcionament de la Comissió Filatèlica de l’Estat no ha de suposar 
augment de la despesa pública, i ha de ser atesa amb els mitjans personals, tècnics i 
pressupostaris assignats a la Subsecretaria de Foment.

Disposició final cinquena. Entrada en vigor.

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

Madrid, 14 de novembre de 2011.

JUAN CARLOS R.

El ministre de la Presidència,
RAMÓN JÁUREGUI ATONDO
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