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Disposició final sexta. Regulació del Sistema Arbitral del 
Consum.

1. En el termini d’un any, des de l’entrada en vigor 
d’esta Llei, el Govern, comptant amb el paréixer de les 
comunitats autònomes a través de la Conferència Secto-
rial de Consum i amb audiència del Consell de Consumi-
dors i Usuaris, dictarà una nova regulació del sistema 
arbitral de consum, regulant també l’arbitratge virtual.

2. Reglamentàriament, es determinaran els supòsits 
en què podrà interposar-se reclamació davant de la Junta 
Arbitral Nacional enfront de les resolucions de les juntes 
arbitrals territorials sobre admissió o inadmissió de les 
sol·licituds d’arbitratge.

3. Reglamentàriament, s’establiran els supòsits en 
què actuarà un àrbitre únic en l’administració de 
l’arbitratge de consum.

Disposició final sèptima. Actualització del catàleg de 
béns i servicis d’ús ordinari, comú i generalitzat.

En el termini d’un any es procedirà a l’actualització del 
catàleg de béns i servicis d’ús comú, ordi nari i generalit-
zat, incloent-hi en l’Annex I del Reial Decret 1.507/2000, d’1 
de setembre, que actualitza els catàlegs de productes i 
servicis d’ús comú, ordinari i generalitzat i de béns de 
naturalesa duradora, incorporant-hi els servicis de la 
societat de la informació.

Disposició final octava. Modificació de la Llei 11/2001, de 
5 de juliol, per la qual es crea l’Agència Espanyola de 
Seguretat Alimentària.

U. Des de l’entrada en vigor d’esta Llei, l’Agència 
Espanyola de Seguretat Alimentària canvia la seua deno-
minació per la d’«Agència Espanyola de Seguretat Ali-
mentària i Nutrició».

Dos. Es modifica la lletra a) de l’article 2.1, en els 
termes següents:

«a) Propiciar la col·laboració i coordinació de 
les Administracions Públiques competents en 
matèria de seguretat alimentària i nutrició.»

Tres. S’afig un nou apartat a l’article 2.1, amb la 
redacció següent:

«a.bis) Planificar, coordinar i desenvolupar 
estratègies i actuacions que fomenten la informació, 
educació i promoció de la salut en l’àmbit de la 
nutrició, i en especial la prevenció de l’obesitat.»

Quatre. Es modifiquen les lletres a), d), e), g), h), k), 
p), t) i u) de l’article 2.2, i se substituïx el terme «seguretat 
alimentària» pel terme «seguretat alimentària i nutrició».

Cinc. S’afigen dos apartats a l’article 2, amb la redac-
ció següent:

«3. L’Agència Espanyola de Seguretat Alimen-
tària i Nutrició estarà legitimada per a l’exercici de 
l’acció de cessació enfront de conductes que lesio-
nen els interessos col·lectius o difusos dels consu-
midors i usuaris tant en l’àmbit de la seguretat dels 
aliments dirigits al consum humà com en el cas de 
les al·legacions nutricionals.

L’acció de cessació es dirigirà a obtindre una sen-
tència que condemne el demandat a cessar en la 
conducta i a prohibir la seua reiteració futura. Així 
mateix, l’acció podrà exercir-se per a prohibir la rea-
lització d’una conducta quan esta haja finalitzat al 
temps d’exercitar l’acció, si hi ha indicis suficients 
que facen témer la seua reiteració de manera imme-
diata.

4. En els termes de la Llei 34/1988, d’11 de nov-
embre, General de Publicitat, l’Agència Espanyola de 

Seguretat Alimentària i Nutrició podrà sol·licitar a 
l’anunciant la cessació o rectificació de la publicitat 
il·lícita que afecte els interessos col·lectius o difusos 
dels consumidors i usuaris tant en l’àmbit de la 
seguretat dels aliments dirigits al consum humà 
com en el cas de les al·legacions nutricionals. En 
este mateix àmbit l’Agència estarà legitimada per a 
l’exercici de l’acció de cessació prevista en l’article 
29 i següents de la Llei 34/1988.»

Disposició final novena. Modificació de la Llei 1/2004, de 
21 de desembre, d’Horaris Comercials.

Es modifica l’apartat 3 de l’article 5 de la Llei 1/2004, 
de 21 de desembre, d’Horaris Comercials, que passarà a 
tindre la redacció següent:

«3. Les comunitats autònomes podran modifi-
car el que disposa l’apartat anterior en funció de les 
necessitats comercials, incrementant o reduint la 
superfície de venda dels establiments i limitant-los, 
quan així ho consideren, a un determinat tipus de 
producte o productes, sense que en cap cas esta 
limitació puga establir-se per davall dels 150 metres 
quadrats».

Disposició final deu. Habilitació normativa.

Es faculta el Govern per a dictar totes les disposi-
ciones que siguen necessàries per al desplegament i 
l’aplicació d’esta Llei.

Disposició final onze. Entrada en vigor.

La present Llei entrarà en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Boletín Oficial del Estado».

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

complisquen esta Llei i que la facen complir.

Madrid, 29 de desembre de 2006.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 22951 REIAL DECRET LLEI 11/2006, de 29 de desembre, 
pel qual s’autoritza l’actualització de les quanties 
de la indemnització per residència del personal 
en actiu del sector públic estatal a la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i a les ciutats de 
Ceuta i Melilla. («BOE» 312, de 30-12-2006.)

La indemnització per residència és una retribució 
complementària de caràcter compensatori i no retributiu, 
amb una llarga tradició en la normativa de funció pública 
del nostre país i que troba el seu origen històric en les 
especials característiques, fonamentalment geogràfiques, 
d’alguns dels nostres territoris.

Este complement històric que percep el personal des-
tinat en determinats territoris i que va consolidar el seu 
caràcter compensatori, té com a objecte rescabalar els 
funcionaris públics de les despeses que es vegen necessi-
tats a realitzar, pel que fa al servici o per la seua residèn-
cia, en aquells llocs del territori nacional que establisca el 
Govern.

Les indemnitzacions per residència han anat actualit-
zant-se en els últims anys de manera anual, a través de la 
seua pujada per les Lleis de Pressupostos de cada any 
amb els increments retributius corresponents i amb 
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caràcter excepcional a través de pujades puntuals que 
afecten les indemnitzacions d’un o altre territori.

L’última modificació en esta matèria es va dur a terme 
després de l’habilitació legal inclosa en la disposició addi-
cional dotze de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de 
mesures fiscals, administratives i de l’orde social.

Tenint en compte les especials circumstàncies que 
concorren a la Comunitat Autònoma de les llles Balears i 
a les Ciutats de Ceuta i Melilla es fa necessari adoptar 
mesures que permeten per part de l’Administració de 
l’Estat afavorir la permanència dels empleats públics en 
els territoris en què s’ha detectat una major dificultat per 
a la cobertura de vacants, de tal manera que amb 
l’actualització d’estes quanties s’aconseguisca mantindre 
un major grau d’ocupació dels llocs de treball a més de 
compensar millor la distància del dit territori.

A la vista del que s’ha exposat, hi ha raons d’urgència 
que justifiquen la necessitat d’aprovar un reial decret llei 
com a habilitació legal imprescindible perquè el Govern 
puga abordar, de manera immediata, l’actualització de les 
quanties que, en concepte d’indemnització per residència, 
perceben els empleats de sector públic estatal destinats a 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a les Ciutats 
de Ceuta i Melilla.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització continguda en 
l’article 86 de la Constitució, a proposta dels ministres 
d’Economia i Hisenda i d’Administracions Públiques i amb 
la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la seua 
reunió del dia 29 de desembre de 2006.

D I S P O S E :

Article primer. Indemnitzacions per residència a la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a les Ciutats 
de Ceuta i Melilla.

El Govern revisarà l’any 2007 les indemnitzacions per 
residència del personal en actiu del sector públic estatal 
destinat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a 
les Ciutats de Ceuta i Melilla, i procedirà a la modificació 
de les quanties a fi d’adaptar-les a la realitat actual. Esta 
actualització no podrà suposar, en cap cas, una minoració 
de les quantitats actualment percebudes en este con-
cepte, ni un cost anual superior a 500.000 euros per a la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de 4.500.000 
euros per a les Ciutats de Ceuta i Melilla.

Article segon. Distribució de les indemnitzacions per 
residència.

La distribució de les quanties entre els distints Grups 
s’efectuarà en la Mesa General de Negociació de 
l’Administració General de l’Estat, prevista en el punt 2 de 
la disposició addicional sexta de la Llei 9/1987, de 12 de 
juny, modificada per la Llei 21/2006, de 20 de juny.

Disposició final primera. Desplegament reglamentari.

S’autoritza el Govern per a dictar totes les disposi-
cions que siguen necessàries per al desplegament i exe-
cució d’este reial decret llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

El present reial decret llei entrarà en vigor l’endemà 
de la publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 29 de desembre de 2006.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 22952 REIAL DECRET LLEI 12/2006, de 29 de desem-
bre, pel qual es modifiquen la Llei 19/1994, de 6 
de juliol, de Modificació del Règim Econòmic i 
Fiscal de Canàries, i el Reial Decret Llei 2/2000, 
de 23 de juny. («BOE» 312, de 30-12-2006.)

I

La Llei 19/1994, de 6 de juliol, de Modificació del Règim 
Econòmic i Fiscal de Canàries, conté en el seu articulat la 
regulació de diversos incentius fiscals, aplicables tant a la 
imposició directa com a la indirecta. D’acord amb el Dret 
comunitari, algunes d’estes previsions tenen la conside-
ració d’ajudes d’Estat. Per a la seua eficàcia, és imperatiu 
notificar la seua introducció o modificació amb l’objectiu 
que la Comissió Europea valore la seua compatibilitat 
amb el Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea.

Al mateix temps que la Comissió Europea ha atorgat, 
amb data 20 de desembre de 2006, sengles autoritza-
cions, amb números de referència N 377/2006 i N 
376/2006, relatives, respectivament, als incentius fiscals 
generals del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries dels 
articles 25, 26 i 27 i al Règim de la Zona Especial Canària, 
continguts en la dita Llei, per a la seua renovació a partir 
del pròxim 1 de gener de 2007, és necessari promulgar 
abans que finalitze l’exercici 2006 les pertinents modifica-
cions a l’articulat de l’esmentada Llei. Estes autoritzacions 
tenen vigència per al període 2007–2013, i el seu desenvo-
lupament s’ha d’ajustar a les Directrius sobre les ajudes 
d’Estat de finalitat regional i al mapa d’ajudes estatals de 
finalitat regional aprovat per a Espanya per a este mateix 
període amb el número N 626/2006, amb data 20 de de-
sembre de 2006.

Este Reial Decret Llei conté una modificació detallada 
dels articles 25 i 27, que regulen, respectivament, els 
Incentius a la Inversió i la Reserva per a Inversions a 
Canàries, inclosos en el Títol IV de la Llei 19/1994, relatiu a 
les Mesures complementàries de promoció del desenvo-
lupament econòmic i social de Canàries, i d’alguns dels 
articles del Títol V, en què es regula la Zona Especial 
Canària; tot això, com a conseqüència que este conjunt de 
beneficis fiscals ha de ser adaptat a les decisions de la 
Comissió Europea, dictades al seu torn sota les prescrip-
cions de les noves Directrius sobre les Ajudes d’Estat de 
Finalitat Regional per al període 2007-2013.

Després de la seua nova redacció, les exempcions per 
l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics 
Documentats i l’Impost General Indirecte Canari previstes 
en el mencionat article 25 s’aplicaran en relació amb les 
inversions en actius, tant materials com immaterials, que 
siguen destinades o formen part d’una inversió inicial, tal 
com la definixen les mencionades Directrius: en la creació 
o ampliació d’un establiment, la diversificació de la seua 
activitat per a l’elaboració de nous productes o la transfor-
mació substancial en el seu procés general de producció.

L’article 27 de l’esmentada Llei regula les reduccions 
fiscals per la dotació de la Reserva per a Inversions a 
Canàries. El seu text s’adapta als nous conceptes comuni-
taris. S’incorpora la possibilitat que l’estalvi fiscal es cana-
litze a la creació d’ocupació i s’admet la possibilitat que la 
Reserva per a Inversions a Canàries puga materialitzar-se 
en la subscripció d’accions o participacions emeses per 
les entitats de la Zona Especial Canària. S’establixen 
regles més precises dirigides a oferir més seguretat jurí-
dica i a garantir que siguen les illes de l’arxipèleg la desti-
nació de les inversions. També es reforcen els mecanis-
mes de control de l’aplicació d’estos avantatges fiscals, 
entre els quals destaquen l’obligació de presentar un pla 
d’inversions, la inclusió de determinada informació relle-
vant a este efecte en la memòria dels comptes anuals i 
l’establiment d’un règim sancionador específic.


