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Conceptes

Annex II LGTel:


Explotació de xarxes de comunicacions electròniques: “la creación, el aprovechamiento, el control o la puesta a
disposición de dicha red”



Serveis de comunicacions electròniques: el prestat generalment a canvi d’una remuneració que consisteix, en la
seva totalitat o principalment, en el transport de senyals mitjançant xarxes de comunicacions electròniques, amb
inclusió dels serveis de telecomunicacions i serveis de transmissió de xarxes utilitzades per la radiodifusió (amb
excepció dels serveis que subministrin continguts o activitats de control editorial (...).



Xarxa de comunicacions electròniques: “los sistemas de transmisión y, cuando proceda, los equipos de
conmutación o encaminamiento y demás recursos, incluidos los elementos que no son activos que permitan el
transporte de señales mediante cables, ondas hertzianas, medios ópticos u otros medios electromagnéticos con
inclusión de las redes de satélites, redes terrestres fijas (de conmutación de circuitos y de paquetes, incluida Internet)
y móviles, sistemas de tendido eléctrico, en la medida en que se utilicen para la transmisión de señales, redes
utilizadas para la radiodifusión sonora y televisiva y redes de televisión por cable, con independencia del tipo de
información transportada”.



Xarxa pública de comunicacions electròniques: és aquella que s'utilitza, en la seva totalitat o principalment, per a
la prestació de serveis de comunicacions disponibles al públic i que suporta la transferència de senyals entre
punts de terminació de la xarxa.
Canalitzacions: NO són xarxa de comunicacions electròniques. Art. 37.

La instal·lació i l'explotació de xarxes públiques
i la prestació de serveis de comunicacions
electròniques per part de les Administracions
Públiques

Normativa aplicable
•

Abans de l’entrada en vigor de la LGTel 9/2014:

-

Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones

-

RD 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de
servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios.

-

Circular 1/2010, de la CMT, por la que se regulan las condiciones de explotación de redes y la prestación de
servicios de comunicaciones por las Administraciones Públicas (BOE 9 d’agost 2010).

•

A partir de l’entrada en vigor LGTel 9/2014:

-

Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
Es remet a un futur desenvolupament reglamentari.
Les normes reglamentàries vigents continuaran vigents en allò que no s’oposin al que disposa la Llei, fins que
s’aprovi aquesta normativa de desenvolupament.

-

En matèria d’ajuts públics: Real Decreto 462/2015, de 5 junio, por el que se regulan instrumentos y
procedimientos de coordinación entre diferentes Administraciones Públicas en materia de ayudas públicas
dirigidas a favorecer el impulso de la Sociedad de la información mediante el fomento de la oferta y
disponibilidad de redes de banda ancha.

Xarxes de titularitat municipal
•

La pròpia Exposició de Motius de la Llei 9/2014 reconeix que “...se establecen condiciones
estrictas para la existencia de operadores controlados directa o indirectamente por
administraciones públicas (...)”.

•

AUTOPRESTACIÓ:
•

S’obliga a les Administracions Públiques a comunicar al Registre d’operadors els projectes
d’instal•lació o explotació de xarxes de comunicacions electròniques en règim
d’autoprestació, que facin “ús del domini públic”, tant si aquesta instal•lació o explotació es
realitza directament com si es realitza mitjançant qualsevol entitat o societat.

•

Mitjançant Reial Decret es podran especificar aquells supòsits en què, atenent a les seves
característiques, la dimensió de la xarxa projectada o la naturalesa dels serveis a prestar, no
resulti necessari portar a terme aquesta comunicació.

Xarxes de titularitat municipal

AUTOPRESTACIÓ SEGONS LA CIRCULAR 1/2010:
•

Els supòsits d’explotació de xarxes i prestació de serveis de comunicacions electròniques que estan vinculades al
desenvolupament de les funcions pròpies del personal al servei de les Administracions Públiques i contribueixin al
compliment dels fins que li són propis.

•

S’inclouen també en aquest concepte, els centres d’educació o formació d’ensenyament reglat (segons la Llei
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació i LO 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats), com ara escoles,
instituts, col•legis i centres universitaris així com l’àrea dels seus campus, entenent que tant alumnes com
professors formen part del personal indispensable pel desenvolupament de les tasques del centre.

•

S’assimilen a l’autoprestació i, per tant, no necessiten notificació: les biblioteques (ex. Circular 1/2010 CMT) i els
Telecentres en centres públics i biblioteques (Acord de la CNMC de 28 de gener 2016, pel qual es dona resposta
a la consulta de la Diputació de Badajoz)

Xarxes de titularitat municipal
•

INSTAL•LACIÓ I EXPLOTACIÓ DE XARXES PÚBLIQUES I LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE
COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES A TERCERS:
•

Les Administracions Públiques només podran fer-ho mitjançant entitats o societats que
tinguin aquesta finalitat entre el seu objecte social o finalitats.

•

Com a regla general, s’ha de respectar el principi de l’inversor privat, i actuar amb la deguda
separació de comptes, amb subjecció als principis de neutralitat, transparència, no distorsió
de la competència i no discriminació, i amb compliment de la normativa sobre ajuts d’Estat.

•

No obstant, mitjançant un reial decret, previ informe de la CNMC, es determinaran els
supòsits en què, es podrà actuar com a excepció, sense subjecció al principi de l’inversor
privat, per considerar que no es distorsiona la competència o quan existeixi una fallada del
mercat i no existeixi interès de concurrència del sector privat per absència o insuficiència
d’inversió privada. La llei reconeix que en aquests casos la inversió pública s’ajusta “al
principio de necesidad, con la finalidad de garantizar la necesaria cohesión territorial y
social”.

Xarxes de titularitat municipal

•

Es reconeix als operadors, directament, el dret a accedir, en condicions neutrals,
objectives, transparents, equitatives i no discriminatòries, a les infraestructures i
recursos associats utilitzats pels operadors controlats directament o indirectament
per les Administracions Públiques, així com el dret a l’ús compartit d’aquestes
infraestructures.

•

Si les Administracions públiques reguladores o titulars del domini públic ostenten la
propietat, total o parcial, o exerceixen el control directe o indirecte d’operadors que
exploten xarxes públiques de comunicacions electròniques o serveis de
comunicacions electròniques disponibles al públic, hauran de mantenir una
separació estructural entre aquests operadors i els òrgans encarregats de la
regulació i gestió dels drets d’utilització de l’ús públic corresponent. (= art. 29.3
LGTel 32/2003)

•

El Registre d’operadors, que fins ara depenia de la Comissió del Mercat de les
Telecomunicacions (CMT), actualment integrada en la CNMC, passa a dependre del
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme (art. 7).

•

A l’entrada en vigor de la Llei 9/2014, es manté la inscripció de dades del registre
d’operadors de l’article 7 LGTel 32/2003 (Disposició Transitòria 8ª)

•

Els operadors controlats directament o indirectament per Administracions Públiques
havien d’ajustar-se al que disposa l’article 9 de la llei en el termini màxim d’un any des
de la seva entrada en vigor (Disposició Transitòria 9ª)

Supòsits que no afecten la competència segons la
Circular 1/2010
Annex Circular: fixa una sèrie de supòsits que es considera que no afecten a la competència. Es
poden prestar sense subjecció al principi de l’inversor privat (gratuïtament amb càrrec a fons
públics i de forma indefinida)
Aquests són:

•
•
•

•

El servei d’accés a Internet limitat a pàgines web de les administracions amb competències en
l’àmbit territorial en que es presti el servei.
El servei general d’accés a Internet en biblioteques en quant resulti indispensable per a
acomplir els seus fins i sempre que els usuaris acreditin la seva vinculació amb el servei
mitjançant algun document que permeti la seva identificació.
El servei general d’accés a Internet en centres de foment d’activitats docents o educativoculturals no inclosos en el concepte d’autoprestació que fixa la circular, en quant resulti
indispensable per a acomplir els seus fins i sempre que els usuaris acreditin la seva vinculació
amb el servei mitjançant algun document que permeti la seva identificació.
L’explotació de xarxes sense fils que utilitzin bandes d’ús comú i la prestació de serveis de
comunicacions electròniques disponibles al públic a través de les mateixes sempre que la
cobertura de la xarxa exclogui els edifici i conjunts d’ edificis d’ús residencial o mixt (tals com
oficines, comerços o habitatges) i es limiti la velocitat xarxa-usuari a 256 Kbps.

El desplegament de xarxes de comunicacions
electròniques per part dels operadors

Dret dels operadors a l’ocupació del
domini públic i la propietat privada

•

Article 29: Dret d’ocupació de la propietat privada:
•

Els operadors tenen aquest dret quan resulti estrictament necessari per a la instal•lació de la
xarxa sempre que no existeixin alternatives tècniques o econòmicament viables, ja sigui a
través de l’expropiació forçosa o mitjançant servituds forçoses de pas.

•

Aquesta previsió ja estava recollida a la llei anterior (art. 27 de la LGTel 2003) i inclús en la
LGTel de 1998 (art. 46). També es preveu en la normativa reguladora d’altres serveis
d’interès general (com l’electricitat o hidrocarburs).

•

Precisa la instrucció del corresponent procediment per part del Ministeri d’Indústria, Energia i
Turisme, previ informe de l’òrgan competent de la Comunitat autònoma i també de
l’ajuntament afectat, relatiu a la compatibilitat del projecte tècnic amb l’ordenació urbanística
vigent.

Dret dels operadors a l’ocupació del
domini públic i la propietat privada

•

Article 30: Dret d’ocupació del domini públic:
•

Els operadors tenen dret a l’ocupació del domini públic en la mesura que sigui necessari per
a l’establiment de la xarxa pública de comunicacions electròniques de que es tracti.

•

S’obliga als titulars del domini públic a garantir l’accés a tots els operadors en condicions
neutrals, objectives, transparents, equitatives i discriminatòries, sense que, en cap cas, es
pugui establir un dret preferent o exclusiu en benefici d’algun operador, determinat o xarxa
concreta,

•

En aquest sentit, es prohibeix que el dret d’ús del domini públic s’atorgui mitjançant
procediments de licitació.

Normativa de les Administracions Públiques que afecti el
desplegament de xarxes públiques de comunicacions
electròniques:

•

La normativa dictada per qualsevol Administració pública que afecti al desplegament de xarxes ha
de reconèixer, en tot cas, el dret a l’ocupació del domini públic o la propietat privada per al
desplegament de xarxes.

•

La LGTel 9/2014 ja no conté referència expressa als límits i condicions a l’exercici d’aquest dret
per part dels operadors, per raó de protecció del medi ambient, salut pública, seguretat pública, la
defensa nacional o l’ordenació urbana i territorial.

•

Requisits:
•
•
•
•

Ser publicada en el diari oficial de l’àmbit corresponent a l’Administració competent, pàgina
web AA.PP i accessible mitjans electrònics.
Preveure procediment ràpid, senzill, eficient i no discriminatori de resolució de sol·licituds
d’ocupació, de màxim 6 mesos (excepte expropiacions).
Garantir la transparència dels procediments i que les normes fomentin la competència lleial i
efectiva.
Garantir els límits imposats a la intervenció administrativa en aquesta Llei en protecció dels
drets dels operadors. En particular, l’exigència de documentació que els operadors hagin
d’aportar haurà de ser motivada, tenir justificació objectiva, ser proporcionada al fi perseguit i
limitar-se a allò estrictament necessari.

Normativa de les Administracions Públiques i
instruments de planejament

•

Les xarxes públiques de comunicacions electròniques es consideren com a “equipament de
caràcter bàsic” i la seva previsió en els instruments de planejament urbanístic té el caràcter de
“determinacions estructurants”. La seva instal•lació i desplegament constitueixen “obres d’interès
general” (art. 34. 2).

•

Tant la normativa com els instruments de planejament han de recollir les disposicions necessàries
per impulsar o facilitar el desplegament d’infraestructures de xarxes de comunicacions
electròniques i garantir la lliure competència i la disponibilitat d’una oferta suficient de llocs i
espais físics en els quals els operadors decideixin ubicar les seves infraestructures, garantint un
desplegament de les xarxes ordenat des del punt de vista territorial.

•

Aquesta normativa o instrument de planejament no podrà establir restriccions absolutes o
desproporcionades al dret d’ocupació del domini públic i privat dels operadors ni imposar
solucions tecnològiques concretes, itineraris o ubicacions concretes en les quals instal•lar
infraestructures de xarxes de telecomunicacions.

•

Aquesta normativa i els instruments de planejament hauran de respectar els paràmetres i
requeriments tècnics essencials establerts en un reial decret que s’aprovarà pel Consell de
Ministres, així com els límits en els nivells d’emissió radioelèctrica tolerable fixats per l’Estat

Normativa de les Administracions Públiques i
instruments de planejament

•

En la mesura que les xarxes de comunicacions electròniques es consideren obres d’interès
general, el conjunt d’Administracions Públiques tenen l’obligació de facilitar el seu desplegament i
han de donar compliment als deures d’informació recíproca, col•laboració i cooperació

•

En relació al planejament urbanístic o territorial, s’estableix que els òrgans encarregats de
l’aprovació, modificació o revisió dels instruments de planejament territorial o urbanístic que
afectin el desplegament de xarxes de comunicacions electròniques hi hauran de sol•licitar
informe previ, preceptiu i vinculant, del Ministeri d’Indústria, sobre l’adequació de
l’instrument de planejament a la normativa sectorial de telecomunicacions i sobre les necessitats
de les xarxes públiques de comunicacions electròniques en l’àmbit territorial al qual es refereixin
(art. 35.2).

•

En cas de desacord entre Administracions Públiques, quan quedi “plenament justificada la
necessitat” de xarxes públiques de comunicacions electròniques, sempre que compleixin els
paràmetres i requeriments que fixarà el govern central per decret, el consell de ministres podrà
autoritzar la ubicació o itinerari concret d’una infraestructura. L’administració pública competent
haurà d’incorporar-la adaptant els seus instruments d’ordenació.

Normativa de les Administracions Públiques i
instruments de planejament

•

Si una administració pública tramita una mesura cautelar que impedeixi o paralitzi o d’una
resolució que denegui la instal•lació d’una infraestructura que compleixi els paràmetres que fixarà
l’estat per reglament, aquesta administració haurà d’obtenir l’informe previ preceptiu del Ministeri
d’Indústria, sense el qual no podrà aprovar la mesura o resolució.

•

El MINETUR aprovarà recomanacions per a l’elaboració de normes o instruments de
planejament.

•

També podrà crear, mitjançant real decret, un punt d’informació únic a través del qual els
operadors accediran per via electrònica a tota la informació relativa sobre les condicions i
procediments per a la instal•lació i el desplegament de xarxes.

Règim d’intervenció administrativa

DECLARACIÓ RESPONSABLE: Art. 34.6 LGTel
“Para la instalación de las estaciones o infraestructuras radioeléctricas utilizadas para la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público a las
que se refiere la disposición adicional tercera de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas
urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, no podrá exigirse la
obtención de licencia previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad, ni otras de clase
similar o análogas, en los términos indicados en la citada ley.
Para la instalación de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de estaciones
radioeléctricas en dominio privado distintas de las señaladas en el párrafo anterior, no
podrá exigirse por parte de las administraciones públicas competentes la obtención de licencia o
autorización previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad, o de carácter
medioambiental, ni otras licencias o aprobaciones de clase similar o análogas que sujeten a
previa autorización dicha instalación, en el caso de que el operador haya presentado a la
administración pública competente para el otorgamiento de la licencia o autorización un plan de
despliegue o instalación de red de comunicaciones electrónicas, en el que se contemplen dichas
infraestructuras o estaciones, y siempre que el citado plan haya sido aprobado por dicha
administración (…)”

Règim d’intervenció administrativa

•

La LGTel modifica la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (D. Final
3ª), i s’introdueix una Disposición adicional 8ª (“Instalación de infraestructuras de red o estaciones
radioeléctricas en edificaciones de dominio privado”):
Las obras de instalación de infraestructuras de red o estaciones radioeléctricas en edificaciones de dominio privado no
requerirán la obtención de licencia de obras o edificación ni otras autorizaciones, si bien, en todo caso el promotor de las
mismas habrá de presentar ante la autoridad competente en materia de obras de edificación una declaración responsable
donde conste que las obras se llevarán a cabo según un proyecto o una memoria técnica suscritos por técnico competente,
según corresponda, justificativa del cumplimiento de los requisitos aplicables del Código Técnico de la Edificación. Una vez
ejecutadas y finalizadas las obras de instalación de las infraestructuras de las redes de comunicaciones electrónicas, el
promotor deberá presentar ante la autoridad competente una comunicación de la finalización de las obras y de que las
mismas se han llevado a cabo según el proyecto técnico o memoria técnica

Per tant: Infraestructures en domini públic: llicència obres + autorització domini públic
(excepció: actualitzacions tecnològiques que no afectin obra civil ni “màstils” (art. 36.7)

Règim d’intervenció administrativa

A Catalunya:
- Des d’un punt de vista ambiental:
LLEI 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.
Suprimeix l’apartat 12.44 a) de l’annex II i l’apartat 12.44b) de l’Annex III (Instal·lacions de radiocomunicació)

- Des d’un punt de vista urbanístic:
LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
Article 187. Actes subjectes a llicència urbanística
1. Estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, amb les excepcions que estableix l’article 187
ter, els actes següents:
n) La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis
similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes
públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin
subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.

Règim d’intervenció administrativa

•

Les actualitzacions tecnològiques que no afectin obra civil ni “màstils” no requeriran cap mena
d’autorització ni llicència, declaració responsable o comunicació prèvia a l’administració
competent en matèria d’ordenació del territori, urbanisme o mediambiental.

•

S’estableix que la declaració responsable, que tindrà efectes d’habilitació per executar la
instal•lació, no prejutjarà l’adequació de la instal•lació a la normativa aplicable ni limitarà les
potestats de comprovació, inspecció, sanció i control de les administracions corresponents en
exercici de les seves respectives competències.

Pla de desplegament

•

En el Pla de desplegament o instal·lació, l'operador (art. 34.6) haurà de preveure els supòsits en
què efectuarà desplegaments aeris o per façanes de cables i equips.

•

Aquest pla de desplegament o instal·lació a presentar per l'operador es subjectarà al contingut i ha
de respectar les condicions tècniques exigides mitjançant un reial decret acordat en Consell de
Ministres.

•

El pla de desplegament o instal·lació de xarxa pública de comunicacions electròniques s'entendrà
aprovat si, transcorreguts dos mesos des de la presentació*, l'administració pública competent no
ha dictat resolució expressa.

*declarat nul per la STC 20/2016

Desplegaments aeris o per façana

•

S’estableix (art. 34.5) que els operadors hauran de fer ús de les canalitzacions soterrades o en l’interior d’edificis.
Això no obstant, quan no existeixin aquestes canalitzacions o no sigui possible el seu ús per raons tècniques o
econòmiques podran efectuar desplegaments aeris o per façana seguint els prèviament existents.

•

S’estableix com a excepció els casos justificats que afectin el patrimoni històric artístic o la seguretat pública.

•

L’operador haurà de preveure els supòsits en què s’efectuaran desplegament aeri o per façana en el corresponent
pla de desplegament (art. 34.6).

Sentencia del Tribunal Constitucional 20/2016, de 4 de febrer (FJ 6):
“(...) Puesto que la lectura de los artículos recurridos revela que los despliegues aéreos o en fachadas se permiten de
forma excepcional y subsidiaria, en casos de imposibilidad de acudir a los despliegues subterráneos o en el interior
de los edificios o fincas, que constituyen la regla general, tienen cobertura en el título competencial citado. Tanto
las razones técnicas como las de naturaleza económica que, según los preceptos impugnados, permiten a
los operadores los despliegues aéreos o en fachadas, se vinculan en ambas normas a esa «imposibilidad»,
por lo que ha de tratarse en los dos casos de razones de significativa relevancia. Si, como parece asumir la
recurrente, la norma se aplicara haciéndose extensiva a supuestos no contemplados en ella, estaríamos
ante un incumplimiento de la misma, que no puede fundar el análisis de su constitucionalidad, por lo que el
recurso tiene un carácter preventivo en este punto (…)”

Infraestructures comuns i xarxes de
comunicacions electròniques als edificis

Art. 45 LGTel:
-

Tram final de xarxa d’accés ultrarràpid (FO):
-

Primer operador que arriba a una edificació que NO té ICT:
-

-

Segon o successius operadors:
-

-

Comunicació per escrit a comunitat de propietaris aportant memòria descriptiva de l’actuació.
No es podrà realitzar si en el termini d’1 mes, la comunitat de propietaris acredita que cap copropietari està interessat o bé
manifesta que en el termini de 3 mesos següents es realitzarà la instal·lació d’una ICT.

Estan habilitats directament per desplegar trams finals
També ho han de comunicar amb un mes d’antelació, acompanyant memòria descriptiva.

“Desplegaments en pas”:
-

“El procedimiento del párrafo anterior no será aplicable (...) en aquellos casos en los que se trate de un tramo
para dar continuidad a una instalación que sea necesaria para proporcionar acceso a dichas redes en
edificios o fincas colindantes o cercanas y no exista otra alternativa económicamente eficiente y
técnicamente viable (...)”

-

L’operador ho ha de comunicar amb un mes d’antelació, acompanyant memòria descriptiva

Ubicació compartida i ús compartit
d’infraestructures

•

Les Administracions públiques fomentaran la celebració d’acords voluntaris entre operadors per
a la ubicació compartida d’infraestructures i recursos associats i l’ús compartit d’infraestructures
en béns de titularitat pública o privada.

•

També es podrà imposar de manera obligatòria per part del Ministeri d’Indústria, d’acord
amb el que es determini mitjançant reial decret, prèvia audiència dels operadors afectats.

•

Les administracions territorials quan considerin que per raons ambientals, de salut pública,
seguretat pública o ordenació urbana i territorial procedeix la imposició de la utilització compartida
del domini públic o propietat privada, hauran d’instar al Ministeri d’Indústria l’inici del
procediment per acordar aquesta compartició.

Previsió d’infraestructures de comunicacions
electròniques en projectes d’urbanització

•

En els projectes d’urbanització s’haurà de preveure la instal•lació d’obra civil per a facilitar el
desplegament de xarxes de comunicacions electròniques i podrà incloure addicionalment
elements i equips de xarxa passius en els termes que desenvolupi reglamentàriament.
Aquestes infraestructures formaran part del conjunt resultant de les obres d’urbanització i
s’integraran en el domini públic municipal. L’administració titular d’aquest domini públic les haurà
de posar a disposició dels operadors en condicions d’igualtat, transparència i no discriminació.
Mitjançant Reial decret s’establirà el dimensionament i característiques tècniques mínimes
d’aquestes infraestructures.

•

En les obres civils finançades total o parcialment amb recursos públics es preveurà també, en els
supòsits i condicions que es determinin per reial decret, la instal·lació de recursos associats i
d’altres infraestructures d’obra civil, que es posaran a disposició dels operadors interessats en
condicions d’igualtat, transparència i no discriminació.

Accés a infraestructures susceptibles d’allotjar xarxes
públiques de comunicacions electròniques

•

Art. 37 LGTel: Les Administracions Públiques titulars d’infraestructures susceptibles de ser
utilitzades per al desplegament de xarxes públiques de comunicacions electròniques (tubs, “postes”
conductes, etc..) han de facilitar l’accés als operadors en condicions objectives, de transparència i
no discriminació, sense que aquest accés pugui atorgar-se mitjançant procediments de
licitació.

•

L’ Administració Pública i l’operador han d’arribar a un acord per a la utilització d’aquestes
infraestructures.
“6. Las partes negociarán libremente los acuerdos del acceso a que se refiere este artículo y sus condiciones, incluidas las
contraprestaciones económicas (...)
7. Las administraciones públicas titulares de las infraestructuras a las que se hace referencia en este artículo tendrán
derecho a establecer las compensaciones económicas que correspondan por el uso que de ellas se haga por parte de los
operadores.”.

•

Serà també un reial decret que fixarà els procediments, terminis, requisits i condicions per facilitar
aquest accés i les causes en què es pugui denegar.
Esborrany de “Proyecto de real decreto por el que se regula el acceso a infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes de
comunicaciones electrónicas de alta velocidad, la coordinación de obras civiles y la publicación de información sobre concesión de
permisos” (INFORME CNMC 17 septiembre 2015)

Desenvolupament reglamentari

-

-

Projecte de Reial Decret sobre paràmetres i requeriments tècnics essencials per garantir el funcionament
de xarxes i serveis de comunicacions electròniques
-

Segons el propi RD, té per objecte establir i aprovar els paràmetres i requeriments tècnics essencials, indispensables per garantir
el funcionament de xarxes i serveis de comunicacions electròniques, d’acord amb la tecnologia disponible en cada moment.

-

No obstant, la regulació que conté aquest projecte de reial decret, inclou paràmetres i requeriments que, no són tècnics, sinó que
tenen una notable afectació en aspectes relatius a impacte visual, protecció del paisatge urbà i més greu encara, a les condicions
relatives a la gestió del domini públic municipal.

-

Segons l’Exposició de Motius, el Reial Decret s’adopta sense perjudici de les competències autonòmiques i locals en urbanisme,
medi ambient i ordenació territorial, però mitjançant una Disp. Ad obliga a aquesta normativa o instruments de planejament a
respectar aquests paràmetres.

-

Es fixa 1 any per adaptar normativa i planejament existent.

Projecte de “Real decreto por el que se aprueba el reglamento regulador de la instalación de tramos finales
de redes fijas de comunicaciones electrónicas de acceso ultrarrápido” (Informe CNMC 5 novembre 2015)

Règim transitori

•

S’estableix que la normativa i els instruments de planejament territorial o urbanístic
elaborats per les Administracions públiques que afectin al desplegament de xarxes públiques de
comunicacions electròniques, havien d’adaptar-se al que disposen els articles 34 i 35 en el
termini d’un any des de l’entrada en vigor de la Llei (D. Tª 9ª).

•

Sol·licituds d’autoritzacions o llicències administratives efectuades amb anterioritat (D.Tª
7ª)
•

•

Els procediments iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei per a l’obtenció de llicències o
autoritzacions d’obra, d’instal·lació, funcionament, activitat, ambiental o similars, es tramitaran i resoldran
segons la normativa vigent en el moment de la sol·licitud, si bé, l’interessat podrà desistir i optar per
l’aplicació de la normativa vigent. (= D.Tª Llei 12/2012)

Pel que fa a les estacions o infraestructures radioelèctriques per a la prestació de serveis
disponibles al públic (D.Tª 12ª):
•

•
•

Si s’hagués sol·licitat llicència o autorització prèvia d’instal·lacions de caràcter ambiental o qualsevol altra a
què es refereix l’art. 34.6 podran continuar instal·lades i en funcionament, sense perjudici que les
AA.PP competents puguin exercir potestats administratives de comprovació, inspecció, sanció i control, a
què es refereix art. 34.6 i Llei 12/2012.
Els interessats podran desistir i optar per declaració responsable, sense perjudici de la continuïtat i
funcionament de la instal·lació.
L’exercici de les potestats administratives de comprovació, control, etc haurà de respectar els paràmetres i
requeriments tècnics essencials que fixi per Reial Decret aprovat per Consell de Ministres.

