
 

NOTA INFORMATIVA SOBRE L’OBLIGACIÓ DE COMUNICAR LES XARXES 

D’AUTOPRESTACIÓ AL MINISTERI D’ECONOMIA I EMPRESA, PREVISTA AL 

REIAL DECRET-LLEI 14/2019, DE 31 D’OCTUBRE, PEL QUAL S’ADOPTEN 

MESURES URGENTS PER RAONS DE SEGURETAT PÚBLICA EN MATÈRIA 

D’ADMINISTRACIÓ DIGITAL, CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC I 

TELECOMUNICACIONS. 

 

El polèmic reial decret llei, que el passat mes de novembre va ser convalidat per la 

Diputació Permanent del Congrés, preveu cinc modificacions de la Llei 9/2014, de 9 de 

maig, General de Telecomunicacions (LGTel). Entre aquestes modificacions introdueix 

un nou apartat 3 a l’article 6 de la LGTel que estableix l’obligació de les administracions 

públiques de comunicar al Ministeri d’Economia i Empresa qualsevol projecte 

d’instal·lació o explotació de xarxes de comunicacions electròniques en règim 

d’autoprestació que faci ús del domini públic, tant si aquesta instal·lació o explotació 

s’ha d’efectuar de manera directa, a través de qualsevol entitat o societat dependent 

d’aquella, o a través de qualsevol entitat o societat a la qual se li hagi atorgat una 

concessió o habilitació a l’efecte.  

 

Aquesta obligació de comunicació al Ministeri s’entén sense perjudici de l’obligació ja 

existent, prevista a l’article 7.3 de la LGTel, de comunicar la instal·lació o explotació 

d’aquest tipus de xarxes al Registre d’operadors (que encara gestiona la Comissió 

Nacional dels Mercat i la Competència). Aquesta previsió ha tingut, no obstant, una 

aplicació molt limitada durant aquests anys de vigència de la LGTel, ja que aquest article 

es remet a un reial decret, que encara no s’ha aprovat i que havia d’especificar els 

supòsits que, ateses les seves característiques, dimensió o naturalesa, quedaven 

exceptuats d’aquesta obligació.  

 

• Pel que fa al tipus de xarxes afectades per l’obligació de comunicació al Ministeri, 

s’ha de tenir en compte l’article 3 de la Circular 1/2010, de la CMT1, que defineix 

l’autoprestació com “...l'explotació de xarxes i la prestació de serveis de 

comunicacions electròniques per una administració pública per a la satisfacció de 

les seves necessitats, és a dir, les vinculades a l'exercici de les funcions pròpies del 

personal al servei de l'Administració pública de què es tracti i que contribueixin al 

compliment dels fins que li són propis”. La circular inclou en el concepte 

d’autoprestació, els centres d’educació o formació reglada.  

 

S’ha de tenir en compte que, així mateix, la CNMC assimila a l’autoprestació, malgrat 

tractar-se d’un servei a tercers: el servei d’accés a Internet a les biblioteques (circular 

 
1 Circular 1/2010, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que se regulan 

las condiciones de explotación de redes y la prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas por las Administraciones Públicas.  

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1519922_12.pdf


 

1/2010), l’ “accés limitat a pàgines web de les AAPP” i  “l’accés a Internet en centres 

esportius d’alt nivell i competició” (acord de 30 de març 2017) o “l’accés a Internet 

en telecentres” (acord 28 de gener de 2016). 

 

• Pel que fa a la referència a l’ús del domini públic, en la mesura que l’article no 

especifica, s’ha d’entendre que es refereix a qualsevol tipus de domini públic, ja sigui 

local, autonòmic o estatal, inclòs el domini públic radioelèctric.  

 

El nou apartat de l’article 6 estableix que la comunicació s’ha d’efectuar encara que la 

capacitat excedentària de la xarxa es pugui utilitzar per a l’explotació per part de tercers 

o per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques disponibles al públic i 

que, en aquest cas, el Ministeri d’Economia i Empresa ha de verificar el compliment del 

que preveu l’article 9 de la LGTel. 

 

En aquest sentit, s’ha de tenir en compte que, en relació a la instal·lació i explotació de 

xarxes públiques i la prestació de serveis de comunicacions electròniques a tercers, 

l’article 9 LGTel disposa que les Administracions Públiques només podran fer-ho 

mitjançant entitats o societats que tinguin aquesta finalitat en el seu objecte social. 

També estableix que, com a regla general i llevat dels supòsits exceptuats2, 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. 

 

Per últim, s’ha de tenir en compte que si bé l’article 6.3 es refereix a nous projectes, 

d’acord amb la disposició addicional única del reial decret llei, les administracions 

públiques havien de comunicar al Ministeri d’Economia i Empresa, en el termini d’un 

mes des de la seva entrada en vigor, les xarxes a les quals es refereix l’article 6.3 que 

s’hagin instal·lat o estiguin en procés d’instal·lació o explotació. 

 

Per a més informació podeu contactar amb consorci@localret.cat. 

 

 

 
2 El mateix article preveu que mitjançant reial decret, previ informe de la Comissió Nacional dels 

Mercats i la Competència (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.  
 
Fins a l’aprovació d’aquest reglament continua en vigor la Circular 1/2010, de la CMT, en tant en 
quant no s’oposi a la LGTel i, per tant, apliquen els supòsits previstos en el seu annex. 
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