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MODEL DE CONDICIONS I PROCEDIMENTS APLICABLES PER A LA 

INSTAL·LACIÓ I DESPLEGAMENT DE XARXES PÚBLIQUES DE COMUNICACIONS 

ELECTRÒNIQUES 

 

Antecedents 

 

La Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions (en endavant, LGTel),  en 

el seu article 35.8, va preveure la possible creació, mitjançant reial decret, d’un punt 

d’informació únic, a través del qual es proporcioni als operadors de comunicacions 

electròniques informació sobre les condicions i els procediments aplicables per a la 

instal·lació i desplegament de xarxes de comunicacions electròniques. 

 

Posteriorment, en desenvolupament dels articles 35 a 38 LGTel i com a transposició de 

la Directiva 2014/61/UE, de 15 de maig de 2014, es va aprovar el Reial Decret 330/2016, 

de 9 de setembre, relatiu a mesures per reduir el cost del desplegament de les xarxes 

de comunicacions electròniques d’alta velocitat, desenvolupat a la seva vegada per 

l’Ordre ECE/529/2019, de 26 d’abril, per la qual es posa en funcionament el Punt 

d’Informació Únic establert en el Reial Decret 330/2016.   

 

D’acord amb aquesta normativa,  les administracions públiques hauran de publicar a la 

seva pàgina web tota la informació relativa a les condicions i procediments aplicables 

per a la instal·lació i desplegament de xarxes públiques de comunicacions electròniques 

i els seus recursos associats (art. 9 RD. 330/2016). 

 

Així mateix, hauran de comunicar a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a 

la Societat de la Informació, l’adreça concreta de la pàgina web en què publiquin aquesta 

informació. Aquesta comunicació s’ha de fer electrònicament, a través d’un espai 

habilitat específicament a la pàgina web d’aquesta secretaria.  

 

L’article 2.2 de l’Ordre ECE/529/2019, de 26 d’abril, també estableix la possibilitat de fer 

arribar al punt d’informació únic, l’adreça de contacte a través de la qual els operadors 

de comunicacions electròniques poden presentar una sol·licitud sobre informació 

mínima relativa a infraestructures físiques susceptibles d’allotjar xarxes de 

comunicacions electròniques i estudis sobre el terreny, a què es refereix l’article 5.1 del 

RD. 330/2016. Aquesta previsió té, ara com ara, caràcter voluntari. 

 

Sí que té, per contra, caràcter obligatori, la previsió de l’article 3.1 de l’ordre esmentada, 

segons la qual, quan una administració pública rebi una sol·licitud d’informació mínima 

sobre obres civils previstes o en curs per part d’un operador de comunicacions 

electròniques (art. 7 del RD. 330/2016), ha de facilitar aquesta informació mitjançant 

l’espai específicament habilitat en el punt d’informació únic. 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-4950-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2016/09/15/pdfs/BOE-A-2016-8429-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2016/09/15/pdfs/BOE-A-2016-8429-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2016/09/15/pdfs/BOE-A-2016-8429-C.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/11/pdfs/BOE-A-2019-6997.pdf
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Informació mínima que s’ha d’incloure a la pàgina web de cada 

administració pública: 

 

En relació amb l’obligació que tenen les administracions públiques de publicar a la seva 

pàgina web tota la informació relativa a les condicions i procediments aplicables per a 

la instal·lació i desplegament de xarxes públiques de comunicacions electròniques, en 

l’àmbit de la seva competència, s’ha de tenir en compte el següent1: 

 

Cada administració pública ha de publicar a la seva pàgina web informació 

autocontinguda sobre aquesta matèria, de forma que s’impulsi la claredat i transparència 

en la concessió de permisos, i ha de comunicar l’URL (i les seves posteriors 

actualitzacions) al Punt d’informació Únic 

https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/piu/UI/Acceso/Permisos.aspx. 

 

- No es tracta de publicar únicament la normativa municipal aplicable, sinó que caldria 

incloure informació mínima sobre els detalls relatius a l’autorització del 

desplegament d’instal·lacions i xarxes de comunicacions electròniques. 

 

Per tant, i tenint en compte el que disposa la LGTel, i en concret els seus articles 34 

i 37, s’hauria d’incloure informació sobre2: 

 

• Supòsits d’instal·lació d’infraestructures o xarxes de comunicacions 

electròniques sotmesos al règim de llicència (ex. llicència d’obres per 

instal·lacions en domini públic..). 

 

• Excepcions a la necessitat de llicència i documentació que ha d’acompanyar 

a la declaració responsable (ex. instal·lacions d’infraestructures 

radioelèctriques a què fa referència la Llei 12/2012; instal·lació de xarxes 

públiques o estacions radioelèctriques en domini privat diferents a les 

anteriors quan s’hagi aprovat prèviament un pla de desplegament; supòsits 

de la Disposició Addicional vuitena de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, 

d’ordenació de l’edificació...). 

 

• Tràmits per sol·licitar l’ocupació del domini públic. 

 

• Sol·licituds d’accés a infraestructures municipals susceptibles d’allotjar una 

xarxa de comunicacions electròniques.  

 

 
1 Segons informació facilitada des del Punt d’Informació Únic (info.piu@mineco.es). 
2 Es recomana establir enllaços als documents o serveis de la seu electrònica, relacionats amb 
els punts  indicats. 

https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/piu/UI/Acceso/Permisos.aspx
mailto:info.piu@mineco.es
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• Tràmits pel desplegament en zones protegides (espais naturals, patrimoni 

històric artístic…), sigui per normativa pròpia o d’àmbit superior.  

 

S’ha de tenir en compte, així mateix, que no es pot requerir als operadors de 

comunicacions electròniques, la documentació que ja obri en poder de l’administració 

(ex art. 34.4 LGTel), ni exigir documentació relativa a matèries que no són competència 

de les administracions locals (com projectes radioelèctrics, nivells d’emissió o 

autoritzacions emeses per altres administracions públiques). En aquests casos, caldrà 

fer la consulta a l’organisme corresponent. 

 

 

Model de condicions i procediments aplicables per a la instal·lació i 

desplegament de xarxes públiques de comunicacions electròniques: 

 

En base al que s’ha exposat, un possible model d’informació mínima que s’ha d’incloure 

a la pàgina web de cada administració pública, seria el següent:  

 

1. Instal·lacions d’infraestructures radioelèctriques utilitzades per a la 

prestació de serveis de comunicacions electròniques disponibles al públic, 

a les quals fa referència la disposició addicional tercera de la Llei 12/2012, 

de 26 de desembre: 

 

▪ Declaració responsable3 (model) 

 

En el supòsit de que hi hagi obra que requereix la redacció de projecte: 

 

▪ En edificacions de domini privat: queden subjectes a declaració responsable, 

segons la Disposició addicional vuitena de la Llei d’ordenació de l’edificació4  

(model). 

 
3 Aquesta disposició addicional tercera, preveu: “Las disposiciones contenidas en el Título I de 

esta Ley se aplicarán a las estaciones o instalaciones radioeléctricas utilizadas para la prestación 
de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público, a excepción de aquéllas 
en las que concurran las circunstancias referidas en el artículo 2.2 de esta Ley, ocupen una 
superficie superior a 300 metros cuadrados, computándose a tal efecto toda la superficie incluida 
dentro del vallado de la estación o instalación o, tratándose de instalaciones de nueva 
construcción, tengan impacto en espacios naturales protegidos. 

Cal tenir en compte que la Llei 20/2009 ja no contempla en els seus annexos les instal·lacions 
de radiocomunicació i, per tant, des del punt de vista de l’activitat les excepcions no apliquen. 

4 «Disposición adicional octava 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 
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▪ En domini públic o domini privat no edificat: llicència d’obres (enllaç al 

procediment aplicable segons ordenança municipal)5. 

 
▪ En edificis catalogats (indicar si hi ha procediment específic). 

▪ En espais naturals (indicar si ha procediment específic). 

 
 

2. Instal·lacions d’infraestructures de xarxes fixes (fibra òptica): 

 

▪ Declaració responsable, prèvia aprovació d’un pla de desplegament 

presentat per l’operador (model DR). 

 

▪ Autorització d’ús del domini públic local per a les xarxes que transcorren pel 

sol, vol, subsol del municipi (enllaç al procediment aplicable segons 

ordenança municipal). 

 

En el supòsit de que hi hagi obra que requereix la redacció de projecte: 

 

▪ En edificacions de domini privat: queden subjectes a declaració responsable, 

segons la Disposició addicional vuitena de la Llei d’ordenació de l’edificació6  

(model). 

 

▪ En domini públic: 

 
o Llicència d’obres (enllaç al procediment aplicable segons ordenança 

municipal)7. 

o Autorització d’ús del domini públic local per a les xarxes que transcorren 

pel sol, vol, subsol del municipi (enllaç al procediment aplicable segons 

ordenança municipal). 

 

 

 
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. 

5 La durada máxima del procediment ha de ser de 4 mesos (art. 8 RD 330/2016) 

6 Veure nota 4 

7 Veure nota 5 
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3. Actualització tecnològica 

 

D’acord amb l’article 34.7 LGTel, tant pel que fa a les infraestructures fixes com les 

mòbils, les actuacions d’innovació tecnològica o adaptació tècnica que suposin la 

incorporació de nou equipament o la realització d’emissions radioelèctriques en noves 

bandes de freqüència o amb altres tecnologies sense variar els elements d’obra civil I 

màstil no requeriran cap mena d’autorització ni llicència, declaració responsable o 

comunicació prèvia a l’ajuntament. 

 

 

4. Sol·licitud d’accés a infraestructures de titularitat municipal susceptibles 

d’allotjar una xarxa de comunicacions electròniques (d’acord amb el RD 

330/2016, de 9 de setembre). 

 

- La sol·licitud d’accés a infraestructures municipals susceptibles d’allotjar una xarxa 

de comunicacions electròniques (com ara, canalitzacions, pals, torres, etc.)8 ha 

d’especificar:  

a) Motiu d’accés a la infraestructura.  

b) Descripció d’elements a desplegar en la infraestructura.  

c) Termini en què es produeixi el desplegament en la infraestructura.  

d) Zona en la qual es té intenció de desplegar elements de les xarxes de 

comunicacions electròniques d’alta velocitat.  

e) Declaració de confidencialitat en relació amb qualsevol informació que es rebi 

com a resultat de l’accés a la infraestructura. 

 

- Llevat que concorri una causa de denegació de les previstes a l’article 7 del RD. 

330/2016, en el termini màxim de dos mesos, es proporcionarà l’accés a la 

infraestructura sol·licitada mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració que, 

cas de tractar-se de béns de domini públic, inclourà l’autorització demanial 

corresponent. (model conveni). 

 

 

 

 

 
8 Segons l’article 3 del RD 330/2016, de 9 de setembre, s’entén per infraestructura física: 

“qualsevol element d’una xarxa pensat per albergar altres elements d’una xarxa sense arribar a 
ser-ne un element actiu, com canonades, pals, conductes, cambres d’accés, boques d’inspecció, 
distribuïdors, edificis o entrades a edificis, instal·lacions d’antenes i torres. Els cables, inclosa la 
fibra fosca, així com els elements de xarxes utilitzats per al transport d’aigua destinada al consum 
humà, definida aquesta última segons el que estableix el Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, 
pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, no són 
infraestructura física en el sentit d’aquest Reial decret”. 
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S’ha de tenir en compte que es tracta d’un model d’informació mínima que caldrà 

adaptar al cas concret de cada ajuntament. 

 

 

 

Barcelona, febrer de 2020 

 

 

 

Olga Díaz 

Cap de l’Àrea jurídica del Consorci Localret 


