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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ
REIAL DECRET 863/2008, de 23 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de
desplegament de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de
telecomunicacions, pel que fa a l’ús del domini públic radioelèctric.

La Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions, va instaurar un nou
marc regulador pel que fa a la planificació i gestió de l’espectre radioelèctric i va introduir
la regulació i les tendències comunitàries en la matèria, això és, la garantia de l’ús eficaç i
eficient de l’espectre radioelèctric com a principi superior que ha de guiar la planificació i
l’assignació de freqüències per l’Administració i l’ús d’aquestes pels operadors. Així mateix,
aquesta Llei obre la possibilitat de la transferència de títols habilitadors i de la cessió de
drets d’ús de l’espectre radioelèctric en les condicions que es determinin per Reglament. A
més, estableix, a l’article 44, que el Govern ha de desplegar per Reglament les condicions
de gestió del domini públic radioelèctric, l’elaboració dels plans per a la seva utilització i els
procediments d’atorgament dels drets d’ús de l’esmentat domini.
El Reial decret 424/2005, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament sobre les
condicions per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques, el servei universal
i la protecció dels usuaris, mitjançant la seva disposició final primera va modificar el
Reglament de desplegament de la Llei 11/1998, de 24 d’abril, general de telecomunicacions,
pel que fa a l’ús del domini públic radioelèctric, aprovat per l’Ordre del ministre de Foment,
de 9 de març de 2000, amb l’objectiu d’adequar el seu contingut al de la Llei general de
telecomunicacions, en especial en els aspectes relatius a competències i procediments.
La universalització de les comunicacions i l’aparició de nous serveis associats al
desenvolupament de la societat de la informació exigeixen una actualització contínua de les
tècniques i procediments relacionats amb la planificació de xarxes i serveis de comunicacions
electròniques. Les comunicacions sense fil, que utilitzen com a suport de transmissió el
domini públic radioelèctric, constitueixen el pilar fonamental en el desenvolupament de
solucions associades a la mobilitat, socialment cada dia més demanades.
Conceptes innovadors com mercat secundari, neutralitat tecnològica i de serveis, ús
flexible, entre d’altres, han de ser considerats com a criteris inspiradors a l’hora de definir
les millors tècniques de planificació i gestió d’un recurs com el domini públic radioelèctric,
limitat, però cada dia més sol·licitat i que només sota l’optimització del seu ús podrà fer
front a les noves necessitats de comunicacions que la societat planteja.
El Reglament de l’ús del domini públic radioelèctric constitueix un document regulador
bàsic per al desplegament i l’aplicació de criteris i procediments innovadors en matèria de
planificació i gestió de xarxes i serveis de comunicacions sense fil, que ha d’incloure els
plantejaments del marc regulador de les comunicacions electròniques a Europa i, en
particular, el que disposen la Directiva 2002/21/CE, del Parlament Europeu i del Consell,
de 7 de març de 2002, relativa a un marc regulador comú de les xarxes i els serveis de
comunicacions electròniques («Directiva marc»); la Directiva 2002/20/CE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 7 de març de 2002, relativa a l’autorització de xarxes i serveis de
comunicacions electròniques («Directiva d’autorització»), i la Decisió número 676/2002/CE
del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de març de 2002, sobre un marc regulador de la
política de l’espectre radioelèctric a la Comunitat Europea (Decisió espectre radioelèctric).
Així mateix, s’han tingut en compte en l’elaboració d’aquest Reglament les tendències
marcades en la proposta de la Comissió Europea d’un nou marc regulador de les comunicacions
electròniques a la Unió Europea feta pública el dia 13 de novembre de 2007.
Per avançar en la consecució dels objectius damunt assenyalats, és necessari aprovar
un nou Reglament regulador de l’ús del domini públic radioelèctric.
En aquest nou Reglament es regula la posada en funcionament d’un registre públic de
concessionaris de drets d’ús privatiu del domini públic radioelèctric, accessible a través
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d’Internet, amb l’objectiu d’augmentar la transparència dels processos d’atorgament de
drets d’ús del domini públic radioelèctric, mitjançant la publicitat de les característiques
tècniques i noms dels titulars d’aquests drets, per donar compliment a més a les exigències
de la Unió Europea en aquesta matèria.
També s’introdueixen modificacions en els procediments per a l’obtenció de recursos
òrbita-espectre.
Una de les principals novetats que s’incorporen al Reglament que s’aprova mitjançant
el present Reial decret consisteix a afegir, a la possibilitat existent actualment de
transferència total del títol habilitador, noves possibilitats de transferència parcial del títol i
de cessió de drets d’ús del domini públic radioelèctric respecte d’una part de les freqüències
o d’una part de l’àmbit geogràfic.
Així mateix, i en relació amb aquest apartat, el Reglament estableix els drets d’ús que
no són susceptibles de transmissió, les causes de revocació de l’autorització de transmissió
i la prohibició de realitzar cessions successives i simultànies. Com a annex al Reglament
s’inclou la relació de serveis amb freqüències reservades en les bandes indicades
susceptibles de transferència parcial o cessió a tercers dels drets d’ús del domini públic
radioelèctric.
Finalment, es pot destacar el contingut de la disposició addicional segona del Reglament,
referent a la transformació de les concessions de domini públic radioelèctric vinculades als
extints títols habilitadors amb limitació de nombre per a la prestació de diferents serveis.
S’estableix que el procediment de transformació s’inicia d’ofici i que en les resolucions
expresses per les quals es transformin els títols s’han d’establir els drets i les obligacions que
es declaren subsistents dels títols actuals, i que també s’hi poden incloure altres obligacions
per raons de servei públic i interès general, així com les que es considerin necessàries per
preservar les condicions de competència al mercat i les condicions que siguin necessàries
per a la seva adequació al present Reglament, al Quadre Nacional d’Atribució de Freqüències
i a la normativa de la Unió Europea que, si s’escau, sigui aplicable, en especial, la referida
als principis de neutralitat tecnològica i dels serveis.
El present Reial decret ha estat objecte d’informe per part de la Comissió del Mercat
de les Telecomunicacions i del Consell Assessor de les Telecomunicacions i de la Societat
de la Informació. De conformitat amb el que estableix la disposició addicional cinquena de
la Llei general de telecomunicacions, l’informe d’aquest últim òrgan equival a l’audiència a
la qual es refereix l’article 24 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern.
En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, d’acord amb el
Consell d’Estat, amb l’aprovació prèvia de la ministra d’Administracions Públiques i amb la
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 23 de maig de 2008,
DISPOSO:
Article únic.

Aprovació del Reglament.

S’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general
de telecomunicacions, pel que fa a l’ús del domini públic radioelèctric, que s’insereix a
continuació.
Protecció de dades de caràcter personal.

El tractament de les dades relatives al Registre nacional de freqüències, el Registre
públic de concessionaris i als procediments d’obtenció dels títols habilitadors per a l’ús
privatiu del domini públic radioelèctric està sotmès al que disposen la Llei orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i les seves normes de
desplegament
Disposició transitòria primera. Exercici de funcions fins a la constitució de l’Agència
Estatal de Radiocomunicacions.
Les competències i funcions administratives que s’atribueixen en aquest Reial decret i
en el Reglament que aprova a l’Agència Estatal de Radiocomunicacions les exerceixen els
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òrgans competents del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç fins a la constitució efectiva
de l’Agència, moment en què, de conformitat amb el que disposa l’article 47 de la
Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions, el seu exercici passa a
correspondre a l’esmentat organisme.
Disposició transitòria segona.
Reial decret.

Procediments iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquest

El que especifiquen el present Reial decret i el Reglament que aprova no és aplicable
als procediments iniciats abans de la data de la seva entrada en vigor.
Disposició derogatòria única.

Derogació normativa.

Queda derogada l’Ordre de 9 de març de 2000 per la qual s’aprova el Reglament de
desplegament de la Llei 11/1998, de 24 d’abril, general de telecomunicacions, pel que fa a
l’ús de l’espectre radioelèctric, modificada pel Reial decret 424/2005, de 15 d’abril, pel qual
s’aprova el Reglament sobre les condicions per a la prestació de serveis de comunicacions
electròniques, el servei universal i la protecció dels usuaris, amb excepció de la disposició
transitòria quarta, que manté la vigència fins al cessament de les emissions de televisió
terrestre amb tecnologia analògica, de conformitat amb el que estableix la disposició
addicional primera del Reial decret 944/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Pla tècnic
nacional de la televisió digital terrestre.
Igualment, queden derogades totes les altres disposicions del mateix rang o inferior
que s’oposin al que disposa aquest Reial decret.
Disposició final primera.

Facultats de desplegament.

S’autoritza el ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, en l’àmbit de les seves
competències, a dictar les disposicions necessàries per al desplegament i l’aplicació
d’aquest Reial decret, en especial, per modificar o actualitzar el contingut de l’annex del
Reglament que s’aprova mitjançant aquest Reial decret, així com la relació de bandes de
freqüències a la qual fa referència la seva disposició addicional primera. La modificació o
actualització del contingut de l’annex del Reglament que s’aprova mitjançant aquest Reial
decret, així com la relació de bandes de freqüències a la qual fa referència la seva disposició
addicional primera, s’aprova per ordre del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, previ
acord de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics.
Així mateix, s’autoritza l’Agència Estatal de Radiocomunicacions per aprovar els
models de sol·licitud de títols habilitadors per a l’ús del domini públic radioelèctric, així com
les possibles modificacions.
Disposició final segona.

Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de la competència exclusiva de l’Estat sobre
telecomunicacions que reconeix l’article 149.1.21a de la Constitució.
Disposició final tercera.

Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial
de l’Estat».
Madrid, 23 de maig de 2008.

El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç,
MIGUEL SEBASTIÁN GASCÓN
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REGLAMENT DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 32/2003, DE 3 DE NOVEMBRE,
GENERAL DE TELECOMUNICACIONS, PEL QUE FA A L’ÚS DEL DOMINI PÚBLIC
RADIOELÈCTRIC
TÍTOL I
Disposicions generals
Article 1.

Objecte.

El present Reglament té per objecte el desplegament de la Llei 32/2003, de 3 de
novembre, general de telecomunicacions, pel que fa a l’ús del domini públic radioelèctric.
Article 2.

Objectius i principis.

Són objectius i principis que inspiren el present Reglament els següents:
a) Garantir, mitjançant una gestió adequada, l’ús eficaç i eficient del domini públic
radioelèctric.
b) Promoure l’ús del domini públic radioelèctric com a factor de desenvolupament
tècnic, econòmic, de seguretat, de l’interès públic, social i cultural.
c) Garantir un accés equitatiu als recursos radioelèctrics mitjançant procediments
oberts, transparents, objectius i no discriminatoris.
d) Promoure el desenvolupament i la utilització de nous serveis, xarxes i tecnologies,
i l’accés a aquests de tots els ciutadans.
e) Regular la transferència de títols habilitadors i la cessió a tercers de determinats
drets d’ús del domini públic radioelèctric.
f) Contribuir al desplegament normatiu harmonitzat en l’àmbit de la Unió Europea que
faciliti la introducció de sistemes de comunicacions globals.
g) Facilitar la planificació estratègica del sector de les telecomunicacions i, en
particular, de les comunicacions relacionades amb la defensa nacional i dels serveis de
protecció civil i emergències.
h) Fomentar la neutralitat tecnològica i dels serveis com a elements flexibilitzadors en
l’ús eficient del domini públic radioelèctric.
i) Fomentar una competència més gran en els mercats de comunicacions
electròniques.
j) Promoure una inversió eficient en matèria d’infraestructures i fomentar la
innovació.
Article 3.

Concepte de domini públic radioelèctric.

1. Als efectes del present Reglament, es considera domini públic radioelèctric l’espai
pel qual es poden propagar les ones radioelèctriques. S’entén per ones radioelèctriques
les ones electromagnètiques la freqüència de les quals es fixa convencionalment per sota
de 3.000 gigahertzs que es propaguen per l’espai sense guia artificial.
2. La utilització d’ones electromagnètiques de freqüències superiors a 3.000
gigahertzs i propagades per l’espai sense guia artificial se sotmet al mateix règim que la
utilització de les ones radioelèctriques, i li és aplicable el que disposen la Llei general de
telecomunicacions i el present Reglament.
Plans d’utilització del domini públic radioelèctric.

1. La utilització del domini públic radioelèctric s’ha de fer d’acord amb una planificació
prèvia que delimiti les bandes i canals atribuïts a cadascun dels serveis.
2. Són plans d’utilització del domini públic radioelèctric el Quadre Nacional d’Atribució
de Freqüències, els plans tècnics nacionals de radiodifusió sonora i de televisió i els
aprovats per altres normes del mateix rang o superior.

cv: BOE-A-2008-9855-C

Article 4.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 138

•

Dissabte 7 de juny de 2008

•

Secc. I.

Pàg. 5

3. Correspon a l’Agència Estatal de Radiocomunicacions l’elaboració de les propostes
dels plans d’utilització del domini públic radioelèctric i la seva tramitació, i elevar-los a
l’òrgan competent per a la seva aprovació.
TÍTOL II
Planificació del domini públic radioelèctric
Article 5.

Quadre Nacional d’Atribució de Freqüències.

1. A fi d’aconseguir la utilització coordinada i eficaç del domini públic radioelèctric, el
ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, a proposta de l’Agència Estatal de
Radiocomunicacions, ha d’aprovar el Quadre Nacional d’Atribució de Freqüències per als
diferents tipus de serveis de radiocomunicació, d’acord amb les disposicions de la Unió
Europea, de la Conferència Europea d’Administracions de Correus i Telecomunicacions
(CEPT), i del Reglament de radiocomunicacions de la Unió Internacional de
Telecomunicacions (UIT), i definir l’atribució de bandes, subbandes, freqüències, canals i
els circuits radioelèctrics corresponents, així com les altres característiques tècniques que
puguin ser necessàries.
2. Així mateix, el Quadre Nacional d’Atribució de Freqüències, d’acord amb la
Reglamentació internacional sobre atribució i adjudicació de bandes i assignacions de
freqüència, i amb les disponibilitats nacionals i internacionals de l’espectre de freqüències
radioelèctriques i la demanda social, pot establir, entre altres, les següents previsions:
a) La reserva de part del domini públic radioelèctric per a serveis determinats.
b) Preferències d’ús per raó del fi social del servei a prestar.
c) Delimitació de les bandes, canals o freqüències que es reserven a les
administracions públiques o ens públics que en depenen per a la gestió directa dels seus
serveis.
d) Previsió respecte de l’explotació en el futur de les diferents bandes de freqüències,
fomentant la neutralitat tecnològica i dels serveis.
3. En el procés d’elaboració del Quadre Nacional d’Atribució de Freqüències és
aplicable el procediment d’elaboració de disposicions administratives de caràcter general.
L’Agència Estatal de Radiocomunicacions ha de sotmetre a consulta pública els projectes
corresponents.
Plans tècnics de radiodifusió i televisió.

1. Correspon a l’Agència Estatal de Radiocomunicacions l’elaboració dels projectes
dels plans tècnics nacionals de radiodifusió sonora i de televisió conforme al procediment
que estableix aquest article.
2. El procediment s’inicia consultant la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola
(Corporació RTVE), els ens públics de ràdio i televisió de les comunitats autònomes i els
òrgans competents en matèria de ràdio i televisió de les comunitats autònomes sobre les
seves necessitats de freqüències. Així mateix, s’han de consultar les associacions més
representatives dels operadors privats de ràdio o televisió, segons el cas.
3. Els projectes dels plans tècnics nacionals de radiodifusió sonora i de televisió
s’han d’elaborar tenint en compte les necessitats de freqüències plantejades per les entitats
i organismes prèviament consultats, amb l’objectiu d’assolir una utilització racional, òptima
i eficaç del domini públic radioelèctric.
4. Els plans tècnics nacionals de radiodifusió sonora i de televisió han d’establir,
almenys, les freqüències d’emissió, els blocs de freqüències o, si s’escau, els canals
radioelèctrics per proporcionar serveis de qualitat tècnica satisfactòria a les zones de
servei expressament definides, així com qualssevol altres paràmetres tècnics de referència
o qualssevol altres disposicions administratives que siguin necessàries.
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5. En el procés d’elaboració dels plans tècnics nacionals de radiodifusió sonora i de
televisió és aplicable el procediment d’elaboració de disposicions de caràcter general.
Article 7.

Registre nacional de freqüències.

1. L’Agència Estatal de Radiocomunicacions gestiona un registre d’usos de les
freqüències en tot el territori nacional. En aquest registre s’hi han d’inscriure, a més de les
dades del titular de cada assignació de freqüències, les característiques tècniques
d’aquestes.
2. Per garantir la protecció dels interessos comercials i estratègics dels titulars de
drets d’ús del domini públic radioelèctric i la protecció de les dades personals, l’accés
directe al registre queda restringit a les persones que designi l’Agència Estatal de
Radiocomunicacions. Així mateix, per garantir els interessos relacionats amb la defensa
nacional, l’accés directe al registre sobre els usos de les freqüències vinculats a aquesta
queda restringit a les persones que designin conjuntament el Ministeri de Defensa i
l’Agència Estatal de Radiocomunicacions.
Article 8.

Registre públic de concessionaris.

L’Agència Estatal de Radiocomunicacions, en el termini màxim de sis mesos a comptar
de la data d’entrada en vigor d’aquest Reglament, ha de posar en funcionament un registre
públic accessible a través d’Internet, en què s’han d’incloure les dades següents de les
concessions administratives en vigor per a l’ús privatiu del domini públic radioelèctric:
a) Referència de la concessió.
b) Nom o raó social, domicili i número o codi d’identificació fiscal del titular.
c) Data d’atorgament i caducitat de la concessió.
d) Àmbit geogràfic i tipus de servei autoritzat.
e) Freqüència o banda de freqüències reservades.
f) Indicació sobre si la concessió és susceptible de transferència parcial o sobre si els
seus drets d’ús del domini públic radioelèctric són susceptibles de cessió a tercers.
g) Indicació, si s’escau, de si els drets d’ús del domini públic radioelèctric han estat
obtinguts mitjançant un procediment de transferència de títol, així com el nom o raó social
i el número o codi d’identificació fiscal del titular que transfereix el títol.
h) Indicació, si s’escau, de si els drets d’ús del domini públic radioelèctric a què
habilita la concessió és objecte de cessió per un període superior a sis mesos així com el
nom o raó social i el número o codi d’identificació fiscal del titular al qual se cedeixen els
drets.
i) Indicació, si s’escau, que la concessió ha estat objecte de la transformació a la qual
es refereix la disposició addicional segona.
TÍTOL III
Ús del domini públic radioelèctric
CAPÍTOL I
Disposicions comunes als diferents usos del domini públic radioelèctric
Tipus d’ús del domini públic radioelèctric.

L’ús del domini públic radioelèctric pot ser comú, especial o privatiu, i queda en tots els
casos sotmès a les disposicions que conté aquest Reglament.
Article 10.

Ús eficaç i ús eficient del domini públic radioelèctric.

1. Als efectes del present Reglament, s’entén que les assignacions realitzades
utilitzen eficaçment el domini públic radioelèctric quan el seu ús sigui progressiu, efectiu i
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continuat a les zones geogràfiques per a les quals va ser reservat, sense perjudici de les
reserves destinades a situacions d’emergència o relacionades amb la defensa nacional.
2. Així mateix, s’entén per ús eficient del domini públic radioelèctric el que proporciona
un menor consum de recursos espectrals garantint els mateixos objectius de cobertura i
qualitat del servei.
3. L’ús eficaç i eficient del domini públic radioelèctric constitueixen sengles condicions
permanentment exigibles als titulars de drets d’ús del domini públic durant la vigència dels
títols habilitadors corresponents. L’Agència Estatal de Radiocomunicacions, amb la
tramitació prèvia del corresponent expedient administratiu d’acord amb el que estableix
l’article 25 d’aquest Reglament, pot modificar les condicions associades als títols
habilitadors per a l’ús del domini públic pel que fa a la quantitat d’espectre, a la zona
geogràfica per a la qual va ser reservat o a les característiques tècniques d’ús, a fi
d’assegurar un ús eficaç del domini públic radioelèctric i uns nivells adequats d’eficiència.
CAPÍTOL II
Ús comú i ús especial
del domini públic radioelèctric
Article 11.

Concepte i règim jurídic de l’ús comú del domini públic radioelèctric.

1. Té la consideració d’ús comú del domini públic radioelèctric:
a) La utilització de les bandes, subbandes o freqüències que s’assenyalin en el
Quadre Nacional d’Atribució de Freqüències com d’ús comú, amb les característiques
tècniques especificades al mateix quadre.
b) La utilització de les bandes, subbandes i freqüències que s’assenyalin en el Quadre
Nacional d’Atribució de Freqüències per a aplicacions industrials, científiques i mèdiques
(ICM).
2. Així mateix, tenen la consideració d’ús comú els enllaços de comunicacions
mitjançant ones electromagnètiques amb freqüències corresponents a l’espectre visible
(enllaços òptics).
3. Els serveis que efectuïn un ús comú del domini públic radioelèctric no han de
produir interferències ni per a aquests es pot sol·licitar protecció davant de serveis de
comunicacions electròniques autoritzats.
4. L’ús comú del domini públic radioelèctric no requereix títol habilitador i s’ha d’exercir
amb subjecció al que disposa aquest Reglament.
Article 12.

Concepte d’ús especial del domini públic radioelèctric.

Té la consideració d’ús especial del domini públic radioelèctric el que és portat a terme
en les bandes, subbandes i freqüències que s’assenyalen com d’ús compartit, sense
exclusió de tercers, i no considerat com d’ús comú, per radioaficionats o per a fins de mer
entreteniment o oci sense contingut econòmic, com els de la banda ciutadana.
Títol habilitador per a l’ús especial del domini públic radioelèctric.

1. D’acord amb l’article 45 de la Llei general de telecomunicacions, la utilització de
les parts del domini públic radioelèctric que el Quadre Nacional d’Atribució de Freqüències
delimiti com d’ús especial exigeix prèviament l’obtenció d’una autorització administrativa
individualitzada en els termes, les condicions i els terminis que s’estableixin mitjançant una
ordre ministerial.
2. L’esmentada autorització s’atorga per ordre de presentació de sol·licituds sense
més limitacions que les que es derivin de la de policia i bona gestió del domini públic
radioelèctric, sense perjudici de drets de tercers usuaris del domini públic.
3. L’autorització d’ús especial del domini públic radioelèctric té caràcter personal i
conserva la vigència mentre el seu titular no manifesti que hi renuncia. No obstant això, i
als efectes de planificació i control de les emissions radioelèctriques, el titular té la càrrega
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de comunicar fefaentment a l’Agència Estatal de Radiocomunicacions, cada cinc anys, la
intenció de seguir utilitzant el domini públic radioelèctric. L’incompliment, si s’escau,
d’aquesta càrrega és causa d’extinció de l’autorització, prèvia tramitació del corresponent
expedient administratiu, en el qual s’ha de donar l’oportunitat a l’interessat perquè en el
termini d’un mes solucioni l’omissió de la comunicació de la intenció de seguir utilitzant el
domini públic radioelèctric. Si l’interessat esmena l’omissió, no es pot extingir l’autorització
per aquesta causa.
4. Mitjançant una ordre ministerial s’han d’establir les condicions d’explotació del
domini públic radioelèctric sota aquesta modalitat d’ús. Així mateix, l’esmentada ordre ha
de regular els terminis i procediments d’aplicació de la càrrega de comunicació a la qual fa
referència el paràgraf anterior, i fins i tot pot establir la supressió d’aquesta càrrega en
funció de l’evolució dels serveis que porten a terme un ús especial del domini públic
radioelèctric.
Article 14.

Revocació d’autoritzacions d’ús especial del domini públic radioelèctric.

Són causes de revocació de l’autorització d’ús especial del domini públic radioelèctric,
prèvia tramitació del corresponent expedient:
a) La utilització del domini públic radioelèctric per a fins diferents dels que s’estableixin
a la resolució d’autorització.
b) El mal ús del domini públic que provoqui alteracions que impedeixin l’ús per tercers
que disposin del títol habilitador corresponent.
c) L’incompliment greu de les lleis i els reglaments de policia i gestió del domini públic
radioelèctric que, si s’escau, regulin les normes a complir pels equips i aparells que l’utilitzin
per a la protecció de l’esmentat domini públic.
d) La modificació del Quadre Nacional d’Atribució de Freqüències, fundada en raons
de disponibilitats i necessitats del domini públic radioelèctric o en raons tècniques que
alterin la classificació d’una banda, subbanda o freqüència i estableixi el seu caràcter d’ús
privatiu o per a altres fins.
Article 15.

Limitació dels drets d’ús comú i especial.

Per raons d’eficiència en l’ús del domini públic radioelèctric o per raons tècniques
d’atribució de bandes, el Quadre Nacional d’Atribució de Freqüències pot modificar el
caràcter d’ús comú o especial en determinades bandes, subbandes o freqüències, i establir
la seva adscripció per a ús privatiu. En aquest cas, s’ha d’assenyalar en l’ordre de
modificació del Quadre Nacional d’Atribució de Freqüències un període transitori d’adaptació
o amortització d’equips, sense originar en cap cas dret d’indemnització als usuaris
actuals.
TÍTOL IV
Ús privatiu del domini públic radioelèctric
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Freqüències i serveis.

1. Les assignacions de freqüències per a l’ús privatiu del domini públic radioelèctric
s’han de fer, en qualsevol cas, per a la prestació dels serveis o l’exercici de les activitats
especificades en el corresponent títol habilitador.
2. La utilització de les freqüències amb fins diferents dels que en van motivar
l’assignació o per a altres diferents dels de la prestació del servei o l’exercici de l’activitat
que hagi motivat la seva assignació faculta l’Agència Estatal de Radiocomunicacions
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perquè procedeixi a revocar-les, de conformitat amb el que estableix l’article 28 d’aquest
Reglament.
Article 17.

Ús compartit del domini públic radioelèctric.

Els titulars de drets d’ús de freqüències, bandes o subbandes del domini públic
radioelèctric que en el Quadre Nacional d’Atribució de Freqüències s’estableixin com d’ús
compartit amb altres titulars han d’acceptar les limitacions i restriccions inherents a aquest
règim d’assignació de freqüències i han d’incorporar a les seves xarxes els dispositius
tècnics pertinents.
Article 18.

Títols habilitadors per a l’ús privatiu del domini públic radioelèctric.

1. D’acord amb l’article 45 de la Llei general de telecomunicacions, l’atorgament del
dret d’ús privatiu del domini públic radioelèctric revesteix alguna de les formes següents:
a) Autorització administrativa.
b) Afectació demanial.
c) Concessió administrativa.
2. En el cas d’autoprestació de serveis pel sol·licitant, el dret a l’ús privatiu del domini
públic radioelèctric s’obté mitjançant autorització administrativa, excepte en el cas de les
administracions públiques, en què s’obté mitjançant afectació demanial. No s’atorguen
drets d’ús privatiu del domini públic radioelèctric per al seu ús en autoprestació en els
supòsits en què la demanda superi l’oferta i s’apliqui el procediment que preveu l’article 44.2
de la Llei general de telecomunicacions.
3. En els supòsits restants, el dret a l’ús privatiu del domini públic radioelèctric
requereix concessió administrativa. Per a l’atorgament d’aquesta concessió demanial, és
requisit previ que els sol·licitants estiguin inscrits al Registre d’operadors de la Comissió
del Mercat de les Telecomunicacions com a operadors del servei per al qual se sol·licita la
concessió demanial.
Article 19.

Inspecció prèvia a l’ús del domini públic radioelèctric.
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1. D’acord amb el que disposa l’article 45.4 de la Llei general de telecomunicacions,
és requisit previ a la utilització del domini públic radioelèctric la inspecció o reconeixement
satisfactori de les instal·lacions per l’Agència Estatal de Radiocomunicacions.
2. En funció de la naturalesa del servei, de la banda de freqüències utilitzada, de la
importància tècnica de les instal·lacions que s’utilitzin o per raons d’eficàcia en la gestió del
domini públic, la inspecció o reconeixement previ es pot substituir per la certificació
expedida per un tècnic competent en matèria de telecomunicacions a la qual es refereix
l’article 45.4 de la Llei general de telecomunicacions, certificació que s’ha de remetre a
l’Agència Estatal de Radiocomunicacions als efectes que aquesta pugui expedir
l’autorització de posada en funcionament.
3. Mitjançant resolució del secretari d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat
de la Informació s’han d’establir les bandes de freqüències o serveis en què, conforme a
l’apartat anterior, la inspecció es pot substituir per la certificació que s’hi preveu.
4. Previ reconeixement o, si s’escau, certificació favorable de les instal·lacions,
l’Agència Estatal de Radiocomunicacions expedeix l’autorització de posada en funcionament
de la xarxa i inici de la prestació efectiva del servei.
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CAPÍTOL II
Procediments d’obtenció i règim jurídic dels títols habilitadors per a ús privatiu del
domini públic radioelèctric
Secció 1a
Article 20.

Procediment general

Presentació i tramitació de sol·licituds i documentació annexa.

1. Els interessats a obtenir qualsevol títol habilitador per a l’ús privatiu del domini
públic radioelèctric han de presentar les seves sol·licituds, juntament amb la proposta
tècnica, preferentment davant l’Agència Estatal de Radiocomunicacions o en qualsevol
dels llocs que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en l’imprès
formulari oficial que correspongui, degudament emplenat, o bé a través dels registres
telemàtics corresponents conforme a la normativa vigent.
La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la següent documentació:
a) Documentació administrativa, que està integrada pels documents que s’especifiquen
tot seguit i dels quals es pot aportar l’original o una còpia compulsada:

b) Proposta tècnica.–La proposta tècnica, signada per un tècnic competent en matèria
de telecomunicacions, ha de descriure la solució tècnica adoptada en funció de les
necessitats de radiocomunicacions plantejades, especificant les característiques tècniques
de la xarxa que es pretengui instal·lar i qualsevol altra informació que sigui necessària per
definir l’ús del domini públic radioelèctric que se sol·licita.
La proposta tècnica s’ha d’ajustar al model oficial establert a aquests efectes i ha
d’incorporar plànols topogràfics d’escala adequada en què figurin els emplaçaments de les
estacions fixes i la zona de servei de la xarxa a instal·lar. Quan la complexitat del sistema
de telecomunicació proposat, per raó d’utilització del domini públic o del servei a prestar,
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1. Documents que acrediten la capacitat del sol·licitant.
Si es tracta d’una persona física, fotocòpia del document nacional d’identitat o, en el
cas d’estrangers, la documentació equivalent que acrediti la identitat i nacionalitat de
l’interessat o, si no, el consentiment perquè les dades d’identitat personal d’aquest puguin
ser consultades mitjançant el Sistema de Verificació de Dades d’Identitat Personal, als
efectes d’iniciació del procediment, de conformitat amb el que estableix l’Ordre
PRE/3949/2006, de 26 de desembre, per la qual s’estableix la configuració, característiques,
requisits i procediments d’accés al sistema de verificació de dades d’identitat.
Tant per a persones físiques com jurídiques, el número d’identificació fiscal o, quan es
tracti de persones físiques o jurídiques estrangeres, el document equivalent.
2. Documents que acrediten la representació.
Els que compareguin o signin sol·licituds en nom d’altres han de presentar el poder
suficient a aquest efecte, si s’escau, degudament inscrit al Registre Mercantil, i el document
nacional d’identitat o, si s’escau, el consentiment a la verificació d’identitat indicat en el
punt 1.
Si el sol·licitant és una persona física o jurídica estrangera, ha de designar una persona
responsable als efectes de notificacions domiciliada a Espanya, sense perjudici del que
puguin preveure els acords internacionals.
3. Documents que acreditin la seva condició d’operador de comunicacions
electròniques, en el cas de concessions demanials.
4. Justificant, si s’escau, d’abonament de la taxa de telecomunicacions que estableix
l’annex I.4 de la Llei general de telecomunicacions.
5. Declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de
qualsevol ordre per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta, puguin sorgir
del títol habilitador concedit, amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que
pugui correspondre al sol·licitant. Els sol·licitants espanyols no han de presentar aquesta
declaració.
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ho faci aconsellable, l’Agència Estatal de Radiocomunicacions pot exigir al peticionari que
presenti el projecte tècnic corresponent signat per un tècnic competent en matèria de
telecomunicacions en el qual s’especifiquin tant les característiques tècniques dels equips
i aparells, com els estudis i càlculs de les necessitats de domini públic radioelèctric
plantejades i les característiques del servei per al qual es pretén utilitzar.
2. L’Agència Estatal de Radiocomunicacions, abans de dictar la resolució sobre
l’atorgament o la denegació del títol habilitador necessari per a l’ús privatiu del domini
públic radioelèctric i en el termini previst per a això, pot requerir al sol·licitant tota la
informació o els aclariments que consideri convenients sobre la seva sol·licitud o sobre els
documents que s’hi han adjuntat.
3. Quan sigui necessari per garantir una gestió eficaç i eficient del domini públic
radioelèctric, l’Agència Estatal de Radiocomunicacions pot modificar les característiques
tècniques sol·licitades prèvia audiència de l’interessat i sense perjudici del manteniment
dels objectius de servei proposats pel sol·licitant. En aquest supòsit, la validesa del títol
atorgat està condicionada a la seva acceptació pel sol·licitant.
4. L’autorització dels emplaçaments de les estacions fixes queda condicionada, en
qualsevol cas, a l’absència de pertorbacions a altres serveis radioelèctrics autoritzats, així
com al compliment de les disposicions vigents en matèria de zones i instal·lacions d’interès
per a la defensa nacional, de servituds radioelèctriques o aeronàutiques, de medi ambient,
d’ordenació del territori o qualsevol altra que li sigui aplicable i, en tot cas, al que estableix
el Reial decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament que estableix
les condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions
radioelèctriques i mesures de protecció sanitària davant d’emissions radioelèctriques.
L’obtenció dels permisos o autoritzacions relacionats amb aquestes matèries és
responsabilitat del titular de l’autorització i a càrrec seu.
Article 21.

Terminis per notificar la resolució.

1. El termini per notificar la resolució expressa de les sol·licituds d’atorgament,
modificació i extinció de títols habilitadors per a l’ús privatiu del domini públic radioelèctric
és de sis setmanes des de l’entrada de la sol·licitud en qualsevol dels registres de l’Agència
Estatal de Radiocomunicacions. No obstant això, de conformitat amb el que disposa
l’article 44.1.d) de la Llei general de telecomunicacions, aquest termini no és aplicable
quan es necessiti assolir la coordinació internacional que, si s’escau, sigui procedent o
afecti la reserva de recursos òrbita-espectre.
2. Transcorregut el termini a què es refereix l’apartat anterior sense que s’hagi dictat
resolució expressa, s’han d’entendre desestimades les sol·licituds, sense perjudici de
l’obligació de l’Agència Estatal de Radiocomunicacions de resoldre expressament, d’acord
amb el que disposa l’article 43 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
3. Si l’atorgament del títol es produeix a través d’un procediment de licitació, cal
atenir-se al que disposa l’article 29 d’aquest Reglament.
Resolució del procediment.

1. L’Agència Estatal de Radiocomunicacions ha de dictar resolució que atorgui o
denegui motivadament el títol sol·licitat. La resolució posa fi a la via administrativa.
2. Les resolucions en virtut de les quals s’atorguin títols habilitadors per a l’ús del
domini públic radioelèctric han de recollir els paràmetres tècnics de funcionament, els
terminis de vigència, la zona de servei, el nombre d’unitats de reserva radioelèctrica i
qualsevol altra condició que hagin de complir els titulars.
3. Els titulars de concessions i autoritzacions d’ús privatiu del domini públic
radioelèctric estan obligats a pagar l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, conforme a la seva normativa reguladora.
4. Als efectes de la inscripció en el Registre públic de concessionaris a què fa
referència l’article 8 d’aquest Reglament, els titulars de concessions demanials han
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d’acreditar, en el termini de tres mesos des de la notificació, el pagament de l’esmentat
impost. Una vegada es produeixi la dita acreditació, l’Agència Estatal de Radiocomunicacions
disposa d’un termini de quinze dies per efectuar la inscripció. Transcorreguts tres mesos
sense que s’hagi produït l’acreditació, la concessió és revocada mitjançant resolució de
l’Agència Estatal de Radiocomunicacions conforme al que estableix l’article 28 d’aquest
Reglament.
Article 23.

Denegació de sol·licituds.

L’Agència Estatal de Radiocomunicacions pot denegar les sol·licituds per alguna de les
causes següents:
a) Quan el sol·licitant no tingui la condició d’operador de comunicacions electròniques,
en el cas de concessions demanials.
b) Insuficiència dels documents aportats.
c) Falta d’adequació de les seves característiques tècniques al Quadre Nacional
d’Atribució de Freqüències.
d) Insuficiència de domini públic radioelèctric disponible en les bandes de freqüència
reservades pel Quadre Nacional d’Atribució de Freqüències per al servei sol·licitat.
e) Falta d’adequació de les característiques tècniques sol·licitades als objectius de
cobertura dels serveis previstos, sempre que el titular no accepti les alternatives tècniques
proposades per l’Agència Estatal de Radiocomunicacions.
f) Quan s’adverteixi que el nombre d’interessats en l’obtenció dels drets d’ús és
superior a l’oferta de domini públic radioelèctric.
Article 24.

Terminis de vigència dels títols habilitadors.

1. Els títols habilitadors per a l’ús privatiu del domini públic radioelèctric s’atorguen
per un període de temps inicial que finalitza el 31 de desembre de l’any natural en què
compleixi el seu cinquè de vigència, renovable per períodes successius de cinc anys prèvia
sol·licitud del titular.
2. Si el titular vol renovar el títol habilitador, ho ha de sol·licitar entre l’1 de setembre
i el 15 de novembre de l’últim any de vigència.
3. Davant una sol·licitud de renovació, l’Agència Estatal de Radiocomunicacions
pot:

4. Si en concloure el període de vigència del títol, l’Agència Estatal de
Radiocomunicacions no s’ha pronunciat sobre la sol·licitud de renovació, aquesta s’entén
desestimada, sense perjudici de l’obligació de resoldre expressament d’acord amb el que
disposa l’article 43 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest cas, i fins que
l’Agència Estatal de Radiocomunicacions no dicti resolució expressa, s’entén prorrogat el
dret del titular a l’ús del domini públic radioelèctric en les condicions regulades en el títol
per al qual ha sol·licitat la renovació.
5. Els terminis de vigència dels títols habilitadors per al servei de radiodifusió sonora
i televisió es regeixen per la seva normativa específica. Així mateix, per als títols atorgats
per un procediment de licitació cal atenir-se al que estableixen els plecs de bases pels
quals es regeixi el procediment, i és preceptiu, en tot cas, l’informe previ de la Comissió del
Mercat de les Telecomunicacions.
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a) Acordar la renovació sol·licitada sense modificar les seves característiques
tècniques.
b) Oferir a l’interessat la renovació sol·licitada introduint en el títol les variacions
tècniques que requereixi la seva adaptació al Quadre Nacional d’Atribució de
Freqüències.
c) Acordar-ne la denegació per falta d’adequació al Quadre Nacional d’Atribució de
Freqüències o per qualsevol altra causa de denegació de sol·licitud prevista a l’article 23.
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Modificació dels títols habilitadors.

1. L’Agència Estatal de Radiocomunicacions pot modificar, en qualsevol moment,
d’ofici o a instància de part, durant el període de vigència d’un títol habilitador que atorgui
drets d’ús privatiu sobre el domini públic radioelèctric, les seves característiques tècniques
quan això sigui necessari per adequar-lo al Quadre Nacional d’Atribució de Freqüències,
per raons d’ús eficaç i eficient del domini públic radioelèctric d’acord amb el que preveu
l’article 10 d’aquest Reglament, o per obligacions derivades del compliment de la normativa
internacional o comunitària.
2. Als efectes del que disposa aquest article, s’entén per modificació l’alteració de
l’àmbit geogràfic, freqüències, potències, banda o qualsevol altra característica tècnica del
títol habilitador original, sempre que no se’n derivi una impossibilitat d’atendre el fi per al
qual s’estava utilitzant el domini públic radioelèctric reservat.
3. Mitjançant una ordre del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, prèvia audiència
dels interessats, de les associacions d’usuaris, i l’informe preceptiu de la Comissió del
Mercat de les Telecomunicacions, i amb respecte a la legislació sobre patrimoni de les
administracions públiques, es poden modificar les condicions generals a què se subjecten
els títols habilitadors per a l’ús privatiu del domini públic radioelèctric, d’acord amb els
principis d’objectivitat i proporcionalitat, i atenent principalment les necessitats de la
planificació i de l’ús eficaç i eficient, i la disponibilitat del domini públic radioelèctric.
Article 26.

Efectes de la modificació dels títols habilitadors.

1. Els danys i perjudicis que es derivin de la modificació d’un títol habilitador portada
a terme per l’Agència Estatal de Radiocomunicacions, sense que hi hagi una causa
imputable al titular, donen dret a indemnització, excepte quan vinguin imposades per
normes internacionals o per l’ordenament jurídic de la Unió Europea.
2. Tampoc no donen dret a indemnització les modificacions que es produeixin en
ocasió de qualssevol de les renovacions que, si s’escau, s’atorguin, sempre que aquestes
modificacions siguin necessàries per a la seva adaptació al Quadre Nacional d’Atribució
de Freqüències.
Article 27.

Extinció dels títols habilitadors.

a) Les causes que siguin aplicables de les ressenyades a l’article 100 de la
Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques.
b) Mort del titular del dret d’ús privatiu del domini públic radioelèctric o extinció de la
persona jurídica titular.
c) Renúncia del titular, amb efectes des de la seva acceptació per l’Agència Estatal
de Radiocomunicacions.
d) Pèrdua de la condició d’operador del titular del dret d’ús del domini públic
radioelèctric en cas que es tracti de concessions d’ús privatiu, o qualsevol causa que
impossibiliti la prestació del servei pel titular.
e) Pèrdua d’adequació de les característiques tècniques de la xarxa al Quadre
Nacional d’Atribució de Freqüències, sense que hi hagi possibilitat d’atorgar al titular altres
bandes, cas en què aquest té dret a indemnització conforme al que disposa la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
f) Acord mutu entre el titular i l’Agència Estatal de Radiocomunicacions.
g) Transcorregut el temps per al qual es van atorgar, sense que s’hagi presentat
sol·licitud de renovació, comunicant aquest aspecte als responsables dels registres
corresponents.
h) Per incompliment greu i reiterat de les obligacions del titular previst com a causa
de revocació a l’article següent.
i) Les altres causes que s’estableixin en el títol habilitador, conforme a la Llei general
de telecomunicacions.
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Els títols habilitadors per a l’ús privatiu del domini públic s’extingeixen per:
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Revocació dels títols habilitadors.

1. L’Agència Estatal de Radiocomunicacions, a través del procediment administratiu
general de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, pot acordar la revocació dels títols
habilitadors per a ús privatiu del domini públic radioelèctric per les causes següents:
a) L’incompliment de les condicions i requisits tècnics aplicables a l’ús privatiu del
domini públic radioelèctric.
b) No pagar l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
c) No efectuar un ús eficaç o eficient del domini públic radioelèctric al qual es refereix
l’article 10 d’aquest Reglament.
d) La revocació successiva de dues autoritzacions administratives de transferència
de títol o de cessió de drets d’ús del domini públic radioelèctric sobre el mateix títol
habilitador en el termini d’un any, en els termes que estableix l’article 44.
e) La utilització de les freqüències amb fins diferents dels que en van motivar
l’assignació o per a altres diferents dels de la prestació del servei o l’exercici de l’activitat
que n’hagi motivat l’assignació.
2. Quan l’Agència Estatal de Radiocomunicacions comprovi que el titular del títol
habilitador incorre en alguna causa de revocació, ha de notificar aquesta circumstància al
titular i li ha de concedir l’oportunitat de solucionar el possible incompliment o de manifestar
la seva opinió en els següents terminis:
a) Un mes a comptar de la notificació.
b) Un termini inferior acordat per l’Agència Estatal de Radiocomunicacions, mai
inferior a quinze dies, en cas d’incompliments repetits.
c) Un termini superior acordat per l’Agència Estatal de Radiocomunicacions quan,
per causes objectives, ho estimi oportú.
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3. Si el titular no soluciona els incompliments en el termini a què es refereix l’apartat
anterior, l’Agència Estatal de Radiocomunicacions ha de proposar al Ministeri d’Indústria,
Turisme i Comerç la incoació d’un expedient sancionador dirigit a la imposició d’una multa
econòmica, que s’ha de tramitar conforme al que disposa el títol VIII de la Llei general de
telecomunicacions.
4. En tot cas, quan l’Agència Estatal de Radiocomunicacions constati que
l’incompliment en què incorre el titular representa una amenaça immediata i greu per a la
seguretat pública o la salut pública, o que creï greus problemes econòmics o operatius a
altres titulars o usuaris de xarxes o serveis de comunicacions electròniques, pot adoptar
mesures provisionals d’urgència per esmenar la situació, entre les quals s’inclouen la
suspensió provisional de l’eficàcia del títol, l’ordre de cessament immediat de l’ús del
domini públic radioelèctric, el precintament o la confiscació dels equips o aparells o la
clausura de les instal·lacions utilitzades en ocasió de l’incompliment, entre d’altres.
El titular disposa d’un termini de quinze dies, a comptar des que s’adoptin les mesures
provisionals, per presentar les al·legacions que estimi oportú i proposar possibles vies de
solució.
L’Agència Estatal de Radiocomunicacions, en vista de les al·legacions i de les solucions
proposades pel titular, ha d’acordar l’aixecament de les mesures provisionals si se soluciona
l’incompliment. En cas contrari, pot acordar la continuació en l’aplicació de les mesures
provisionals i ha de proposar al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç la incoació d’un
expedient sancionador en els termes indicats a l’apartat 3 d’aquest article.
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Procediment de licitació

Article 29. Atorgament de concessions per a l’ús del domini públic radioelèctric pel
procediment de licitació.
1. Quan sigui necessari per garantir l’ús eficaç del domini públic radioelèctric o quan
la demanda d’ús superi l’oferta, el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç pot limitar el
nombre de concessions a atorgar en determinades bandes de freqüències, d’acord amb el
que estableixen els articles 44.2 i 45.2.b) de la Llei general de telecomunicacions.
L’Agència Estatal de Radiocomunicacions, després de constatar que el nombre de
sol·licituds supera l’oferta de domini públic radioelèctric o prèvia consulta pública per
conèixer l’existència de possibles interessats en l’obtenció de drets d’ús sobre determinades
bandes de freqüències, incloent en la consulta les associacions de consumidors i usuaris,
ha de suspendre l’atorgament dels títols habilitadors corresponents i proposar al Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç que inclogui aquestes bandes de freqüències dins de la
relació en què el nombre de concessions a atorgar queda limitat, a l’efecte d’iniciar un
procediment de licitació.
2. El procediment de licitació no és aplicable a l’atorgament dels recursos radioelèctrics
quan ho requereixi l’aplicació de normes internacionals o convenis que obliguin el Regne
d’Espanya.
3. Al procediment de licitació que, si s’escau, s’adopti, hi és aplicable el següent:
a) Mitjançant una ordre del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, amb l’informe
previ preceptiu de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, s’ha d’aprovar el plec
de bases i la convocatòria d’un procediment de licitació per a l’atorgament dels títols. En
aquest plec s’ha d’establir:
1) La quantitat de domini públic reservada, les característiques de la seva utilització,
el termini de vigència dels títols o qualsevol altra característica o condició per al seu ús
efectiu.
2) El termini per a la presentació de les ofertes, que no pot ser inferior a un mes.
3) Els requisits i les condicions que han de complir els licitadors i els possibles
adjudicataris, que, si s’escau, han d’ostentar la condició d’operador en el moment que
finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.
4) El procediment d’adjudicació, que pot ser concurs, subhasta o una combinació de
tots dos, respectant en tot cas els principis de publicitat, concurrència i no-discriminació.
En cas que s’opti pel concurs com a procediment d’adjudicació, ja sigui de manera
individualitzada o en combinació amb la subhasta, són criteris de valoració segons la
naturalesa del servei:

L’avaluació d’aquests criteris i la proposta d’adjudicació l’efectua una mesa d’adjudicació.
La mesa està constituïda per un president, un mínim de cinc vocals i un secretari.
Els membres de la mesa són nomenats pel ministre d’Indústria, Turisme i Comerç. El
secretari ha de ser designat entre funcionaris de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions
i per a la Societat de la Informació, i entre els vocals hi ha d’haver necessàriament un
funcionari d’entre els que tinguin atribuït legalment o per reglament l’assessorament jurídic
i un interventor.
5) La quantia de la garantia provisional i la garantia definitiva la constitució de les
quals es pugui exigir en funció de la naturalesa de la xarxa o del servei.
6) Les condicions en què s’ha de prestar el servei o explotar la xarxa de comunicacions
electròniques a què estigui destinat el domini públic radioelèctric reservat.
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a. Els terminis de desplegament de xarxa i de cobertura.
b. Les quantitats a destinar en inversió nova.
c. El nombre d’estacions radioelèctriques a desplegar.
d. Les tècniques que permetin fer un ús més eficaç i eficient del domini públic
radioelèctric.
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b) En tot el que no prevegi el plec de bases en relació amb la convocatòria, adjudicació,
modificació, transmissió, cessió i extinció dels títols atorgats mitjançant aquest procediment
és aplicable la legislació del patrimoni de les administracions públiques.
c) El procediment de licitació s’ha de resoldre mitjançant una ordre del ministre
d’Indústria, Turisme i Comerç i s’ha de notificar en un termini màxim de vuit mesos des de
la publicació de la convocatòria.
d) Les condicions en què s’ha de prestar el servei o explotar la xarxa mitjançant l’ús
efectiu del domini públic radioelèctric reservat són les previstes a la Llei general de
telecomunicacions i la seva normativa de desplegament, les específiques establertes en el
plec de bases i les que el licitador, si s’escau, hagi assumit en la seva proposta.
4. La relació de bandes de freqüència amb limitació del nombre de títols habilitadors
d’ús del domini públic radioelèctric és revisable pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç,
d’ofici o a instància de part, en tot cas cada dos anys. En cas d’efectuar-se la revisió, no
escau el dret a indemnització a favor dels titulars que hagin obtingut les seves concessions
mitjançant el procediment de licitació, sense perjudici del dret d’aquests a la cancel·lació
de les garanties que, si s’escau, hagin constituït per respondre de compromisos assumits
en el procediment.
5. En el cas de concessions per a l’ús privatiu del domini públic radioelèctric atorgades
per un procediment de licitació, les competències sobre renovació, modificació, extinció,
revocació, cessió i transferència del títol corresponen al ministre d’Indústria, Turisme i
Comerç.
CAPÍTOL III
Ús privatiu del domini públic radioelèctric per a fins especials
Secció 1a Dels recursos òrbita-espectre
Article 30.

Recursos òrbita-espectre: concepte i naturalesa.

1. Són recursos òrbita-espectre, als efectes d’aquest Reglament, els necessaris per
suportar una infraestructura satel·litària de radiocomunicacions constituïda per cadascuna
de les posicions de l’òrbita geoestacionària o bé un conjunt d’òrbites no geoestacionàries
susceptibles d’albergar un sistema de satèl·lits, les zones de servei i les freqüències
espacials precoordinades.
2. La utilització dels drets del Regne d’Espanya sobre els recursos òrbita-espectre
està sotmesa al dret internacional i, en particular, al que disposen els tractats de la
Constitució, Conveni i Reglament de Radiocomunicacions de la Unió Internacional de
Telecomunicacions (UIT). Les relacions del Regne d’Espanya amb la UIT per tramitar les
reserves de recursos òrbita-espectre a favor del Regne d’Espanya estan excloses de la
regulació d’aquest Reglament, que té per objecte les relacions entre l’Administració
espanyola i els interessats en l’obtenció a favor seu dels drets d’ús sobre els recursos
esmentats.
3. El dret d’ús de recursos òrbita-espectre en l’àmbit de la sobirania espanyola té la
consideració de dret d’ús privatiu de domini públic radioelèctric i li és aplicable, a més del
que preveu aquest capítol, el que estableixen la Llei general de telecomunicacions i les
seves normes de desplegament.
Títols habilitadors per a l’ús privatiu de recursos òrbita-espectre.

1. Els drets d’ús dels recursos òrbita-espectre s’obtenen mitjançant concessió o
afectació demanial en els termes previstos en aquest Reglament.
2. No es pot atorgar títol habilitador per a l’ús privatiu dels recursos òrbita-espectre
sense que prèviament l’organització UIT hagi reconegut la reserva del recurs òrbitaespectre a favor del Regne d’Espanya.
3. Les freqüències de la xarxa terrestre subordinada a la infraestructura satel·litària
de radiocomunicacions no s’atorguen incloses en el títol habilitador per a l’ús privatiu del
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Article 31.
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recurs òrbita-espectre, i és necessari l’atorgament del títol habilitador corresponent per a
l’ús del dit domini públic radioelèctric.
Article 32. Atorgament de drets d’ús de recursos òrbita-espectre mitjançant afectació
demanial.
1. L’atorgament de drets d’ús de recursos òrbita-espectre a favor d’administracions
públiques destinats totalment o principalment a la prestació per aquestes dels serveis que
tinguin encomanats s’ha de fer mitjançant afectació demanial.
2. En la utilització de la capacitat excedentària dels recursos òrbita-espectre els drets
d’ús dels quals hagin estat atorgats mitjançant afectació amb l’objectiu de prestar serveis
a tercers al mercat, és aplicable el que disposa l’article 4 del Reglament sobre les condicions
per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques, el servei universal i la
protecció dels usuaris, aprovat pel Reial decret, 424/2005, de 15 d’abril.
3. Els recursos òrbita-espectre els drets d’ús dels quals hagin estat afectats a una
Administració pública per atendre les finalitats per a les quals van ser sol·licitats poden ser
utilitzats per aquesta mitjançant gestió directa o indirecta, de conformitat amb el que
estableix la seva normativa específica.
Article 33.

Procediment d’atorgament dels drets d’ús de recursos òrbita-espectre.

1. A les sol·licituds d’atorgament de títol habilitador per a l’ús privatiu dels recursos
òrbita-espectre els és aplicable el que estableixen els capítols I i II del títol IV, sense
perjudici de les condicions específiques enumerades en aquest article.
2. Els interessats a obtenir qualsevol títol habilitador per a l’ús privatiu dels recursos
òrbita-espectre han de presentar les sol·licituds preferentment davant l’Agència Estatal de
Radiocomunicacions, o en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé a través
dels registres telemàtics corresponents conforme a la normativa vigent.
La sol·licitud ha d’anar acompanyada, a més de la documentació administrativa
especificada a l’apartat a) de l’article 21 d’aquest Reglament, de la següent
documentació:

1. Balanços o extractes de balanços de l’últim exercici econòmic, degudament
auditats.
2. Declaració relativa a la xifra de negocis global en els últims tres exercicis.
3. Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys que
inclogui import, dates i beneficiaris públics o privats.
4. Declaració que indiqui la mitjana anual de personal i plantilla de directius durant els
tres últims anys.
5. Declaració de les mesures adoptades pels empresaris per controlar la qualitat, així
com dels mitjans d’estudi i de recerca de què disposin.
6. Qualificació dels quadres tècnics relacionats amb el projecte.
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a) Memòria tècnica en la qual s’indiquin les característiques de la xarxa o sistema de
satèl·lits, així com dels serveis de comunicacions per satèl·lit a oferir, cobertura prevista,
qualitat del senyal, balanços dels diferents enllaços, entre d’altres, així com la seva
adequació a la normativa en vigor i al Reglament de radiocomunicacions de la UIT.
b) Declaració del material, instal·lacions i equip tècnic que tingui previst utilitzar en
l’execució del projecte.
c) Pressupost econòmic desglossat i total estimat per a l’execució íntegra del projecte,
incloent-hi el segment espacial i el segment terreny, així com els costos de llançament i
assegurances.
d) Compromís que els centres de gestió i estacions de control del sistema de satèl·lits
estaran radicats a Espanya.
e) Solvència econòmica i tècnica, que s’ha d’acreditar mitjançant la presentació dels
següents documents:
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3. L’interessat s’ha de fer càrrec directament i pel seu compte de qualsevol obligació
econòmica que generi la UIT en relació amb el procediment de reserva del recurs òrbitaespectre.
A aquest efecte, en cas que el títol habilitador sol·licitat per a l’ús del recurs òrbitaespectre sigui una concessió demanial, l’Agència Estatal de Radiocomunicacions, abans
de dictar la resolució sobre l’atorgament d’aquest, ha d’exigir la constitució per l’interessat
d’una garantia destinada a assegurar el compliment del compromís de fer front a qualsevol
obligació econòmica que generi la UIT en relació amb el procediment de reserva del recurs
òrbita-espectre.
Com a norma general, la quantia de la garantia a què fa referència el paràgraf anterior
és de 600.000 euros. No obstant això, es poden exigir garanties inferiors en funció de la
simplicitat del procediment que s’ha de desenvolupar.
La garantia s’ha de constituir i dipositar a la Caixa General de Dipòsits, en els termes
que estableix el Reial decret 161/1997, de 7 de febrer, que aprova el Reglament de la
Caixa General de Dipòsits, en el termini d’un mes a comptar del requeriment efectuat a
l’efecte per l’Agència Estatal de Radiocomunicacions.
4. L’Agència Estatal de Radiocomunicacions, abans de dictar la resolució sobre
l’atorgament o la denegació del títol habilitador necessari per a l’ús del recurs òrbitaespectre, pot requerir al sol·licitant tota la informació, estudis o aclariments que consideri
convenients sobre la seva sol·licitud o sobre els documents que s’hi adjunten. En concret,
pot requerir qualssevol dades i documents addicionals que consideri necessaris per avaluar
la solvència econòmica i tècnica del sol·licitant, així com la viabilitat del projecte.
El sol·licitant està obligat a aportar a càrrec seu a l’Agència Estatal de Radiocomunicacions
la informació, estudis o aclariments que li hagi requerit. En cas que el sol·licitant no aporti
la informació, estudis o aclariments requerits, o bé que aquests siguin insuficients per
continuar amb el desenvolupament normal del procediment de reconeixement per la UIT
de la reserva del recurs òrbita-espectre i posterior atorgament del títol habilitador per a l’ús
d’aquest recurs, l’Agència Estatal de Radiocomunicacions ha de dictar resolució per la
qual se’l tingui per desistit de la seva sol·licitud.
5. El termini de què disposa l’Agència Estatal de Radiocomunicacions per resoldre
les sol·licituds d’atorgament de títols habilitadors per a l’ús privatiu de recursos òrbitaespectre és de sis setmanes a comptar des que la UIT hagi reconegut la reserva del recurs
òrbita-espectre a favor del Regne d’Espanya.
6. L’Agència Estatal de Radiocomunicacions pot denegar mitjançant resolució
motivada les sol·licituds, per alguna de les causes esmentades a l’article 23, i a més per
les següents:
a) Falta de solvència econòmica o tècnica del sol·licitant o falta de viabilitat del
projecte.
b) Raons d’interès públic, de foment de competència en els mercats de xarxes i
serveis de comunicacions electròniques o de desenvolupament del sector de les
telecomunicacions i de la societat de la informació, degudament acreditades. En aquest
cas, els danys i perjudicis que es derivin de les despeses en què hagi incorregut el
sol·licitant en ocasió de la tramitació de la seva sol·licitud donen dret a indemnització.
7. Els títols habilitadors per a l’ús privatiu del recurs òrbita-espectre s’atorguen per un
període de temps de vint anys.

Són obligacions específiques dels titulars dels drets d’ús de recursos òrbita-espectre
les següents:
a) Quan a través dels esmentats recursos òrbita-espectre es prestin serveis de
difusió, el titular dels drets d’ús del recurs òrbita-espectre està obligat a notificar a l’Agència
Estatal de Radiocomunicacions i a la Comissió del Mercat de Telecomunicacions el servei
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o serveis concrets que es presten i el títol habilitador de difusió a l’empara del qual es
proveeixen els serveis.
b) Impedir l’ús del recurs òrbita-espectre als usuaris que no tinguin o els hagi estat
revocat el títol per prestar serveis de difusió o de comunicacions electròniques, segons
que correspongui, o que no tinguin o els hagi estat revocat el títol habilitador de drets d’ús
de domini públic radioelèctric per a la seva explotació en xarxes de comunicacions
electròniques que utilitzin els recursos òrbita-espectre a què es refereix la secció
següent.
Article 35. Drets de gratuïtat en els procediments d’obtenció de recursos òrbita-espectre
davant la UIT.
El Regne d’Espanya, com a Estat membre de la UIT, té amb caràcter anual el dret de
gratuïtat sobre la unitat més simple de recursos orbitals definida com a «xarxa de satèl·lit»
per la UIT.
Per a la selecció de la xarxa susceptible d’aplicació del procediment de gratuïtat,
s’apliquen els criteris següents conforme al següent ordre de prelació:
a) Xarxes de satèl·lit l’operador de les quals sigui una Administració pública, davant
d’altres possibles xarxes.
b) Xarxa que suposi el cost més elevat, sempre que sigui compatible amb les
decisions del Consell de la UIT.
Secció 2a

Ús del domini públic radioelèctric per a la seva explotació mitjançant la
utilització de recursos òrbita-espectre

Article 36. Atorgament de drets d’ús privatiu del domini públic radioelèctric per a la seva
explotació en xarxes de comunicacions electròniques que utilitzin els recursos òrbitaespectre.
1. A les sol·licituds d’atorgament de drets d’ús privatiu de domini públic radioelèctric
per a la seva explotació en xarxes de comunicacions electròniques que utilitzin satèl·lits els
és aplicable el que estableixen els capítols I i II del títol IV, sense perjudici de les especialitats
enumerades en aquest article.
2. Els sol·licitants d’aquests drets d’ús han d’acreditar fefaentment que disposen o estan
en condicions de disposar de la capacitat de segment espacial corresponent proporcionada pel
titular de la infraestructura satel·litària. La manca d’acreditació d’aquest requisit és causa de
denegació de la sol·licitud per l’Agència Estatal de Radiocomunicacions.
3. L’atorgament del títol habilitador de l’ús del domini públic radioelèctric per a l’accés
a estacions terrestres d’enllaç amb una estació espacial, la titularitat de la qual correspongui
a una Administració estrangera, o la prestació de serveis basats en aquesta requereix,
sense perjudici dels acords internacionals signats per l’Estat espanyol, el compliment de
les següents condicions:
a) L’estació espacial ha d’estar inscrita en el Registre internacional de freqüències de
la UIT.
b) Hi ha d’haver un acord de reciprocitat exprés que reconegui a les persones físiques
o jurídiques espanyoles el dret a prestar serveis similars al país del qual sigui nacional la
persona física o jurídica sol·licitant del títol habilitador.
Ús del domini públic radioelèctric per a la prestació de serveis de radiodifusió
sonora i televisió

Article 37. Ús del domini públic radioelèctric per a la prestació de serveis de radiodifusió
sonora i de televisió.
1. Al dret d’ús del domini públic radioelèctric destinat a la prestació de serveis de
radiodifusió sonora i televisió a través de xarxes de satèl·lits li és aplicable el que disposen
les seccions 1a i 2a d’aquest capítol.
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2. El dret d’ús privatiu del domini públic radioelèctric planificat per a la prestació de
serveis de televisió digital en mobilitat i altres serveis addicionals, quan no es realitzi a
través de xarxes de satèl·lit, s’atorga de conformitat amb el que preveu la legislació
aplicable i, si s’escau, els plans tècnics nacionals.
3. Per als supòsits restants de prestació de serveis de radiodifusió sonora i televisió
per ones terrestres, el dret d’ús de domini públic radioelèctric l’atorga, de conformitat amb
el que preveuen els plans tècnics nacionals, l’Administració de les telecomunicacions
mitjançant concessió demanial annexa a qui disposi del corresponent títol habilitador per a
la prestació dels serveis de difusió esmentats.
4. La utilització del domini públic radioelèctric per a xarxes punt a punt de transport
de senyals dels serveis de radiodifusió sonora i de televisió queda exclosa del que disposa
aquest article i li és aplicable el que disposa el present Reglament amb caràcter general.
Secció 4a

Ús del domini públic radioelèctric per a fins experimentals i esdeveniments de
curta durada

Article 38.

Concepte, títols habilitadors i règim jurídic.

1. Als efectes d’aquest Reglament, tenen la consideració d’esdeveniments de curta
durada els de cobertura d’esdeveniments esportius, culturals o altres d’especial interès.
També tenen la consideració d’usos experimentals els destinats a efectuar proves tècniques
o assajos sobre propagació, utilització de noves bandes de freqüència o demostracions de
nous serveis o tecnologies.
2. L’ús del domini públic radioelèctric per a esdeveniments de curta durada i per a
usos experimentals es regeix pel que està establert per a les autoritzacions administratives
d’ús privatiu del domini públic radioelèctric, excepte pel que fa a la durada de les
autoritzacions administratives per a esdeveniments de curta durada, que és per un màxim
de sis mesos improrrogables.
3. En les sol·licituds d’autorització administrativa d’ús del domini públic radioelèctric
per a esdeveniments de curta durada o amb fins experimentals, es pot substituir la
documentació administrativa a què es refereix l’article 20 d’aquest Reglament per una
acreditació fefaent de la personalitat del sol·licitant, i la proposta tècnica, per una descripció
dels equips que es pretenen utilitzar, amb indicació de les seves característiques tècniques
i terminis d’utilització.
TÍTOL V
Transferència de títols habilitadors i cessió de drets d’ús del domini públic
radioelèctric
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Objecte i concepte.

1. L’objecte d’aquest títol és la regulació de la transferència de títols habilitadors i de
la cessió a tercers dels drets d’ús privatiu del domini públic radioelèctric.
2. En la transferència de títols habilitadors per a l’ús privatiu del domini públic
radioelèctric es transmet la titularitat, total o parcial, del títol habilitador.
3. En la cessió de drets d’ús privatiu del domini públic radioelèctric es transmet el dret
a utilitzar determinades freqüències vinculades al títol.
4. La transferència de títols habilitadors o la cessió de drets d’ús privatiu del domini
públic radioelèctric no implica cap alteració en l’àmbit objectiu dels drets i obligacions del
títol originari.
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Autorització administrativa prèvia.

Tota transferència de títols habilitadors i tota cessió de drets d’ús privatiu del domini
públic radioelèctric ha de ser autoritzada prèviament per l’òrgan competent per a
l’atorgament del títol. El negoci jurídic de transferència o de cessió efectuat que no tingui
aquesta autorització administrativa prèvia és nul de ple dret i es té per no dut a terme.
Article 41.

Exclusions comunes.

1. No són susceptibles de transferència les afectacions demanials ni les autoritzacions
d’ús especial del domini públic radioelèctric, i tampoc no es poden cedir els drets d’ús del
domini públic radioelèctric a què habilitin les afectacions demanials o les autoritzacions
d’ús especial.
2. No es poden transferir els títols habilitadors ni cedir els drets d’ús del domini públic
radioelèctric relacionats amb la seguretat pública i la defensa nacional ni amb el compliment
de les obligacions de servei públic a què es refereix el títol III de la Llei general de
telecomunicacions imposades en el títol original.
3. Igualment, no es poden transferir els títols habilitadors ni cedir els drets d’ús del
domini públic radioelèctric en els quals s’acrediti que suposaria una restricció de la
competència al mercat. En aquest cas, s’ha de sol·licitar informe prèviament a la Comissió
del Mercat de les Telecomunicacions.
4. No són susceptibles de transferència els títols habilitadors ni es poden cedir els
drets d’ús del domini públic radioelèctric quan el seu titular estigui incurs en un procediment
administratiu del qual pugui derivar la revocació del títol habilitador.
Article 42.

Requisits.

1. El titular dels drets d’ús a cedir o del títol a transferir ha d’estar, en la data
d’autorització de la transmissió, al corrent del compliment de qualsevol obligació inherent
al títol habilitador del qual és titular.
En el cas de l’abonament de la taxa per reserva del domini públic radioelèctric, s’entén
que s’està al corrent del compliment d’aquesta obligació quan, en el procediment
d’impugnació en via administrativa o contenciosa administrativa interposat contra la
liquidació de la taxa, s’hagi acordat la suspensió de l’acte impugnat.
2. El nou titular del títol o dels drets d’ús ha de reunir les condicions que, d’acord amb
la Llei general de telecomunicacions i la seva normativa de desplegament, siguin exigibles
per a l’explotació de la xarxa o la prestació del servei al qual es pretén destinar els drets o
el títol obtingut, i també ha de complir tots els requisits exigits en el present Reglament per
obtenir el títol habilitador.
3. Les condicions tècniques d’ús dels drets cedits o dels títols transferits s’han
d’ajustar, en tot cas, a les establertes en el Quadre Nacional d’Atribució de Freqüències,
en els plans tècnics corresponents i en aquest Reglament, així com les que, si s’escau,
estiguin fixades en acords internacionals, normativa de la Unió Europea i acords de
coordinació de freqüències amb altres països.
Així mateix, s’han de respectar les condicions tècniques d’ús que, si s’escau, existeixin
en el títol original, com les limitacions derivades de servituds radioelèctriques, limitacions
per raons de compatibilitat entre serveis, nivells màxims d’emissió i protecció dels centres
de control d’emissions radioelèctriques de l’Administració, entre altres.
Normes generals del procediment administratiu d’autorització.

1. El procediment administratiu d’autorització de la transferència de títol habilitador o
de la cessió a tercers dels drets d’ús privatiu del domini públic radioelèctric s’inicia sempre
a instància de part interessada.
2. La sol·licitud, que ha d’anar signada conjuntament pel nou titular i l’anterior, amb
indicació del domicili als efectes de notificacions, s’ha de presentar davant l’òrgan competent
per a l’atorgament del títol o en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei de
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règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé a
través dels registres telemàtics corresponents conforme a la normativa vigent.
La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la següent documentació:
a) Còpia del negoci jurídic que s’ha de subscriure entre els titulars.
b) Dades identificatives del nou titular i de l’anterior i, si s’escau, de les persones que
els representin, incloent-hi nom o raó social.
c) Referència del títol habilitador afectat pel negoci jurídic.
d) Data d’inici del negoci jurídic i, en el cas de cessió, la seva data de finalització.
e) Documents que acreditin la condició d’operador de comunicacions electròniques
del nou titular.
f) Porció de domini públic radioelèctric objecte del negoci jurídic i zona geogràfica
d’utilització.
g) Característiques tècniques de les xarxes i serveis en els quals es preveu utilitzar
els drets d’ús del domini públic objecte del negoci jurídic.
h) Declaració del titular anterior d’haver comunicat al nou titular les condicions
tècniques d’ús del domini públic radioelèctric objecte del negoci jurídic.
i) Declaració del nou titular del fet que coneix i assumeix la responsabilitat en l’ús del
domini públic radioelèctric objecte del negoci jurídic, inclosos els aspectes tècnics com ara
característiques d’emissió, compatibilitat entre serveis o resolució d’interferències.
Article 44.

Revocació de l’autorització.

L’òrgan administratiu que va dictar l’autorització administrativa prèvia de la transferència
de títol habilitador o de cessió de drets d’ús de domini públic radioelèctric en pot acordar la
revocació, mitjançant resolució motivada, i, en conseqüència, l’extinció del negoci jurídic
autoritzat, per les causes següents:
a) L’incompliment de les condicions essencials de la transmissió en els termes en
què es va autoritzar.
b) L’existència d’interferències perjudicials o incompatibilitats electromagnètiques
que degradin la qualitat dels serveis prestats o d’altres prèviament autoritzats, originats
com a conseqüència de la transmissió.
c) La revocació del títol habilitador original en el cas de les cessions de drets d’ús del
domini públic radioelèctric.
CAPÍTOL II
Transferència de títols que habiliten a l’ús del domini públic radioelèctric
Article 45.

Concepte.

En la transferència de títols habilitadors per a l’ús privatiu del domini públic radioelèctric
es transmet la titularitat, total o parcial, del títol habilitador.
Subrogació de drets.

El nou titular se subroga en tots els drets i obligacions de l’anterior titular derivats del
títol transferit. En particular, en el cas de les concessions demanials atorgades pel
procediment de licitació, el nou titular se subroga en totes les condicions especificades en
el plec de bases pel qual es va regir l’esmentat procediment, així com en tots els
compromisos assumits per l’anterior titular en l’oferta que va servir de base per a
l’adjudicació.
Article 47.

Modalitats de transferència.

La transferència de títols habilitadors per a l’ús privatiu del domini públic radioelèctric
pot revestir alguna de les dues modalitats següents:
a) Transferència total.
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b) Transferència parcial.
Article 48.

Transferència total.

1. La transferència total de títols habilitadors per a l’ús privatiu del domini públic
radioelèctric és aquella en què es transmet la titularitat del títol habilitador en la seva
totalitat i, en conseqüència, es transmet la totalitat dels drets d’ús privatiu del domini públic
radioelèctric derivats del títol, per tot el període de temps que resti de vigència i en tot
l’àmbit geogràfic del títol.
2. La transferència total de títols habilitadors per a l’ús privatiu del domini públic
radioelèctric pot ser autoritzada amb independència de la banda de freqüències afectada.
Article 49.

Transferència parcial.

1. La transferència parcial de títols habilitadors per a l’ús privatiu del domini públic
radioelèctric és aquella en la qual es transmet la titularitat d’una part del títol, ja sigui
perquè es transmet la titularitat d’una part dels drets d’ús en relació amb la utilització de les
freqüències atorgades en una àrea geogràfica determinada que formi part de l’àmbit
geogràfic sobre el qual el títol original va atorgar els drets d’ús del domini públic radioelèctric,
ja sigui perquè es transmet la titularitat d’una part de les freqüències o bandes de freqüències
atorgades.
2. Només són susceptibles de transferència parcial de títols habilitadors aquells en
què la part dels drets d’ús privatiu del domini públic radioelèctric que es transmet són
atribuïts als serveis amb freqüències reservades en les bandes a què fa referència l’annex
d’aquest Reglament.
Article 50.

Autorització de la transferència.

1. L’òrgan competent per a l’atorgament del títol, prèvia l’anàlisi de la sol·licitud i de
la documentació aportada, així com de les condicions que figurin en el negoci jurídic que
s’ha de dur a terme entre les parts interessades, i sol·licitant, si s’escau, els informes de
qualssevol altres òrgans de l’Administració que es considerin pertinents, ha de dictar
resolució motivada que autoritzi o denegui la realització del negoci jurídic.
2. El termini per resoldre la sol·licitud és de tres mesos, transcorregut el qual sense
que s’hagi dictat resolució expressa s’ha d’entendre denegada la sol·licitud, sense perjudici
de l’obligació de l’òrgan competent per a l’atorgament del títol de resoldre expressament
d’acord amb el que disposa l’article 43 de la Llei de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
3. En cas que s’autoritzi la realització del negoci jurídic i una vegada que les parts
interessades remetin còpia fefaent del negoci jurídic subscrit entre elles en els termes en
què hagi estat autoritzat, l’òrgan competent per a l’atorgament del títol ha de dictar una
resolució extintiva o modificativa del títol original, segons sigui una transferència total o
parcial del títol respectivament, i una altra resolució constitutiva del títol habilitador a favor
del nou titular.
4. L’atorgament, modificació i extinció dels títols habilitadors com a conseqüència de
la realització autoritzada del negoci jurídic de la transferència de títols habilitadors de l’ús
privatiu del domini públic radioelèctric s’han d’inscriure en el Registre públic de
concessionaris.
Drets i obligacions específics en la transferència parcial.

1. El nou titular se subroga en tots els drets i obligacions de l’anterior titular derivats
del títol transferit en la part que li correspongui en funció de l’àmbit geogràfic o de la part
de les freqüències o bandes de freqüències objecte de la transferència.
En aquest sentit, l’anterior titular i el nou, en un document addicional que han d’adjuntar
a la sol·licitud d’autorització de transferència, han d’identificar de manera clara i precisa els
drets i les obligacions que els correspondrà a cadascun d’ells una vegada realitzat el
negoci jurídic.
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2. Els dos titulars poden sol·licitar individualment la renovació de la vigència dels
corresponents títols, d’acord amb el que estableix aquest Reglament.
3. Els dos titulars estan obligats a pagar la taxa corresponent per reserva del domini
públic radioelèctric en la part que els correspongui en funció dels drets d’ús del domini
públic radioelèctric dels quals siguin titulars.
Article 52.

Transferències successives.

Els títols habilitadors per a l’ús privatiu del domini públic radioelèctric que hagin estat
transferits poden ser objecte de noves transferències.
No obstant això, si els títols habilitadors es van atorgar mitjançant un procediment de
licitació i en el plec de bases que el regulava es va fixar un període mínim en què el títol
habilitador no podia ser objecte de transferència, aquesta no es pot efectuar fins que no
transcorri l’esmentat període.
CAPÍTOL III
Cessió de drets d’ús
del domini públic radioelèctric
Article 53.

Concepte.

En la cessió de drets d’ús privatiu del domini públic radioelèctric es transmet el dret a
utilitzar determinades freqüències vinculades al títol.
Article 54.

Àmbit objectiu de la cessió de drets d’ús.

1. Són susceptibles de cessió els drets d’ús privatiu del domini públic radioelèctric
atribuïts als serveis amb freqüències reservades en les bandes a què fa referència l’annex
d’aquest Reglament.
2. La cessió només es pot fer sobre els excedents de capacitat dels drets d’ús del
domini públic radioelèctric dels quals se sigui titular, entesos com la part del domini públic
no necessària per al compliment pel cedent de les obligacions assumides davant
l’Administració.
3. No es poden cedir tots els drets d’ús privatiu del domini públic radioelèctric, per tot
el període de temps i en tot l’àmbit geogràfic del títol del qual deriven els drets, sense
perjudici que es pugui acordar la transferència del títol d’acord amb el que disposen els
capítols I i II d’aquest títol.
4. La cessió pot ser sobre part dels drets d’ús del cedent en relació amb la utilització
de les freqüències atorgades en una àrea geogràfica determinada que formi part de l’àmbit
geogràfic sobre el qual el títol original va atorgar els drets d’ús del domini públic radioelèctric,
o d’una banda de les freqüències o bandes de freqüències atorgades.
Article 55.

Modalitats de cessió.

La cessió de drets d’ús privatiu del domini públic radioelèctric pot revestir alguna de les
dues modalitats següents:
Cessió per períodes superiors a sis mesos.
Cessió per períodes de fins a sis mesos.

Article 56.

Autorització de la cessió per períodes superiors a sis mesos.

1. L’òrgan competent per atorgar el títol, prèvia l’anàlisi de la sol·licitud i de la
documentació aportada, així com de les condicions que figurin en el negoci jurídic que ha
de tenir lloc entre les parts interessades, i sol·licitant, si s’escau, els informes de qualssevol
altres òrgans de l’Administració que es considerin pertinents, ha de dictar resolució
motivada que autoritzi o denegui la realització del negoci jurídic.
2. El termini per resoldre la sol·licitud és de tres mesos, transcorregut el qual sense
que s’hagi dictat resolució expressa s’ha d’entendre denegada la sol·licitud, sense perjudici
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de l’obligació de l’òrgan competent per a l’atorgament del títol de resoldre expressament
d’acord amb el que disposa l’article 43 de la Llei de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
3. En cas que s’autoritzi la realització del negoci jurídic i una vegada que les parts
interessades remetin còpia fefaent del negoci jurídic subscrit entre elles en els termes en
què hagi estat autoritzat, l’òrgan competent per atorgar el títol ho ha de comunicar al
Registre públic de concessionaris.
4. En cas que el negoci jurídic de cessió s’extingeixi per qualsevol causa abans que
expiri el període de temps de vigència pel qual va ser subscrit, les parts interessades tenen
l’obligació de comunicar aquesta circumstància a l’òrgan competent per a l’atorgament del
títol i al Registre públic de concessionaris.
Article 57.

Autorització de la cessió per períodes de fins a sis mesos.

1. L’òrgan competent per a l’atorgament del títol, prèvia l’anàlisi de la sol·licitud i de
la documentació aportada, així com de les condicions que figurin en el negoci jurídic que
ha de tenir lloc entre les parts interessades, i sol·licitant, si s’escau, els informes de
qualssevol altres òrgans de l’Administració que es considerin pertinents, ha de dictar
resolució motivada que autoritzi o denegui la realització del negoci jurídic.
2. El termini per resoldre la sol·licitud és d’un mes, transcorregut el qual sense que
s’hagi dictat resolució expressa s’ha d’entendre atorgada l’autorització.
Article 58.

Drets i obligacions específics en la cessió.

1. La cessió dels drets d’ús privatiu del domini públic radioelèctric no eximeix el titular
del dret d’ús cedent de les obligacions assumides davant l’Administració.
2. El cedent es manté com a únic interlocutor davant l’Administració als efectes de
possibles modificacions del títol habilitador original o de qualsevol altre tràmit relacionat
amb aquest, inclosa l’obligació d’abonar la taxa per reserva de domini públic radioelèctric
per la totalitat dels drets d’ús cedits.
3. Una vegada que la cessió ha conclòs en la seva vigència, el cedent recupera
automàticament l’ús i gaudi ple dels drets d’ús cedits.
Article 59.

Cessions successives.

Els drets d’ús privatiu del domini públic radioelèctric que hagin estat cedits no poden
ser objecte de noves cessions successives i simultànies en el temps.
Disposició addicional primera.
a atorgar.

Bandes de freqüències amb limitació de títols habilitadors

a) 880 a 915 i 925 a 960 MHz.
b) 1.710 a 1.785 i 1.805 a 1.880 MHz per a xarxes terrestres.
c) 1.900 a 2.025 i 2.110 a 2.200 MHz.
d) 2.500 a 2.690 MHz.
e) 3,4 a 3,6 GHz.
Disposició addicional segona. Transformació dels títols habilitadors per a l’exercici del
dret d’ús privatiu del domini públic radioelèctric amb limitació de nombre.
D’acord amb el que estableix l’apartat 8, lletra d), de la disposició transitòria primera de
la Llei general de telecomunicacions, els títols habilitadors per a l’exercici del dret d’ús

cv: BOE-A-2008-9855-C

De conformitat amb el que preveu l’article 29, i sense perjudici que ho modifiqui el
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, amb l’informe previ preceptiu de la Comissió del
Mercat de les Telecomunicacions i amb l’acord previ de la Comissió Delegada del Govern
per a Afers Econòmics, la relació de bandes de freqüències en les quals, perquè és
necessari garantir l’ús eficaç i eficient del domini públic radioelèctric, es limita el nombre de
concessions per al seu ús és, inicialment, la següent:
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privatiu de domini públic radioelèctric amb limitació de nombre han de ser transformats en
una concessió demanial en els termes i les condicions següents:

i. Llicències individuals de tipus C2 per a l’establiment i explotació de xarxes públiques
fixes d’accés ràdio a la banda de 26 GHz.
ii. Llicències individuals de tipus C2 per a l’establiment i explotació de xarxes públiques
fixes d’accés ràdio a la banda de 3,4 a 3,6 GHz.
iii. Llicències individuals de tipus B2 per a l’establiment de la xarxa de telecomunicacions
necessària i per a l’explotació del servei de comunicacions mòbils de tercera generació.
iv. Llicències individuals de tipus B2 per a la prestació del servei de telecomunicació
de valor afegit de telefonia mòbil automàtica en la seva modalitat GSM.
v. Concessions per a la prestació pública del servei de radiocomunicacions mòbils
terrestres en grups tancats d’usuaris.
vi. Concessions per a la prestació del servei de telecomunicació de valor afegit de
radiocomunicacions mòbils terrestres en grups tancats d’usuaris.
vii. Llicències individuals de tipus B2 per a la prestació del servei de comunicacions
mòbils personals en la modalitat DCS 1800.
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a) Les resolucions expresses que transformin els títols existents abans de l’entrada
en vigor de la Llei general de telecomunicacions les ha de dictar el secretari d’Estat de
Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació en el termini d’un any des de l’entrada
en vigor del present Reglament. En aquestes resolucions s’ha de declarar l’anul·lació del
títol habilitador actualment en vigor i la seva transformació en una concessió de domini
públic radioelèctric independent de l’habilitació de la persona titular de l’esmentada
concessió demanial per a la prestació del servei o l’explotació de la xarxa de comunicacions
electròniques.
b) El procediment de transformació l’inicia d’ofici la Secretaria d’Estat de
Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació.
En l’expedient de transformació del títol s’ha de donar audiència al seu titular, a la resta
d’operadors que tinguin assignats drets d’ús privatiu de domini públic radioelèctric dins de
les categories concretes de títols habilitadors objecte de transformació a què es refereix
l’apartat d) d’aquesta disposició, com també a les associacions d’usuaris.
També s’ha de sol·licitar informe de manera preceptiva al Servei Jurídic del Departament
i de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, així com dictamen al Consell
d’Estat.
Una vegada dictada la resolució de transformació, i sense perjudici de notificar-la als
interessats, s’ha de traslladar a la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions perquè
en tingui coneixement.
c) En les resolucions expresses per les quals es transformen els títols s’han d’establir
els drets i les obligacions que es declaren subsistents dels previstos actualment en els
títols corresponents. També s’hi poden incloure altres obligacions per raons de servei
públic i interès general, així com les que es considerin necessàries per preservar les
condicions de competència al mercat.
Així mateix, en les condicions generals i específiques que s’estableixin, s’han de tenir
en compte les que siguin necessàries per a la seva adequació al present Reglament, al
Quadre Nacional d’Atribució de Freqüències i a la normativa de la Unió Europea que, si
s’escau, sigui aplicable, en especial, la referida als principis de neutralitat tecnològica i dels
serveis. Les condicions esmentades han de ser, en tot cas, proporcionades, transparents
i no discriminatòries. La transformació del títol no dóna dret a cap indemnització. En tot
cas, es manté el termini de vigència per al qual van ser atorgats.
d) Els títols habilitadors per a l’exercici del dret d’ús privatiu de domini públic
radioelèctric amb limitació de nombre objecte de transformació són les concessions
procedents de les extintes:
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ANNEX
Serveis amb freqüències reservades a les bandes indicades susceptibles de
transferència parcial de títol o de cessió a tercers dels drets d’ús del domini públic
radioelèctric
Serveis

Bandes

Serveis disponibles al públic de radiocerca i
radiomissatgeria («paging»).

68 - 87,5 MHz
146 - 174 MHz
406,1 - 430 MHz
440 - 470 MHz

Comunicacions mòbils en grup tancat d’usuaris.

68 - 87,5 MHz
146 -174 MHz
223 - 235 MHz
410 - 430 MHz
440 - 470 MHz
870 - 876 / 915 - 921 MHz
24,5 - 26,5 GHz

Serveis d’accés ràdio disponibles al públic.

1.427 - 1.452 / 1.492 - 1.518 MHz
1.525 - 1.530 MHz
2.025 - 2.110 / 2.200 - 2.290 MHz
2.290 - 2.300 MHz
3.600 - 4.200 MHz
4.500 - 5.000 MHz
5,9 - 6,4 / 6,4 - 7,1 GHz
7,725 - 7,975 GHz / 8,025 8,275 GHz
10,449 - 10,680 GHz
12,75 -13,25 GHz
14,47 - 14,753 / 14,865 15,173 GHz
15,285 - 15,350 GHz
17,7 - 19,7 GHz
21,2 - 21,4 GHz
22,0 - 22,6 / 23,0 - 23,6 GHz
27,9405 - 28,4445 / 28,9485 -29,4525 GHz
27,8285 - 27,9405 GHz
31,0 - 31,3 GHz
37,0 - 39,5 GHz

cv: BOE-A-2008-9855-C

Servei fix punt a punt.
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