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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ
19729 Ordre ITC/3538/2008, de 28 de novembre, per la qual s’aprova el model de 

comunicació a la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions de la normativa 
que afecti el dret d’ocupació del domini públic i privat per a la instal·lació de 
xarxes públiques de comunicacions electròniques.

La Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de les telecomunicacions, té, entre els 
seus objectius, el de promoure l’establiment de xarxes públiques de comunicacions 
electròniques per mitjà d’una inversió eficient.

Per donar compliment a aquest objectiu concret, la regulació de l’ocupació del domini 
públic o la propietat privada per a la instal·lació de xarxes ha pretès establir uns criteris generals 
que han de ser respectats per les administracions públiques titulars del domini públic. D’aquesta 
manera, es reconeixen drets d’ocupació a tots els operadors que practiquin la notificació de la 
Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, en la mesura que sigui necessari per a la 
instal·lació de les seves xarxes, alhora que detalla els principis bàsics que garanteixen l’exercici 
d’aquest dret en condicions d’igualtat i transparència, amb independència de l’Administració o 
el titular del domini públic o la propietat privada de què es tracti.

Amb l’objectiu de simplificar el compliment dels criteris generals que han de respectar 
les administracions públiques titulars del domini públic i competents per dictar normativa 
en determinades matèries que afecten el desplegament de les xarxes, així com per garantir 
els drets d’informació i de seguretat jurídica, tant dels operadors que aspiren a desplegar 
les seves xarxes, com dels usuaris dels serveis, i també dels ciutadans en general, l’article 
29.2 a) de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, estableix uns requisits que han de complir 
aquestes administracions públiques en les seves relacions amb la Comissió del Mercat de 
les Telecomunicacions en virtut de l’article 31.1 de la mateixa Llei.

L’article 29.2 a) de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, estableix en relació amb la 
normativa específica aplicable a l’ocupació del domini públic i la propietat privada per a la 
instal·lació de xarxes públiques de comunicacions electròniques dictada per les diferents 
administracions públiques amb competències en matèries de protecció del medi ambient, 
la salut pública, la seguretat pública, la defensa nacional, l’ordenació urbana o territorial i 
tributació per ocupació del domini públic, que aquestes han de ser publicades en un diari 
oficial d’àmbit corresponent al de l’Administració competent.

La publicació esmentada i un resum d’aquesta, ajustat al model que s’estableixi per ordre 
del ministre de Ciència i Tecnologia (actualment, ministre d’Indústria, Turisme i Comerç), així 
com el text de les ordenances fiscals municipals que imposin les taxes per utilització privativa 
o aprofitaments especials constituïts al sòl, el subsòl o el vol de les vies públiques municipals 
que preveu l’article 24.1 c) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes 
locals, i el de totes les disposicions de naturalesa tributària que afectin la utilització de béns de 
domini públic d’una altra titularitat, s’han de traslladar a la Comissió del Mercat de les 
Telecomunicacions, a fi que aquesta en publiqui una sinopsi a Internet.

Al seu torn, l’article 31.1 de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, estableix que la Comissió 
del Mercat de les Telecomunicacions ha de publicar a Internet un resum de les normes que 
cada Administració li hagi comunicat en compliment del que estableix l’article 29.2 esmentat.

Per donar compliment als manaments legals expressats, mitjançant aquesta Ordre 
s’aprova el model de comunicació a la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, per 
a la publicació a la seva pàgina web, del resum de la normativa que afecti el dret d’ocupació 
del domini públic i privat per a la instal·lació de xarxes públiques de comunicacions 
electròniques, reconegut als operadors en els articles 26 i 27 de la dita Llei general de 
telecomunicacions, dictada per les diferents administracions públiques en l’exercici de les 
seves competències.
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La present Ordre ha estat objecte d’informe per la Comissió del Mercat de les 
Telecomunicacions, de conformitat amb l’article 48.3.h) de la Llei general de 
telecomunicacions i, així mateix, pel Consell Assessor de les Telecomunicacions i de la 
Societat de la Informació, l’informe del qual, d’acord amb el que estableix la disposició 
addicional cinquena de la Llei general de telecomunicacions, equival a l’audiència a què es 
refereix l’article 24 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre.

En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article 1. Objecte.

1. Constitueix l’objecte de la present Ordre l’aprovació del model de comunicació de 
la normativa que afecti el dret d’ocupació del domini públic i privat per a la instal·lació de 
xarxes públiques de comunicacions electròniques, en desplegament del que estableix 
l’article 29.2 a) de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions.

2. El model de comunicació és el que figura a l’annex d’aquesta Ordre i està disponible 
a la pàgina web de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (www.cmt.es).

Article 2. Tramesa del model de comunicació.

1. Tant les disposicions normatives com els instruments de planejament amb força 
normativa aprovats per les administracions públiques aplicables a l’ocupació del domini 
públic i privat per a la instal·lació de xarxes públiques de comunicacions electròniques han 
de ser comunicats a la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions en el model de 
comunicació que s’aprova per aquesta Ordre.

2. Les administracions públiques que, d’acord amb el que disposen els articles 28 i 
29 de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions, dictin normativa 
específica relativa a la gestió del domini públic de què es tracti, normativa en matèria de 
protecció del medi ambient, la salut pública, la seguretat pública, la defensa nacional i 
l’ordenació urbana o territorial, així com ordenances fiscals municipals que imposin les 
taxes per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts al sòl, el subsòl o el vol 
de les vies públiques municipals que preveu l’article 24.1.c) de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, i disposicions de naturalesa tributària que 
afectin la utilització de béns de domini públic d’una altra titularitat, han de remetre a la 
Comissió del Mercat de les Telecomunicacions la documentació següent:

a) Una còpia de la publicació del text de la norma en el diari oficial corresponent.
b) Un resum de cadascuna de les normes aprovades ajustat al «Model de comunicació 

de la normativa que afecti el dret d’ocupació del domini públic i privat per a la instal·lació 
de xarxes públiques de comunicacions electròniques» que figura a l’annex.

Article 3. Termini per a la tramesa de la documentació.

La remissió a la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions de la documentació a 
què es refereix l’article anterior s’ha d’efectuar en el termini d’un mes des de la publicació 
de la norma, preferentment a través de mitjans electrònics o telemàtics.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.21a de la Constitució, 
que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de telecomunicacions.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 28 de novembre de 2008.–El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, Miguel 
Sebastián Gascón.
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ANNEX

Model de comunicació de la normativa que afecti el dret d’ocupació del domini públic 
i privat per a la instal·lació de xarxes públiques de comunicacions electròniques

Codi 1

ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA

ESTAT
COMUNITAT AUTÒNOMA
PROVÍNCIA
MUNICIPI
ALTRES

ÀMBIT COMPETENCIAL 2

RANG DE LA NORMA

TÍTOL DE LA NORMA

DATA DE/D’: APROVACIÓ

PUBLICACIÓ

ENTRADA EN VIGOR

DISPOSICIONS COMUNICADES PRÈVIAMENT 
QUE DEROGA

DIARI OFICIAL DE PUBLICACIÓ

VINCLE ELECTRÒNIC INDIVIDUALITZAT DE LA 
NORMA APROVADA

RESUM DE LA NORMA EN EL QUE AFECTI EL 
DESPLEGAMENT DE XARXES PÚBLIQUES DE 
COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

REFERÈNCIA DELS ARTICLES QUE AFECTEN

OBSERVACIONS

1. Codis definits per l’Institut Nacional d’Estadística (INE)
2. L’àmbit competencial de cadascuna de les normes s’ha de classificar en una o 

diverses de les categories següents:

a) Gestió del domini públic concret en una o diverses.
b) Medi ambient.
c) Salut pública.
d) Seguretat pública.
e) Defensa nacional.
f) Ordenació urbana o territorial.
g) Tributació per ocupació del domini públic.
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