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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME
10394 Reial decret 847/2015, de 28 de setembre, pel qual es regulen el Registre 

estatal de prestadors de serveis de comunicació audiovisual i el procediment 
de comunicació prèvia d’inici d’activitat.

La Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual, va establir 
un nou marc regulador de la comunicació audiovisual en el nostre ordenament jurídic. 
En efecte, amb anterioritat a l’aprovació de la norma esmentada els serveis 
audiovisuals estaven regulats i diferenciats per l’àmbit de transmissió o difusió i la 
seva prestació solia exigir l’obtenció d’un títol administratiu (concessió, autorització 
administrativa o comunicació fefaent), en funció de la tecnologia per la qual s’emetia 
i difonia. La major part dels serveis estaven inscrits al Registre corresponent. La 
Llei 7/2010, de 31 de març, va procedir a unificar la normativa audiovisual, fins 
llavors dispersa, va introduir actualitzacions allà on es demanaven i va donar suport 
legal a noves situacions que no havien trobat resposta per part del legislador. Una de 
les seves novetats principals és l’establiment d’un règim jurídic bàsic i, per primera 
vegada, unificat per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual en un 
mercat transparent i plural. El nou règim pivota sobre el principi de liberalització de 
la prestació dels serveis de comunicació audiovisual, que, d’acord amb l’article 22 
d’aquesta Llei, es configuren ja no com a serveis públics, sinó com a serveis d’interès 
general. Així, els ara anomenats serveis de comunicació audiovisual d’interès general 
es presten en règim de lliure competència, amb les restriccions derivades de la 
limitació de l’espectre radioelèctric i de la necessària protecció dels drets i interessos 
dels ciutadans.

Aquest Reial decret té un objectiu doble. En primer lloc, es desplega el que 
preveu la Llei 7/2010, de 31 de març, quant als requisits per prestar els serveis de 
comunicació audiovisual, radiofònics, televisius, connexos i interactius, al nostre 
país. En particular, es desplega el que preveu l’article 23.1 de la norma legal 
esmentada respecte del règim de comunicació prèvia. En aquest sentit, la 
comunicació prèvia, com a mitjà de poder adquirir la condició de prestador d’un 
servei i accedir a un sector econòmic, s’adapta a les innovadores mesures que recull 
la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 
2006, i que introdueix en el nostre ordenament jurídic la Llei 17/2009, de 23 de 
novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, 
encaminades a millorar la regulació del sector serveis i reduir les traves injustificades. 
Així, els articles 5 i 7 d’aquesta Llei han establert l’obligació de les administracions 
públiques d’aplicar els principis de no-discriminació, necessitat i proporcionalitat en 
la determinació del model d’iniciació del procediment, així com l’obligació de triar 
l’opció menys restrictiva en la determinació del model esmentat (article 39 bis de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú). Malgrat que els serveis de comunicació 
audiovisual estan exclosos de l’àmbit aplicable de la Llei esmentada, la Llei 7/2010, 
de 31 de març, opta per la comunicació prèvia d’inici de la prestació de serveis de 
comunicació audiovisual, d’acord amb la definició que recull l’article 71 bis de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de manera que es busca dotar de més celeritat i 
eficàcia l’inici de l’activitat esmentada. No obstant això, l’establiment de la 
comunicació prèvia com a única exigència per prestar serveis de comunicació 
audiovisual s’ha de fer sense perjudici de les facultats de comprovació, control i 
inspecció per part de les administracions públiques, tal com recull l’article 71 bis 3.
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En segon lloc, mitjançant aquest Reial decret s’estableix el règim jurídic de la 
inscripció en el Registre estatal de prestadors de serveis de comunicació audiovisual 
sotmesos a la jurisdicció espanyola, així com la seva estructura ―s’ordenen els serveis 
audiovisuals, d’acord amb la norma comunitària, en funció de si són lineals o no lineals―, 
i el seu funcionament. Tot això, d’acord amb el que disposa la disposició addicional 
setena de la Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la Comissió Nacional dels Mercats 
i la Competència, que incardina aquest Registre en el Ministeri d’Indústria, Energia i 
Turisme. En efecte, la Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència, encomana algunes funcions de l’extinta Comissió del Mercat 
de les Telecomunicacions al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. A la disposició 
addicional setena s’enumeren les funcions que en matèria audiovisual exerceix el 
Ministeri esmentat, entre les quals hi ha la de rebre les comunicacions d’inici d’activitat 
dels prestadors del servei de comunicació audiovisual i la de portar el Registre estatal de 
prestadors de serveis de comunicació audiovisual. A més, com a règim transitori, la Llei 
3/2013, de 4 de juny, disposa a la disposició transitòria quarta que «en relació amb les 
funcions que, de conformitat amb el que estableix aquesta Llei, s’hagin de traspassar als 
ministeris, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, una vegada hagi entrat 
en funcionament, les ha d’exercir fins al moment en què els departaments ministerials 
disposin dels mitjans necessaris per exercir-les […]». El Reial decret 657/2013, de 30 
d’agost, pel qual s’aprova l’Estatut orgànic de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència, estableix concrecions d’aquest període transitori a la disposició transitòria 
sisena, i disposa que «per ordre del ministre de la Presidència, a proposta del 
departament ministerial que n’assumeixi les funcions i dels ministeris d’Economia i 
Competitivitat i d’Hisenda i Administracions Públiques, s’ha de determinar la data a partir 
de la qual aquest departament ministerial comença a exercir de manera efectiva les 
competències esmentades». En conseqüència, aquest Reial decret entra en vigor 
l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» de l’ordre ministerial 
esmentada.

D’altra banda, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als 
serveis públics, es va promulgar amb l’objectiu fonamental d’impulsar l’aplicació de 
mitjans electrònics als processos de treball i a la gestió dels procediments i de 
l’actuació administrativa, sota criteris de simplificació administrativa. Així doncs, la 
utilització de mitjans electrònics de les administracions públiques es configura com un 
dret dels ciutadans i una obligació per a l’Administració. En particular, l’article 27.6 de 
la Llei 11/2007, de 22 de juny, preveu que «per reglament, les administracions 
públiques poden establir l’obligatorietat de comunicar-se amb aquestes utilitzant 
només mitjans electrònics, quan els interessats es corresponguin amb persones 
jurídiques o col·lectius de persones físiques que amb motiu de la seva capacitat 
econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius acreditats, tinguin garantit 
l’accés i disponibilitat dels mitjans tecnològics necessaris.» Per la seva banda, el Reial 
decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, 
de 22 de juny, estableix a l’article 32 que l’obligatorietat de comunicar-se per mitjans 
electrònics pot comprendre, si s’escau, la pràctica de notificacions administratives per 
mitjans electrònics, així com la necessària utilització dels registres electrònics que 
s’especifiquin.

Atesa la naturalesa de l’activitat que exerceixen els prestadors de serveis de 
comunicació audiovisual, el Registre estatal de prestadors de serveis de comunicació 
audiovisual que ara es regula està destinat a incloure persones jurídiques o col·lectius 
de persones físiques que, per la seva dedicació professional o la seva capacitat 
tècnica, tenen garantit l’accés i la disponibilitat dels mitjans tecnològics necessaris per 
comunicar-se amb el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme utilitzant mitjans 
electrònics. Per això, amb la finalitat de contribuir a l’impuls de l’ús dels mitjans 
electrònics en les relacions de l’Administració amb les empreses i professionals, per 
facilitar la tramitació dels procediments d’inscripció i modificació de les dades 
aportades pels prestadors, es considera oportú establir l’obligatorietat de l’ús de 
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mitjans de comunicació electrònics per a la gestió del Registre estatal de prestadors de 
serveis de comunicació audiovisual.

D’altra banda, amb la finalitat de promoure la transparència al mercat audiovisual i 
permetre el control de les previsions legals per garantir el pluralisme en aquest mercat, 
el Registre estatal de prestadors de serveis de comunicació audiovisual està accessible 
a la pàgina web del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme per a la seva consulta per 
part de qualsevol persona física o jurídica, administració pública o institució de 
qualsevol naturalesa. La previsió esmentada està en línia amb el que preveu la 
normativa comunitària. Efectivament, la Directiva 2010/13/UE, de 10 de març de 2010, 
sobre la coordinació de determinades disposicions legals, reglamentàries i 
administratives dels estats membres relatives a la prestació de serveis de comunicació 
audiovisual (Directiva de serveis de comunicació audiovisual), assenyala al considerant 
45 que «ateses les característiques específiques dels serveis de comunicació 
audiovisual i, en especial, la seva incidència en les opinions de les persones és 
essencial que els usuaris sàpiguen exactament qui és responsable del seu contingut». 
Seguidament recomana que «els estats membres vetllin perquè els usuaris tinguin un 
accés fàcil i directe en tot moment a la informació sobre el prestador del servei de 
comunicació».

Un altre element important, d’acord amb el que disposa l’article 33.4 de la 
Llei 7/2010, de 31 de març, són les relacions que s’han d’establir entre el Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme i els òrgans responsables a cada comunitat autònoma 
per promoure l’articulació dels cursos necessaris de col·laboració que facilitin l’accés i 
la coordinació amb els registres autonòmics. La previsió de l’article 33.4 esmentat 
―que assenyala que «les autoritats audiovisuals competents de l’Estat i de les 
comunitats autònomes han d’articular una via que asseguri la necessària coordinació 
entre el Registre estatal i els registres autonòmics, i faciliti l’accés per mitjans 
telemàtics al conjunt de dades que hi consten»― adquireix una importància especial 
després de la promulgació de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la 
unitat de mercat. Entre els àmbits aplicables de la Llei esmentada hi ha el sector 
audiovisual, ja que és un sector econòmic i li són aplicables les disposicions que 
estableix aquesta relatives a la simplificació màxima dels tràmits administratius, així 
com les relatives a l’eficàcia en tot el territori nacional de la comunicació prèvia d’inici 
d’activitat que conté el capítol V d’aquesta Llei. En conseqüència, aquest Reial decret 
procedeix a establir els mecanismes de relació entre els registres autonòmics i l’estatal, 
i opta per un model de Registre estatal que conté tota la inscripció que es produeixi a 
les comunitats autònomes, i que es converteix d’aquesta manera en un repositori 
central de tota la informació sobre serveis audiovisuals. Aquest fet no comporta cap 
detriment per al desplegament de les competències audiovisuals que estan atribuïdes 
dins de la normativa sectorial a les comunitats autònomes.

Quant a la seva estructura, el Reial decret consta de 35 articles, estructurats en 
quatre títols, una part final composta per una disposició addicional única, dues 
disposicions transitòries i tres disposicions finals, així com un annex. El títol preliminar 
conté les disposicions generals de la norma. El títol I regula les condicions per prestar 
serveis de comunicació audiovisual. El títol II disposa el que és relatiu al procediment 
per reconèixer la pèrdua de la condició de prestador de serveis de comunicació 
audiovisual. Finalment, el títol III regula el Registre estatal de prestadors de serveis de 
comunicació audiovisual i consta de cinc capítols (el capítol I sobre subjectes obligats 
a inscripció i sobre les dades i els actes inscriptibles; el capítol II sobre el procediment 
d’inscripció; el capítol III sobre el règim jurídic de la inscripció; el capítol IV sobre 
l’estructura i funcionament del Registre, i el capítol V sobre el marc per a la col·laboració 
entre el Registre estatal de prestadors de serveis de comunicació audiovisual amb els 
registres autonòmics corresponents d’acord amb les previsions que estableix la 
normativa vigent). El Reial decret conté un annex amb l’estructura del Registre.

Quant a la tramitació del Reial decret, s’ha donat audiència en el si del Consell 
Assessor de Telecomunicacions i Societat de la Informació, d’acord amb el que preveu el 
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Reial decret 1029/2002, de 4 d’octubre, pel qual s’estableix la composició i el règim de 
funcionament de l’òrgan esmentat.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de la competència de l’Estat per establir la 
normativa bàsica sobre mitjans de comunicació social d’acord amb el que disposa l’article 
149.1.27a de la Constitució, sense perjudici de les facultats que en el seu desplegament i 
execució corresponguin a les comunitats autònomes.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria, Energia i Turisme, amb l’aprovació 
prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 25 de setembre 
de 2015,

DISPOSO:

TÍTOL PRELIMINAR

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

L’objecte d’aquest Reial decret és establir l’organització i el règim de funcionament 
electrònic del Registre estatal de prestadors de serveis de comunicació audiovisual i les 
seves relacions amb els registres autonòmics de serveis de comunicació audiovisual, així 
com el procediment de comunicació prèvia d’inici d’activitat.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

Aquest Reial decret és aplicable a tots els serveis de comunicació audiovisual de 
cobertura estatal, d’acord amb el que preveu l’article 2.3 de la Llei 7/2010, de 31 de març, 
general de la comunicació audiovisual.

Article 3. Definicions.

Els termes que esmenta aquest Reial decret tenen el significat que preveu l’article 2 de 
la Llei 7/2010, de 31 de març.

TÍTOL I

Prestació del servei de comunicació audiovisual

Article 4. Condicions per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual.

1. La prestació de serveis de comunicació audiovisual que es prestin mitjançant ones 
hertzianes terrestres requereix llicència prèvia.

2. La prestació de serveis de comunicació audiovisual d’àmbit estatal que no es 
prestin mitjançant ones hertzianes terrestres requereix la comunicació al Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme, fefaent i amb caràcter previ a l’inici de l’activitat, d’acord amb 
el que preveu l’article següent.

3. Les persones físiques o jurídiques de països no membres de l’Espai Econòmic 
Europeu que prestin serveis de comunicació audiovisual han de designar un representant 
domiciliat a Espanya als efectes de notificacions.

Article 5. Manera de dur a terme la comunicació prèvia.

1. La comunicació prèvia s’ha de dur a terme mitjançant l’aplicació del registre 
electrònic, accessible a la seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.
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2. La informació aportada pels prestadors del servei de comunicació audiovisual és 
la que relacionen els apartats de l’article 12, excepte les lletres h), i), j), k) i l) de l’article 
12.1 i les lletres e) i ñ) de l’article 12.2.

3. Una vegada feta la comunicació prèvia, l’interessat pot iniciar la prestació del 
servei de comunicació audiovisual.

Article 6. Esmena de la comunicació prèvia.

1. Després de la recepció de la comunicació prèvia, l’òrgan competent ha de 
comprovar que l’interessat reuneix els requisits per ser prestador del servei de comunicació 
audiovisual.

2. Si la documentació aportada per l’interessat està incompleta, s’ha de requerir a 
l’interessat que, en un termini de deu dies, esmeni les deficiències o adjunti els documents 
preceptius.

3. Transcorregut el termini assenyalat sense que s’hagi aportat la informació 
que preveuen les lletres a), b), c), d), e), f) i g) de l’article 12.1 i la que preveuen les 
lletres a), d), f), g), h), i) i k) de l’article 12.2, o en cas que l’interessat no reuneixi els 
requisits per ser prestador del servei de comunicació audiovisual, el titular de la 
Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació ha de 
dictar resolució motivada en la qual determini la impossibilitat de continuar prestant 
el servei.

4. Contra la resolució que preveu l’apartat anterior, que posa fi a la via administrativa, 
es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que la va dictar, 
d’acord amb el que preveu l’article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o 
la resolució esmentada es pot impugnar directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu.

Article 7. Comunicació prèvia sense efectes.

1. La comunicació prèvia no produeix cap efecte en els supòsits que preveu 
l’article 71 bis 4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre i, en tot cas, en els supòsits 
següents:

a) Quan l’hagi fet qui, havent efectuat ja una comunicació prèvia, hagi estat sancionat 
amb la privació dels seus efectes en els dos anys anteriors mitjançant una resolució 
administrativa en ferm.

b) Quan l’hagi fet qui, havent obtingut una llicència prèvia per a qualsevol àmbit de 
cobertura, hagi estat sancionat amb la seva revocació en els dos anys anteriors mitjançant 
una resolució administrativa en ferm.

c) Les societats en el capital social de les quals tinguin una participació significativa 
o, si s’escau, de control, directe o indirecte, persones que estiguin en alguna de les 
situacions dels apartats a) i b).

d) Quan l’hagin efectuat persones físiques o jurídiques que hagin prestat serveis 
audiovisuals en un altre Estat membre de l’Espai Econòmic Europeu i una autoritat 
audiovisual d’un Estat membre els hagi prohibit l’exercici de la seva activitat durant els 
dos últims anys per atemptar contra els principis i valors del Conveni europeu de drets 
humans.

e) Quan l’hagin efectuat persones físiques o jurídiques que hagin prestat serveis 
audiovisuals en un altre Estat membre de l’Espai Econòmic Europeu i una autoritat 
audiovisual d’un Estat membre els hagi prohibit l’exercici de la seva activitat durant els dos 
últims anys per atemptar contra el que disposa la normativa europea en matèria de 
protecció de menors.

2. Per resolució del titular de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la 
Societat de la Informació, en el termini de tres mesos des que es va dur a terme la 
comunicació prèvia, s’ha de declarar la concurrència de qualsevol de les circumstàncies 
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que preveu l’apartat anterior i, si s’escau, la impossibilitat d’instar un procediment similar 
amb el mateix objecte i la durada d’aquesta impossibilitat.

3. Contra la resolució que preveu l’apartat anterior, que posa fi a la via administrativa, 
es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que la va dictar, 
d’acord amb el que preveu l’article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
o la resolució esmentada es pot impugnar directament davant l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu.

Article 8. Prestació de serveis de comunicació audiovisual subjectes a llicència.

La prestació de serveis de comunicació audiovisual mitjançant ones hertzianes 
terrestres s’ha de fer de conformitat amb la llicència atorgada en concurs públic, en virtut 
del que preveu l’article 27 de la Llei 7/2010, de 31 de març.

TÍTOL II

La pèrdua de la condició de prestador de serveis de comunicació audiovisual

Article 9. Causes de la pèrdua de la condició de prestador de serveis de comunicació 
audiovisual.

1. El prestador de serveis de comunicació audiovisual d’àmbit estatal deixa de tenir 
aquesta condició de manera general sota els supòsits que enuncia l’article 71.4 bis de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre i, en particular, en els casos següents:

a) Pel cessament en l’activitat del prestador del servei.
b) Per extinció de la personalitat jurídica del prestador, excepte en els supòsits de 

fusions o concentracions empresarials. Així mateix, en el supòsit de persones físiques, en 
cas de mort o incapacitat sobrevinguda.

c) Per sanció administrativa ferma, d’acord amb el que estableix el títol VI de la 
Llei 7/2010, de 31 de març, que determini la pèrdua de la condició de prestador de serveis 
de comunicació audiovisual.

d) Per extinció de la llicència en el cas de serveis que es portin a terme mitjançant 
ones hertzianes terrestres, d’acord amb el que preveu l’article 30 de la Llei 7/2010, de 31 
de març.

2. Les circumstàncies que preveuen les lletres a) i b) de l’apartat anterior les ha de 
comunicar immediatament el prestador al Registre estatal de prestadors de serveis de 
comunicació audiovisual.

Article 10. Reconeixement de la pèrdua de la condició de prestador de serveis de 
comunicació audiovisual.

1. La pèrdua de la condició de prestador de serveis de comunicació audiovisual s’ha 
d’acordar per resolució del titular de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la 
Societat de la Informació.

2. El procediment s’ha d’iniciar d’ofici en els termes següents:

a) En els supòsits de les lletres a) i b) de l’apartat 1 de l’article 9, després de la 
recepció de la comunicació de les circumstàncies que assenyalen aquests.

b) En el supòsit de la lletra c) de l’apartat 1 de l’article 9, una vegada que hagi adquirit 
fermesa la sanció imposada.

c) En el supòsit de la lletra d) de l’apartat 1 de l’article 9, l’extinció de la llicència 
comporta la pèrdua de la condició de prestador de serveis de comunicació 
audiovisual.

3. El termini per acordar la pèrdua de la condició de prestador de serveis de 
comunicació audiovisual és de tres mesos des de l’acord d’iniciació del procediment.
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4. Contra la resolució que preveu l’apartat anterior, que posa fi a la via administrativa, 
es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que la va dictar, 
d’acord amb el que preveu l’article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
o l’esmentada resolució es pot impugnar directament davant l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu.

TÍTOL III

El Registre estatal de prestadors de serveis de comunicació audiovisual

CAPÍTOL I

Subjectes obligats a inscripció i dades i actes inscriptibles

Article 11. Prestadors de serveis de comunicació audiovisual que inclou el Registre.

S’han d’inscriure d’ofici en el Registre estatal de prestadors de serveis de comunicació 
audiovisual, amb els efectes que preveu l’article 14, els subjectes següents:

a) Els prestadors del servei de comunicació audiovisual, de titularitat pública o 
privada, d’àmbit estatal sotmesos a la jurisdicció espanyola.

b) Els titulars de participacions significatives en els prestadors del servei de 
comunicació audiovisual, d’acord amb l’article 33.2 de la Llei 7/2010, de 31 de març.

Article 12. Dades i actes inscriptibles.

És objecte d’inscripció la informació següent:

1. Respecte al prestador del servei de comunicació audiovisual:

a) Nom i cognoms o, si s’escau, denominació o raó social i nacionalitat del prestador.
b) Número identificació fiscal del prestador (NIF), o documentació equivalent en cas 

de ser un prestador no espanyol.
c) Domicili social del prestador.
d) Nom, cognoms, document nacional d’identitat o passaport del representant legal i 

document acreditatiu de la capacitat de representació.
e) Domicili i adreça de correu electrònic del representant del prestador del servei de 

comunicació audiovisual.
f) Domicili a Espanya als efectes de notificacions del prestador de serveis de 

comunicació audiovisual.
g) Nom i cognoms o, si s’escau, denominació o raó social, incloent-hi el número 

d’identificació fiscal dels titulars de participacions significatives en el capital social, 
amb indicació dels percentatges corresponents, tant directament com indirectament. 
Així mateix, s’ha d’indicar el nombre d’accions per accionista amb participacions 
significatives.

h) Documentació acreditativa de la constitució de la persona jurídica.
i) Òrgans d’administració de la societat en cas que el prestador de serveis sigui una 

persona jurídica, i modificacions posteriors.
j) Documentació acreditativa de la participació del prestador de servei de 

comunicació audiovisual i/o dels seus socis en el capital o en els drets de vot d’altres 
prestadors.

k) Documents que acreditin els actes i negocis jurídics que impliquin la transmissió, 
la disposició o el gravamen de les accions a què es refereix la lletra anterior o la cessió o 
promesa de cessió d’accions, participacions o títols equivalents que tingui com a efecte 
l’adquisició directa o indirecta de les accions d’una empresa l’objecte de la qual sigui la 
prestació d’un servei de comunicació audiovisual.
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l) En el cas de llicenciataris de serveis de comunicació audiovisual sense ànim de 
lucre s’ha d’indicar la característica esmentada de manera expressa.

2. Respecte a cada servei de comunicació audiovisual que ofereixi el prestador:

a) Denominació comercial del servei de comunicació audiovisual.
b) Característiques generals del servei (televisiu o no, llicenciatari o no) i tipus de 

contingut (generalista o temàtic).
c) Idioma o idiomes del servei.
d) Tipus d’emissió del servei de comunicació audiovisual (lineal, a petició, en obert, 

codificat, de pagament per subscripció, pagament per visió o altres).
e) Número administratiu del títol habilitador per a l’ús del domini públic radioelèctric, 

en cas que el servei ho requereixi.
f) Forma de transmissió del servei: Televisió digital terrestre (TDT), DAB, AM, FM, 

satèl·lit, cable, IPTV, Internet o altres. A més, en cas que es tracti d’una emissió radiofònica, 
s’ha d’indicar si es tracta d’una emissió en cadena.

g) Plataformes de difusió de serveis audiovisuals, i s’entenen per aquest concepte 
els serveis comercials prestats per terceres entitats que difonguin entre la seva oferta de 
canals el servei de comunicació audiovisual del prestador.

h) Denominació de l’operador que presta el servei d’enllaç ascendent (up-link) amb 
indicació de la capacitat satel·litària, transponedors i freqüència utilitzada, en cas d’emissió 
per satèl·lit.

i) Pàgina web o domini a través del qual resulta accessible el servei de comunicació 
audiovisual, en el supòsit de tractar-se d’un servei a petició.

j) Data d’inici d’emissions i data de cessament d’emissions en cas d’estar prevista.
k) Àmbit geogràfic de les emissions.
l) Tipologia de l’audiència objectiu.
m) Horari d’emissions del servei.
n) Cessament de la prestació del servei de comunicació audiovisual i causes.
ñ) Identificació de la prestació de serveis de subtitulació, audiodescripció i llenguatge 

de signes.

CAPÍTOL II

Procediment d’inscripció

Article 13. Dret d’inscripció.

1. Els prestadors del servei de comunicació audiovisual de titularitat pública o 
privada, d’àmbit estatal, tenen dret a estar inscrits en el Registre estatal de prestadors de 
serveis de comunicació audiovisual.

2. Les dades dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual d’àmbit 
autonòmic o local inscrits en el seu corresponent Registre autonòmic de prestadors de 
serveis de comunicació audiovisual s’han integrar en el Registre estatal de prestadors de 
serveis de comunicació audiovisual d’acord amb el que disposa el títol V.

Article 14. Caràcter de la inscripció.

La inscripció en el Registre estatal de prestadors de serveis de comunicació audiovisual 
té caràcter declaratiu.

Article 15. Procediment d’inscripció en el Registre.

La primera inscripció en el Registre, tant en relació amb el prestador com amb el servei 
de comunicació audiovisual que es pretengui prestar, s’ha de practicar d’ofici una vegada 
atorgada la preceptiva llicència o una vegada efectuada la comunicació prèvia d’acord amb 
el que disposa l’article 5.
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Article 16. Número únic d’inscripció.

El procediment d’alta en el Registre estatal de prestadors de serveis de comunicació 
audiovisual ha d’assignar al prestador un número únic d’inscripció, amb el qual pot procedir 
a inscriure les modificacions successives de les dades inscrites.

Article 17. Informació que s’ha d’aportar per tramitar la inscripció en el Registre.

A l’objecte de la seva inscripció en el Registre estatal de prestadors de serveis de 
comunicació audiovisual, el prestador ha d’aportar la informació que conté l’article 12 que 
sigui aplicable, en funció de si el prestador està sotmès al règim de comunicació prèvia o 
al règim de llicència.

CAPÍTOL III

Règim jurídic de la inscripció

Article 18. Realització de la inscripció.

1. Rebuda la documentació en el Registre estatal de prestadors de serveis de 
comunicació audiovisual, aquest òrgan ha d’examinar i verificar si compleix els requisits 
per procedir a la inscripció.

2. En cas que consti tota la documentació, s’ha de validar la inscripció en el Registre 
i s’ha de comunicar al prestador.

Article 19. Modificació de les dades inscrites en el Registre.

1. Els prestadors del servei de comunicació audiovisual d’àmbit estatal han comunicar 
al Registre estatal de prestadors del servei de comunicació audiovisual qualsevol 
modificació que afecti la informació que conté aquest.

2. Les modificacions que es facin sobre les dades i els actes inscrits per part d’un 
prestador que dimanin de qualsevol acte de l’Administració s’han de notificar al responsable 
del Registre perquè es puguin inscriure d’ofici.

Article 20. Termini per comunicar la modificació de dades inscrites en el Registre.

El termini per a la comunicació de les modificacions és d’un mes des de la data en què 
aquestes es produeixin.

Article 21. Comunicació de la modificació.

La comunicació de modificació de qualsevol dada o acte inscrit en el Registre estatal 
de prestadors del servei de comunicació audiovisual s’ha de dur a terme mitjançant 
l’aplicació informàtica accessible a través de la seu electrònica del Ministeri d’Indústria, 
Energia i Turisme.

Article 22. Documentació que s’ha d’aportar a la comunicació de modificació de dades 
inscrites en el Registre.

Qualsevol comunicació de modificació de les dades o actes inscrits en el Registre 
estatal de prestadors del servei de comunicació audiovisual i, en particular, en el cas de 
modificacions relatives als posseïdors de participacions significatives en un prestador, s’ha 
d’acompanyar de la corresponent documentació acreditativa.

Article 23. Altres dades que inclou el Registre.

1. S’han de practicar anotacions d’ofici, al marge de la inscripció corresponent als 
prestadors de serveis de comunicació audiovisual, que recullin, si s’escau, la imposició de 
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qualsevol sanció ferma imposada de conformitat amb la Llei 7/2010, de 31 de març, i, en 
particular, s’ha de fer constar el cessament de les emissions i la clausura provisional dels 
equips i les instal·lacions.

A aquests efectes, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha de 
comunicar a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació 
les resolucions i els actes que, en el marc de les seves competències, imposin les sancions 
a què es refereix l’apartat anterior.

2. Igualment, es poden inscriure com a anotacions preventives les situacions 
extraregistrals que puguin afectar les dades i els actes inscrits.

3. Les notes i les anotacions practicades s’han de cancel·lar quan consti que han 
deixat de concórrer les circumstàncies que en van determinar la pràctica.

Article 24. Cancel·lació de la inscripció.

Després de la pèrdua de la condició de prestador de serveis de comunicació 
audiovisual d’acord amb el que preveu l’article 10, s’ha de cancel·lar d’ofici la inscripció del 
prestador de serveis de comunicació audiovisual en el Registre estatal de prestadors de 
serveis de comunicació audiovisual.

Article 25. Règim de recursos.

1. Les resolucions que deneguin la inscripció en el Registre estatal de prestadors de 
serveis de comunicació audiovisual, així com les resolucions de cancel·lació d’inscripció, 
totes dues aprovades pel titular de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la 
Societat de la Informació, posen fi a la via administrativa.

2. Contra les resolucions que preveu l’apartat anterior es pot interposar un recurs 
potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que les va dictar, d’acord amb el que 
preveu l’article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, o les resolucions 
esmentades es poden impugnar directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu.

CAPÍTOL IV

Organització i funcionament del Registre

Article 26. Objecte del Registre.

El Registre estatal de prestadors de serveis de comunicació audiovisual té per objecte 
recollir les inscripcions obligatòries de tots els prestadors de serveis de comunicació 
audiovisual d’àmbit estatal i, si s’escau, dels registres autonòmics, així com tots els fets, 
els negocis jurídics i les circumstàncies tècniques que afectin els titulars dels serveis, i el 
servei mateix, així com les seves modificacions.

Article 27. Naturalesa i àmbit del Registre.

1. El Registre estatal de prestadors de serveis de comunicació audiovisual té caràcter 
públic i és de naturalesa administrativa.

2. El Registre estatal de prestadors de serveis de comunicació audiovisual és d’àmbit 
estatal i està adscrit a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la 
Informació que depèn del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

3. El tractament de les dades que conté el Registre estatal de prestadors de 
serveis de comunicació audiovisual queda afectat per les disposicions que estableix 
la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal.
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Article 28. Gestió electrònica del Registre.

1. La gestió del Registre estatal de prestadors de serveis de comunicació audiovisual 
és exclusivament electrònica.

2. Els prestadors de serveis de comunicació audiovisual han de consultar, fer 
gestions, aportar documentació i fer les comunicacions oportunes davant del Registre 
estatal de prestadors del servei de comunicació audiovisual mitjançant l’accés a 
l’aplicació corresponent a la seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Energia i 
Turisme.

3. Les comunicacions per les quals es requereixi l’esmena de les dades o 
documentació aportades s’han de notificar per mitjans electrònics als interessats, que les 
poden consultar prèvia identificació de manera segura a la seu electrònica del Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme.

4. Les comunicacions als interessats diferents de les que preveu l’apartat anterior 
s’han d’efectuar per mitjans electrònics.

Article 29. Estructura del Registre.

1. El Registre estatal de prestadors de serveis de comunicació audiovisual està 
estructurat en dos grups:

a) Prestadors de serveis de comunicació audiovisual lineals.
b) Prestadors de serveis de comunicació audiovisual no lineals.

2. Cada grup està integrat per seccions, de la manera que especifica l’annex.

Article 30. Informació que conté el Registre.

La informació que conté el Registre estatal de prestadors de serveis de comunicació 
audiovisual és la que conté l’article 12 en relació tant amb els prestadors del servei de 
comunicació audiovisual com amb els serveis de comunicació audiovisual que prestin.

Article 31. Publicitat formal del Registre.

A la seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme s’ha de posar a 
disposició la informació relativa als prestadors de serveis de comunicació audiovisual 
d’acord amb el que preveu la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern.

Article 32. Accés al Registre.

Les inscripcions del Registre estatal de prestadors de serveis de comunicació 
audiovisual són públiques i els seients registrals practicats són de lliure accés per a la seva 
consulta per qualsevol persona amb els límits que estableix l’article 14 de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre.

Article 33. Expedició de certificats.

1. Qualsevol persona física o jurídica pot sol·licitar certificacions de prestadors de 
serveis de comunicació audiovisual i els altres actes inscrits.

2. Les certificacions registrals acrediten fefaentment el contingut dels seients 
registrals.
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CAPÍTOL V

Relació amb els registres autonòmics de prestadors del servei de comunicació 
audiovisual i col·laboració entre aquests

Article 34. Col·laboració del Registre estatal amb els registres autonòmics.

1. La informació intercanviada entre els registres autonòmics i el Registre estatal ha 
d’estar continguda sempre en suport electrònic.

2. Els òrgans responsables dels registres autonòmics han d’aportar la informació 
necessària per completar les dades que conté el Registre estatal.

Article 35. Formes de cooperació entre el Registre estatal i els registres autonòmics.

En compliment dels principis de col·laboració entre el Registre estatal de prestadors de 
serveis de comunicació audiovisual i els registres autonòmics, s’estableixen les formes de 
cooperació següents:

a) Els registres autonòmics de prestadors de serveis de comunicació audiovisual han 
de comunicar al Registre estatal de prestadors de serveis de comunicació audiovisual la 
inscripció i les seves modificacions, dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual 
registrats, així com el cessament d’activitat, al temps de practicar els corresponents 
assentaments, mitjançant la remissió de còpia autoritzada del corresponent full registral i 
de les seves modificacions.

b) Tant el Registre estatal com els registres autonòmics de prestadors de serveis de 
comunicació audiovisual s’han de facilitar mútuament una còpia de la documentació de 
què disposin, quan respectivament la requereixin per a l’exercici de les funcions registrals 
que els corresponen.

Disposició addicional única. No-increment de la despesa pública.

Les mesures que inclou aquesta norma no poden suposar un increment de dotacions 
ni de retribucions ni d’altres despeses de personal.

Disposició transitòria primera. Subjectes obligats a la inscripció.

Els prestadors de serveis de comunicació audiovisual d’àmbit nacional que fins a 
l’entrada en vigor de la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual, 
no tenien l’obligació de fer la comunicació prèvia a la prestació del servei, així com els 
altres que hagin iniciat l’activitat i no estiguin inscrits en cap dels registres, disposen d’un 
termini de tres mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret per comunicar-lo 
al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme als efectes de la seva inscripció en el Registre 
estatal de prestadors de serveis de comunicació audiovisual.

Disposició transitòria segona. Subjectes inscrits en anteriors registres administratius.

Una vegada entri en vigor aquest Reial decret, s’ha de requerir als prestadors de 
serveis de comunicació audiovisual que, si s’escau i en el termini de tres mesos, actualitzin 
o completin la informació que contingui el Registre anterior.

Disposició final primera. Facultats d’execució.

1. El titular del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme pot dictar les disposicions 
d’aplicació i execució d’aquest Reial decret.

2. El titular del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme pot modificar per resolució el 
contingut dels annexos d’aquest Reial decret.
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Disposició final segona. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.27a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència en matèria de normativa bàsica sobre 
mitjans de comunicació, sense perjudici de les facultats que en el seu desplegament i 
execució corresponguin a les comunitats autònomes.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat» de l’ordre ministerial a la qual es refereix la disposició transitòria sisena del Reial 
decret 657/2013, de 30 d’agost.

Madrid, 28 de setembre de 2015.

FELIPE R.

El ministre d’Indústria, Energia i Turisme,
JOSÉ MANUEL SORIA LÓPEZ
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ANNEX

Estructura del Registre estatal de prestadors de serveis de comunicació 
audiovisual

Prestadors de serveis de 
comunicació audiovisual lineal

Llicència
Televisió

Àmbit estatal

Àmbit autonòmic i local

Ràdio
Àmbit estatal

Àmbit autonòmic i local

Comunicació 
prèvia

Televisió i ràdio àmbit estatal

Televisió i ràdio àmbits autonòmic i local
Prestadors de serveis de 

comunicació audiovisual no 
lineal

Comunicació prèvia àmbit estatal

Comunicació prèvia àmbits autonòmic i local

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


