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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ
4851 Reial decret 244/2010, de 5 de març, pel qual s’aprova el Reglament regulador 

de l’activitat d’instal·lació i manteniment d’equips i sistemes de 
telecomunicació.

La Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i 
el seu exercici ha transposat a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2006/123/CE 
del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en 
el mercat interior, establint les disposicions i principis necessaris per garantir el lliure 
accés a les activitats de serveis i el seu exercici realitzades en territori espanyol per 
prestadors establerts a Espanya o en qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea, 
simplificant els procediments i impulsant la modernització de les administracions 
públiques.

Ara bé, com indica la seva exposició de motius, per assolir l’objectiu de reformar 
significativament el marc regulador no n’hi ha prou amb l’establiment dels principis generals 
que han de regir la regulació actual i futura de les activitats de serveis, sinó que es va fer 
necessari procedir a un exercici d’avaluació de tota la normativa reguladora de l’accés a 
les activitats de serveis i del seu exercici, per adequar-la als principis que la llei esmentada 
estableix. Com a conseqüència, s’ha procedit a modificar, entre d’altres, la Llei 32/2003, de 
3 de novembre, general de telecomunicacions, mitjançant la Llei 25/2009, de 22 de 
desembre, de modificació de diverses lleis per adaptar-la a la Llei sobre el lliure accés a 
les activitats de serveis i el seu exercici.

En efecte, la nova redacció de l’article 42 de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general 
de telecomunicacions, determina les condicions que han de complir els prestadors de 
serveis d’instal·lació i manteniment d’equips o sistemes de telecomunicació a fi que la 
important tasca que despleguen contribueixi a la innovació tecnològica sense afectar la 
seguretat de les xarxes de telecomunicacions.

D’acord amb aquest objectiu, l’article 42 de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, estableix 
que la prestació a tercers de serveis d’instal·lació o manteniment d’equips o sistemes de 
telecomunicacions s’ha de fer en règim de lliure competència mitjançant la presentació 
d’una declaració responsable davant el Registre d’empreses instal·ladores de 
telecomunicació.

El reglament que ara s’aprova desplega el contingut de l’esmentada declaració garantint 
la seguretat de les xarxes de telecomunicacions i la protecció dels consumidors i usuaris 
del servei.

En desplegament de l’apartat tercer de l’esmentat article 42, es regula el Registre 
d’empreses instal·ladores de telecomunicació. Aquesta regulació dota de seguretat jurídica 
el procés de transició des de l’actual sistema d’autorització prèvia cap al nou sistema de 
declaració responsable.

Amb l’objectiu de generalitzar l’ús de les noves tecnologies i de convertir l’Administració 
Pública en impulsora del procés de modernització de tota la societat, l’article 27.6 de la 
Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, permet 
establir per reglament l’obligatorietat de comunicar-se amb l’Administració utilitzant 
únicament mitjans electrònics quan els interessats es corresponguin amb col·lectius que 
per motiu de la seva dedicació professional tinguin garantit l’accés i la disponibilitat dels 
mitjans tecnològics necessaris. En execució de l’esmentat article, el present Reglament 
substitueix l’actual model dual de registre físic i electrònic per un model plenament 
telematitzat.
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En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 5 
de març de 2010,

DISPOSO:

Article únic. Aprovació del Reglament regulador de l’activitat d’instal·lació i manteniment 
d’equips i sistemes de telecomunicació.

S’aprova el Reglament regulador de l’activitat d’instal·lació i manteniment d’equips i 
sistemes de telecomunicació, el text del qual s’inclou a continuació.

Disposició transitòria única. Manteniment d’inscripcions ja efectuades en el Registre 
d’empreses instal·ladores de telecomunicació.

1. Les sol·licituds d’inscripció en el Registre d’empreses instal·ladores de telecomunicació 
presentades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret les ha de tramitrar i 
resoldre la normativa vigent en el moment que es presenti la sol·licitud.

2. Malgrat el que disposa l’apartat anterior, l’interessat pot desistir de la seva sol·licitud, 
amb anterioritat a la resolució, i optar per la presentació de la declaració responsable a què 
es refereix el Reglament regulador de l’activitat d’instal·lació i manteniment d’equips i 
sistemes de telecomunicació aprovat per aquest Reial decret.

3. Les inscripcions efectuades en el Registre d’empreses instal·ladores de 
telecomunicació amb anterioritat a l’entrada en vigor del present Reial decret mantenen la 
seva vigència, i les empreses ja inscrites conserven el seu número d’inscripció sense 
necessitat d’efectuar la declaració responsable.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el capítol III del Reglament regulador de les infraestructures comunes 
de telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació a l’interior dels edificis i 
de l’activitat d’instal·lació d’equips i sistemes de telecomunicacions, aprovat pel Reial 
decret 401/2003, de 4 d’abril.

Així mateix, queden derogades qualssevol disposicions del mateix rang o inferior que 
contradiguin o s’oposin al que estableix el present Reial decret.

Disposició final primera. Fonament constitucional.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 149.1.21a de la Constitució, que 
atribueix competència exclusiva a l’Estat en matèria de telecomunicacions.

Disposició final segona. Facultat de desplegament normatiu.

S’autoritza el ministre d’Indústria, Turisme i Comerç per dictar les normes que siguin 
necessàries per al desplegament i l’execució del que estableix aquest Reial decret.

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, 5 de març de 2010.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç,
MIGUEL SEBASTIÁN GASCÓN
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REGLAMENT REGULADOR DE L’ACTIVITAT D’INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 
D’EQUIPS I SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ

Article 1. Concepte d’empresa instal·ladora.

A l’efecte d’aquest Reglament, tenen la consideració d’empreses instal·ladores de 
telecomunicació les persones físiques o jurídiques que realitzin la instal·lació o el 
manteniment d’equips o sistemes de telecomunicació i que compleixin els requisits que 
s’hi estableixen.

Poden prestar serveis d’instal·lació o manteniment d’equips o sistemes de 
telecomunicació les persones físiques o jurídiques legalment constituïdes que compleixin 
els requisits a què es refereix l’article 42 de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de 
telecomunicacions.

Article 2. Declaració responsable davant el Registre d’empreses instal·ladores de 
telecomunicació.

1. Els interessats a establir-se per a la prestació de serveis d’instal·lació o manteniment 
d’equips o sistemes de telecomunicació han de presentar davant el Registre d’empreses 
instal·ladores de telecomunicació, amb anterioritat a l’inici de l’activitat, una declaració 
responsable, feta per mitjans electrònics, en el model normalitzat que s’adopti mitjançant 
una ordre del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, en la qual assumeixin el compromís 
que compleixen els requisits establerts per al seu exercici, que seguiran complint els 
esmentats requisits durant el temps que prestin els serveis i que disposen de la documentació 
que n’acredita el compliment.

Els requisits que s’exigeixen per a la prestació de serveis d’instal·lació o manteniment 
d’equips o sistemes de telecomunicació són els següents:

a) Qualificació tècnica adequada.
A aquests efectes, es reputa com a qualificació tècnica adequada ser titulat competent 

en el cas de persona física i, en el cas de persona jurídica, que ho sigui, almenys, un dels 
titulars de l’empresa que ha de comptar amb una participació mínima del 20% del capital 
social o comptar entre el personal laboral contractat amb un o diversos titulats 
competents.

És titulat competent el que està en possessió d’un títol, ja sigui universitari o de formació 
professional, que acrediti coneixements en l’activitat d’instal·lació o manteniment d’equips 
o sistemes de telecomunicació.

b) Disponibilitat dels mitjans tècnics apropiats que, mitjançant una ordre ministerial, 
es determinin.

c) Tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil subsidiària o de la 
responsabilitat civil que pugui correspondre, aval o una altra garantia financera, la cobertura 
mínima de la qual sigui de 300.000 euros per sinistre, que cobreixi els possibles danys que 
puguin causar a les xarxes públiques de telecomunicacions o al domini públic radioelèctric 
per defectes d’instal·lació o manteniment dels equips o sistemes de telecomunicació que 
instal·lin o mantinguin, així com per la instal·lació d’equips no destinats a ser connectats a 
les xarxes públiques de telecomunicació.

d) Estar al corrent de les obligacions tributàries i envers la Seguretat Social. La 
declaració responsable ha de preveure que el sol·licitant autoritzi la Secretaria d’Estat de 
Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació a demanar les esmentades dades.

e) Haver realitzat el pagament de la taxa per inscripció en el Registre d’empreses 
instal·ladores de telecomunicació a què es refereix l’apartat 4 de l’annex 1 de la Llei 32/2003, 
de 3 de novembre, general de telecomunicacions.

2. Les declaracions han de ser signades, utilitzant un certificat de signatura electrònica 
reconeguda, de conformitat amb el que preveu la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de 
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signatura electrònica, per la persona física o jurídica interessada o pel seu representant 
legal, que ha d’acreditar aquesta condició.

3. La declaració responsable habilita per a la prestació a tercers de serveis d’instal·lació 
o manteniment d’equips o sistemes de telecomunicació en tot el territori espanyol i amb 
una durada indefinida. La prestació del servei sense haver presentat la declaració 
responsable o sense complir els requisits a què es refereix l’apartat 1 s’ha de sancionar 
d’acord amb el que disposa el títol VIII de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de 
telecomunicacions.

4. La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, 
manifestació o document que s’adjunti o s’incorpori a la declaració responsable determina 
la impossibilitat de continuar amb l’exercici de l’activitat des del moment en què es tingui 
constància de tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives 
que siguin procedents.

La resolució que declari aquestes circumstàncies pot determinar l’obligació de 
l’interessat de restituir la situació jurídica en el moment previ a l’inici de l’activitat, així com 
la impossibilitat de presentar una nova declaració en el termini d’un any.

5. Quan es constati de la declaració responsable de l’interessat que no es compleixen 
els requisits a què es refereix l’apartat 1, s’ha de dictar una resolució motivada en un 
termini màxim de 30 dies, aquella es té per no realitzada. Abans de dictar resolució, s’ha 
d’adreçar a l’interessat una notificació perquè solucioni en el termini de 10 dies els defectes 
o errors en què hagi pogut incórrer. Mentre es substancia el tràmit d’esmena de la declaració 
responsable, es produeix la interrupció del còmput del termini de 30 dies esmentat per 
dictar resolució.

6. Igualment, quan es constati l’incompliment inicial o sobrevingut d’algun dels 
requisits a què es refereix l’apartat 1 o de les obligacions que s’estableixin en l’ordre que 
desplegui aquest Reglament, s’ha d’adreçar a l’interessat una notificació perquè solucioni 
l’esmentat incompliment en el termini de 15 dies. Transcorregut aquest termini sense que 
l’esmena s’hagi produït, s’ha de procedir a dictar resolució privant d’eficàcia la declaració i 
s’ha de cancel·lar la inscripció registral.

7. Si com a conseqüència de la prestació de serveis d’instal·lació o manteniment 
d’equips o sistemes de telecomunicació es posa en perill la seguretat de les persones o de 
les xarxes públiques de telecomunicacions, es pot dictar resolució motivada, per la qual 
s’adopti de forma cautelar i immediata la suspensió de l’eficàcia de la declaració 
responsable.

Article 3. Registre d’empreses instal·ladores de telecomunicació.

1. El Registre d’empreses instal·ladores de telecomunicació adscrit a la Secretaria 
d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació és de caràcter públic i s’hi 
han d’inscriure d’ofici les dades relatives a les persones físiques o jurídiques que hagin 
declarat la seva intenció de prestar serveis d’instal·lació o manteniment d’equips o sistemes 
de telecomunicació i les seves modificacions.

2. La gestió del Registre s’ha de fer per mitjans electrònics, de manera que qualsevol 
comunicació amb el Registre d’empreses instal·ladores de telecomunicació s’ha de fer per 
mitjans electrònics utilitzant un certificat de signatura electrònica reconeguda de conformitat 
amb el que preveu la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

3. En el Registre d’empreses instal·ladores de telecomunicació hi han de constar les 
dades següents:

a) La denominació o raó social, el codi d’identitat fiscal, el domicili social, el domicili 
fiscal i el domicili als efectes de notificacions, si es tracta d’empreses, i el nom, els cognoms, 
el número d’identificació fiscal i el domicili als efectes de notificacions, si es tracta de 
persones físiques.

b) El tipus d’activitat que pot realitzar en funció de la qualificació professional i els 
mitjans tècnics de què disposi.

c) La data prevista per a l’inici d’activitat.
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4. Qualsevol fet que suposi modificació d’alguna de les dades incloses en la declaració 
originària l’ha de comunicar l’interessat, per mitjans electrònics, en el model normalitzat 
que s’adopti mitjançant una ordre ministerial, en el termini màxim d’un mes a partir del 
moment en què es produeixi a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat 
de la Informació, que ha de procedir a la inscripció de la modificació en el Registre 
d’empreses instal·ladores de telecomunicació. En cas que la inscripció de la modificació 
no es pugui practicar per insuficiència de les dades aportades, s’ha de requerir l’interessat 
perquè les completi.

5. En els supòsits de fusió, escissió, aportació, modificació o transmissió d’empreses, 
si de l’anàlisi de la documentació aportada es constata que no és única l’empresa o l’entitat 
resultant s’ha de procedir a dictar resolució privant d’eficàcia la declaració i, en conseqüència, 
cancel·lant la inscripció en el Registre.

6. El Registre s’ha de mantenir actualitzat. Sense perjudici de l’obligació de l’interessat 
de comunicar qualsevol modificació de les seves dades establerta a l’apartat 4, l’encarregat 
del registre pot sol·licitar la informació necessària i, en particular, la informació la caducitat 
o rellevància de la qual així ho aconselli.

7. Són causes de cancel·lació de la inscripció registral:

a) La renúncia expressa de l’interessat.
b) La mort o incapacitat sobrevinguda de l’empresari individual o l’extinció de la 

personalitat jurídica de l’empresa o entitat.
c) La imposició de sanció administrativa ferma, d’acord amb el que estableix el títol 

VIII de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions.
d)  L’incompliment sobrevingut d’algun dels requisits a què es refereix l’article anterior.

8. Tant la primera inscripció, com les seves successives modificacions i la seva 
cancel·lació les ha de practicar d’ofici l’encarregat del Registre, amb expressió de la data 
en què es van produir.

9. L’interessat, en qualsevol moment, pot sol·licitar a la Secretaria d’Estat de 
Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació que emeti una certificació registral 
que confirmi que ha presentat la declaració responsable i que aquesta ha estat anotada 
registralment. Les inscripcions i anotacions en el Registre i l’expedició de certificacions a 
instància de part donen lloc a la percepció per l’Administració de les taxes corresponents 
d’acord amb el que preveuen les normes reguladores de les taxes i preus públics. En cap 
cas, aquesta certificació registral és exigible per a l’exercici de l’activitat.

10. Les dades inscrites en el Registre són de lliure accés per a la seva consulta per 
tots els tercers interessats que ho sol·licitin, en els termes que estableix l’article 37 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.

11. Les inscripcions en el Registre d’empreses instal·ladores de telecomunicació 
s’han de notificar als interessats, indicant el número de registre assignat.

12. Mitjançant una nota practicada d’ofici al marge de la inscripció corresponent, s’ha 
de fer constar la suspensió de l’eficàcia de la declaració responsable i la imposició de 
qualsevol sanció ferma per les infraccions comeses pels subjectes inscrits en el Registre.

13. Les inscripcions practicades en el Registre d’empreses instal·ladores de 
telecomunicació s’han de comunicar al Registre d’establiments industrials a l’efecte de la 
seva oportuna coordinació.
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