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I.

Disposicions generals

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME
I COMERÇ
15301
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REIAL DECRET 920/2006, de 28 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament general de prestació del servei de difusió de ràdio i televisió per
cable. («BOE» 210, de 2-9-2006.)

El marc general de les telecomunicacions a Espanya
va quedar constituït el 1987 per la Llei 31/1987, de 18 de
desembre, d’ordenació de les telecomunicacions, l’article
1 de la qual es referia sumàriament a les comunicacions
mitjançant cable i radiocomunicació.
Les necessitats de desenvolupar aquest tipus de tecnologia van requerir l’aprovació d’una llei específica, la
Llei 42/1995, de 22 de desembre, de les telecomunicacions
per cable, que va configurar d’una manera més detallada
el marc legal aplicable a aquest sector dels serveis de telecomunicació amb l’establiment d’unes normes de rang
legal que regulaven, per primera vegada a Espanya, la
prestació conjunta de serveis de telecomunicació i audiovisuals a través de les noves tecnologies del cable. La Llei
42/1995, de 22 de desembre, definia el servei de telecomunicacions per cable com un servei públic de titularitat
estatal i determinava que el títol per prestar-lo s’obtenia
mitjançant concurs públic. Al seu torn, la concessió del
títol per a la prestació del servei de telecomunicacions
portava annexa la concessió per a la prestació del servei
públic de televisió per cable.
En la seva disposició transitòria tercera ordenava al
Govern l’aprovació del corresponent reglament tècnic i de
prestació del servei, que es va portar a terme mitjançant
el Reial decret 2066/1996, de 13 de setembre.
La Llei 42/1995, de 22 de desembre, de les telecomunicacions per cable, va ser derogada per la Llei 11/1998, de
24 d’abril, general de telecomunicacions, tret del que disposava per al règim del servei de difusió de televisió. En
especial, segons assenyalava la seva disposició derogatòria, mantenien la vigència l’article 9.2, primer paràgraf;
l’article 10; l’article 11.1, e), f) i g), l’article 12, i els apartats
1 i 2 de la disposició addicional tercera de la Llei de telecomunicacions per cable.
El nou règim va obligar a transformar les anteriors
concessions en dos títols habilitants de característiques
molt diferents: l’un de telecomunicacions, que habilitava
per prestar serveis en aquest àmbit en un context àmpliament liberalitzat, i l’altre de televisió, consistent en una
concessió administrativa per a la prestació d’un servei
públic mitjançant gestió indirecta.
Durant els gairebé cinc anys de vigència de la Llei
11/1998, de 24 d’abril, això va donar lloc al manteniment
d’una situació singular en la qual la liberalització de les
telecomunicacions per cable es produïa en paral·lel amb

el manteniment de les restriccions per prestar el servei de
difusió de televisió, restringit als qui haguessin obtingut
la concessió per a la gestió indirecta del servei públic en
el corresponent concurs.
Finalment, la Llei de les telecomunicacions per cable
va ser derogada en la seva totalitat per la Llei 32/2003, de
3 de novembre, general de telecomunicacions, que, en la
seva disposició addicional desena, declarava plenament
liberalitzada la prestació del servei de difusió de televisió
per cable que deixava de ser servei públic, si bé la disposició transitòria desena ajornava l’entrada en vigor
d’aquesta liberalització fins al 31 de desembre de 2009.
La mateixa disposició addicional desena disposava
que el servei es prestaria en règim de lliure competència
en les condicions que fixés el Govern mitjançant un reglament, «que ha d’establir les obligacions dels titulars de
les autoritzacions».
La Llei 10/2005, de 14 de juny, de mesures urgents per
a l’impuls de la televisió digital terrestre, de liberalització
de la televisió per cable i de foment del pluralisme, ha
modificat la disposició transitòria desena de la Llei
32/2003, de 3 de novembre, supeditant l’entrada en vigor
de la liberalització no al compliment d’un termini, sinó a la
publicació del reglament a què es referia la disposició
addicional desena de la mateixa Llei.
En conseqüència, el Reglament que aprova el present
Reial decret dóna compliment a les previsions reguladores de la disposició addicional desena de la Llei 32/2003, i,
alhora, posa en vigor la liberalització efectiva del servei
prevista a la disposició esmentada, en la redacció que en
fa la Llei 10/2005.
D’altra banda, l’apartat 3 de la disposició transitòria
sisena de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de
telecomunicacions, disposa que segueixen sent aplicables determinades obligacions de transmissió que estableix la Llei de les telecomunicacions per cable, però fins
que no se suprimeixin, modifiquin o substitueixin mitjançant un nou reglament, d’acord amb el que disposa
l’apartat 4 de la disposició addicional setena de la Llei
32/2003, de 3 de novembre. La supressió es fa en la disposició addicional primera d’aquest Reial decret.
Cal fer notar que el Reglament a què es refereix la disposició transitòria sisena abans esmentada és aplicable
als operadors de telecomunicacions titulars de xarxes de
cable, per la qual cosa es tracta d’una norma de telecomunicacions l’habilitació constitucional de la qual és diferent
de la que correspon al Reglament aprovat per la present
norma.
Justament per això, la disposició transitòria primera
del mateix Reglament que s’aprova introdueix una obligació de transmissió que afecta els canals analògics nacionals i els gestionats directament per les comunitats autònomes, però que s’exigeix, o no als operadors de
telecomunicacions per cable, sinó als titulars del servei de
difusió.
La disposició addicional segona obliga els operadors
nacionals en analògic a presentar un calendari d’implanta-
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ció de la tecnologia digital que permeti avançar en determinades àrees la data del tancament definitiu de les emissions en analògic dins l’objectiu d’accelerar la migració de
la televisió des de la tecnologia analògica a la digital.
A més, la disposició final primera del present Reial
decret modifica el Reglament que regula el dret dels usuaris del servei de televisió a ser informats de la programació a emetre, i es despleguen altres articles de la Llei
25/1994, de 12 de juliol, modificada per Llei 22/1999, de 7
de juny, aprovat pel Reial decret 1462/1999, de 17 de
setembre, que redueixen el termini en el qual s’ha de fer
pública la programació anunciada, d’acord amb l’evolució
de la tecnologia i l’increment de l’oferta de canals de televisió a disposició dels usuaris.
La modificació del Reglament aprovat pel Reial decret
1462/1999, de 17 de setembre, vol reforçar, a més, els
mecanismes d’autoregulació amb la finalitat que els operadors de televisió puguin arribar a acords per facilitar als
mitjans interessats, amb més anticipació que l’exigida
legalment i evitant qualsevol discriminació, la informació
sobre els seus programes.
La disposició final segona del Reial decret modifica
l’apartat 7 de la disposició addicional segona del Reial
decret 944/2005, pel qual es va aprovar el Pla tècnic de
televisió digital terrestre, per tal d’incorporar amb més
precisió les previsions sobre televisió a través de telèfons
mòbils,
Mentre que el Reglament, en si mateix, és una norma
de caràcter bàsic, les disposicions addicionals primera i
segona i final segona són preceptes que es dicten a l’empara de la competència exclusiva de l’Estat en matèria de
telecomunicacions. Quant a la disposició final primera,
modifica una norma dictada per l’Estat en l’exercici de la
seva potestat reglamentària, en relació amb els operadors
de televisió sota la seva competència.
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 28 de juliol de 2006,
DISPOSO:
Article únic. Aprovació del Reglament general de prestació del servei de ràdio i televisió per cable.
S’aprova el Reglament general de prestació del servei
de ràdio i televisió per cable, el text del qual s’insereix a
continuació.
Disposició addicional primera. Obligacions de transmissió.
Als efectes del que disposa l’apartat 3 de la disposició
transitòria sisena de la Llei 32/2003, de 3 de novembre,
general de telecomunicacions, mitjançant aquesta disposició se suprimeixen les obligacions que preveuen les
lletres e), f) i g) de l’article 11.1 de la Llei 42/1995, de 22 de
desembre, de les telecomunicacions per cable.
Disposició addicional segona. Extensió de la cobertura
de la televisió digital terrestre.
L’ens públic Radiotelevisió Espanyola, les entitats
públiques creades d’acord amb el que estableix la Llei
46/1983, de 26 de desembre, reguladora del tercer
canal de televisió, i les societats concessionàries del
servei públic de televisió d’àmbit estatal han de presentar, amb la deguda coordinació entre les entitats i
societats radiodifusores, si s’escau, davant la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de
la Informació, un pla per assolir progressivament la
cobertura del servei de televisió digital terrestre que
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preveu l’article 6 del Pla tècnic nacional de la televisió
digital terrestre, aprovat pel Reial decret 944/2005, de
29 de juliol.
El pla que es presenti ha de ser de tal manera que
s’assoleixi progressivament la cobertura següent, en el
seu respectiu àmbit territorial:
a) 85 per cent de la població abans del 31 de juliol de
2007.
b) 88 per cent de la població abans del 31 de juliol de
2008.
c) 93 per cent de la població abans del 31 de juliol de
2009.
El pla esmentat ha de contenir, almenys, la informació
relativa a les localitats a les quals s’ha de donar cobertura
de televisió digital terrestre i el calendari amb les dates de
posada en servei de les estacions amb què es puguin correspondre.
El pla s’ha de presentar en dues fases: la primera en
el termini de sis mesos, comptats des de la publicació
del present Reial decret, per als percentatges assenyalats en els punts a) i b) anteriors i del 90 per cent, i la
segona en el termini d’un any, comptat des de la publicació del present Reial decret, per al percentatge del
punt c) anterior i del 96 per cent o 98 per cent segons
que correspongui.
Disposició derogatòria única. Derogació normativa.
Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o inferior que s’oposin al que estableix el present
Reial decret.
Disposició final primera. Modificació del Reglament que
regula el dret dels usuaris del servei de televisió a ser
informats de la programació a emetre, i es despleguen altres articles de la Llei 25/1994, de 12 de juliol,
modificada per la Llei 22/1999, de 7 de juny, aprovat
pel Reial decret 1462/1999, de 17 de setembre.
Els articles 2 i 3 del Reglament que regula el dret dels
usuaris del servei de televisió a ser informats de la programació a emetre, i es despleguen altres articles de la
Llei 25/1994, de 12 de juliol, modificada per la Llei 22/1999,
de 7 de juny, aprovat pel Reial decret 1462/1999, de 17 de
setembre, es modifiquen en els termes següents:
U. Es modifica l’article 2 del Reglament, que queda
amb la redacció següent:
«Article 2. Abast del dret d’informació.
1. Per fer efectiu el dret d’informació que regula
el vigent article 18 de la Llei 25/1994, de 12 de juliol,
els operadors de televisió han de fer pública la seva
programació diària amb una antelació de, com a
mínim, tres dies respecte del dia a què es refereixi la
programació esmentada.
2. Es considera complerta la previsió que
estableix l’apartat anterior des del moment que
l’operador de televisió faci pública la seva programació a les pàgines de teletext, per a la programació de les seves emissions en analògic i la guia
electrònica de programes, per a la programació
de les seves emissions en digital, o per qualsevol
altre mitjà, en el cas que cap dels anteriors ho
hagi pogut fer.
3. El que disposen els apartats anteriors
s’entén sense perjudici dels acords a què puguin
arribar els operadors de televisió per proporcionar, a qualsevol persona interessada i sense discriminació, la programació esmentada amb més
antelació.»
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Dos. Es modifica l’article 3 del Reglament, que queda
redactat de la manera següent:
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«Article 3. Contingut de la informació.
1. La programació a què fan referència els apartats 1 i 2 de l’article anterior ha d’informar, com a
mínim, sobre el títol i el tipus o el gènere de tots els
programes que es preveu emetre, llevat dels de
durada inferior a quinze minuts. En el cas de llargmetratges cinematogràfics, se n’ha d’identificar concretament el títol, el director i l’any de producció. En les
restants obres de ficció, com ara pel·lícules per a televisió, sèries, telecomèdies i novel·les, s’ha d’indicar el
títol de l’obra o l’episodi a emetre i, en el cas de
retransmissions, l’espectacle concret i, si aquest és
musical, els principals participants que hi intervenen.
2. La programació esmentada no pot ser modificada, excepte com a conseqüència de successos
aliens a la voluntat de l’operador de televisió i que
no hagin pogut ser raonablement previstos en el
moment de fer-se pública.»
Disposició final segona. Modificació del Reial decret
944/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Pla tècnic nacional de la televisió digital terrestre.
Es modifica l’apartat 7 de la disposició addicional
segona del Reial decret 944/2005, de 29 de juliol, pel qual
s’aprova el Pla tècnic nacional de la televisió digital terrestre, que queda redactat de la manera següent:
«7. Així mateix, en la mesura que les disponibilitats de l’espectre radioelèctric ho permetin, s’ha de
planificar un múltiple digital per a la prestació del
servei de televisió digital terrestre en mobilitat.»
Disposició final tercera.
aplicació.

Desplegament reglamentari i

Sense perjudici de les competències que corresponen
a les comunitats autònomes en els seus respectius àmbits
de competència per al desplegament i l’execució del que
disposa el Reglament aprovat per aquest Reial decret,
correspon al ministre d’Indústria, Turisme i Comerç dictar,
en l’àmbit de les seves competències, totes les disposicions i mesures que siguin necessàries per al desplegament i l’aplicació del que estableixen el present Reial
decret i el Reglament que aprova.
Disposició final quarta. Títol competencial.
1. L’article únic i la disposició final tercera d’aquest
Reial decret i el Reglament que aprova, excepte el seu
capítol IV, es dicten a l’empara del que disposa l’article
149.1.27a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència per establir les normes bàsiques del règim de
premsa, ràdio i televisió.
2. Les disposicions addicionals primera i segona,
així com la disposició final segona, es dicten a l’empara
de la competència exclusiva en matèria de telecomunicacions que a l’Estat atribueix l’article 149.1.21a de la Constitució.
Disposició final cinquena. Entrada en vigor.
El present Reial decret entra en vigor un mes després
de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Palma de Mallorca, 28 de juliol de 2006.
JUAN CARLOS R.
El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç,
JOSÉ MONTILLA AGUILERA

CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Objecte.
Aquest Reglament té per objecte l’establiment de les
condicions bàsiques per a la prestació dels serveis de difusió de ràdio i televisió per cable, en aplicació del que determina la disposició addicional desena de la Llei 32/2003,
de 3 de novembre, general de telecomunicacions.
Article 2. Forma de prestació del servei de ràdio i televisió per cable.
La prestació del servei de difusió de ràdio i televisió
per cable s’ha de fer en règim de lliure competència, en
les condicions que estableix el present Reglament.
Article 3. Règim jurídic.
El règim jurídic fonamental pel qual es regeixen les
autoritzacions del servei de ràdio i televisió per cable està
constituït pel que disposen la disposició addicional
desena de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de
telecomunicacions; la Llei 31/1987, de 18 de desembre,
d’ordenació de les telecomunicacions; la Llei 25/1994, de
12 de juliol, per la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic
espanyol la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinació de
disposicions legals, reglamentàries i administratives dels
estats membres relatives a l’exercici d’activitats de radiodifusió televisiva, i la Llei 10/2005, de 14 de juny, de mesures urgents per a l’impuls de la televisió digital terrestre,
de liberalització de la televisió per cable i de foment del
pluralisme, així com pel que estableixen el present Reglament i les normes de caràcter reglamentari dictades en
desplegament de les lleis esmentades i de les que puguin
dictar les comunitats autònomes en l’exercici de les seves
competències.
Article 4. Títols habilitants.
1. Per a la prestació del servei de difusió de ràdio i
televisió per cable és preceptiva l’obtenció prèvia d’una
autorització administrativa, que habilita el seu titular per
difondre per xarxes de comunicacions electròniques terrestres que no utilitzin de manera exclusiva o principalment domini públic radioelèctric en un determinat àmbit
geogràfic, sota la seva responsabilitat, serveis de ràdio i
televisió, sigui quin sigui el seu responsable editorial, que
componguin una oferta de canals de ràdio i televisió dirigida als seus clients i abonats.
A aquests efectes, d’acord amb el que disposa la Llei
31/1987, de 18 de desembre, d’ordenació de les telecomunicacions, es consideren serveis de ràdio i televisió
aquells en què la comunicació es realitza en un sol sentit
a diversos punts de recepció simultàniament, amb independència de la forma d’accés previ a aquests.
2. Aquesta autorització administrativa, que no habilita per prestar el servei de comunicacions electròniques
de transport del senyal per les xarxes de cable, necessita
la notificació fefaent a la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions abans de l’inici de l’activitat, tal com estableix l’article 6.2 de la Llei 32/2003, de 3 de novembre,
general de telecomunicacions, i es regeix pel que disposen l’esmentada Llei general de telecomunicacions i les
seves normes de desplegament.
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3. De la mateixa manera, l’habilitació legal per prestar el servei de comunicacions electròniques no habilita
per si mateixa per prestar els serveis de difusió de ràdio i
televisió per cable, que requereixen l’autorització a què es
refereix l’apartat 1.
Article 5. Repartiment competencial.
1. L’autorització administrativa per prestar el servei
de difusió de ràdio i televisió per cable en un àmbit territorial superior al d’una comunitat autònoma l’ha d’atorgar el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. A aquest
departament ministerial també li corresponen les competències en matèria d’inspecció i control respecte del compliment de les obligacions previstes en el present Reglament.
El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç ha de remetre a la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions els
expedients amb les autoritzacions atorgades per a la seva
inscripció en el registre a què es refereix el capítol IV.
2. Correspon a les comunitats autònomes l’atorgament de les autoritzacions administratives per a la prestació de serveis de difusió de ràdio i televisió per cable que
tinguin un àmbit territorial d’actuació que no sobrepassi
el territori d’una comunitat autònoma. La normativa autonòmica ha de designar els òrgans responsables de l’aplicació del règim jurídic que preveu el present reglament i
del control del seu compliment en els seus àmbits respectius.
3. Quan vista la documentació a què es refereix l’article 7.1, g) d’aquest Reglament, se’n desprengui que el
sol·licitant d’una autorització de caràcter estatal té previst
realitzar ofertes específiques de canals de ràdio i televisió
per als seus abonats de determinades comunitats autònomes o d’una part d’aquestes, s’han de remetre d’ofici a
cada comunitat autònoma, per tal que es tramitin com a
autorització per prestar el servei en aquest àmbit, les
dades relatives al sol·licitant, així com la relació dels
canals de ràdio i televisió que han de ser difosos exclusivament en un àmbit territorial coincident o comprès en el
territori d’aquesta comunitat autònoma.
En qualsevol cas, la difusió de canals de ràdio i televisió l’àmbit territorial de les quals no sobrepassi el d’una
comunitat autònoma ha de disposar de la preceptiva
autorització del servei per part d’aquesta.
En aquests casos, les obligacions que preveu aquest
Reglament són exigibles de manera independent per l’Administració competent en cada cas, per al conjunt de
canals emparats per cada autorització, excepte pel que fa
al compliment del que preveu l’apartat 1 de la disposició
transitòria primera del present Reglament, que és exclusivament exigible respecte de l’autorització d’àmbit estatal.
CAPÍTOL II
Autoritzacions
Article 6. Requisits per ser titular d’una autorització.
Poden prestar el servei de difusió de ràdio i televisió
per cable les persones que compleixin els requisits
següents:
a) En el cas de persones físiques, tenir la nacionalitat
d’un Estat membre de l’Espai Econòmic Europeu o la de
qualsevol Estat que, d’acord amb la seva normativa
interna, reconegui aquest dret als ciutadans espanyols.
b) En el cas de persones jurídiques, tenir establert el
seu domicili social en un Estat membre de l’Espai Econòmic Europeu o en qualsevol Estat que, d’acord amb la
seva normativa interna, reconegui aquest dret a les
empreses espanyoles.
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c) Als efectes de notificacions, quan el sol·licitant no
sigui resident o no estigui establert a Espanya, ha de
designar un representant amb domicili en el territori
espanyol. En qualsevol cas, als efectes de notificacions, el
domicili sempre ha d’estar en el territori espanyol.
d) No haver estat sancionat, en els últims tres anys,
per la comissió d’una infracció que comporti la retirada de
l’autorització com a prestador del servei de difusió de
ràdio i televisió per cable.
Article 7. Procediment per atorgar les autoritzacions.
1. Les persones físiques o jurídiques interessades a
obtenir una autorització per prestar el servei de difusió de
ràdio i televisió per cable han d’adreçar les seves sollicituds a l’autoritat competent perquè els l’atorgui,
d’acord amb el que preveu l’article 5, en funció de l’àmbit
territorial que afecti, i aportar la documentació que acrediti fefaentment els aspectes següents:
a) La personalitat física o jurídica del sol·licitant.
b) El nom i altres dades personals del seu representant, si s’escau.
c) El domicili als efectes de notificacions. En el cas
de societats o persones físiques estrangeres, s’entén el
domicili del representant a Espanya com a domicili als
efectes de la societat representada.
d) Quan els seus titulars adoptin la forma de societats, el seu capital social, la identitat o denominació social
de les persones i entitats que siguin titulars de participacions superiors al 5 per cent del capital o els drets de vot i
el percentatge de capital que tinguin.
e) L’àmbit de cobertura del servei de difusió per al
qual se sol·licita autorització i la xarxa de telecomunicacions per cable que hagi d’utilitzar, així com els paràmetres
tècnics que per reglament es determinin per permetre la
identificació del servei.
f) El nom comercial del servei.
g) El nom comercial i les característiques essencials
de cadascun dels canals radiofònics o de televisió que
prevegi incloure en la seva oferta, d’acord amb el que
disposa l’article 11.a).
2. L’òrgan competent disposa d’un termini de trenta
dies naturals per dictar la resolució que atorgui o no l’autorització sol·licitada. Les resolucions denegatòries han
de ser sempre motivades. Si es produeix el venciment del
termini màxim assenyalat sense que s’hagi notificat la
resolució expressa, per una causa no imputable a l’interessat, aquest pot instar la inscripció del seu servei de
difusió, com a autoritzat, en el registre corresponent.
Article 8. Durada, transmissió i cancel·lació de l’autorització.
1. L’autorització per a la prestació del servei de difusió per xarxes de cable s’atorga per un termini indefinit i
és transmissible.
2. El canvi de titular d’una autorització per a la prestació del servei de difusió de ràdio i televisió per cable ha
de ser notificat a l’autoritat que la va atorgar, abans que
hagin transcorregut 48 hores des que es va produir la
transmissió.
Si la notificació presenta defectes o omissions que no
siguin esmenats dins el termini o el nou titular no reuneix
els requisits a què es refereix l’article 6, l’òrgan competent
disposa de 15 dies per dictar una resolució motivada que
anul·li la transmissió de l’autorització i que insti el nou
titular al cessament immediat en la prestació del servei
des de la recepció de la dita resolució, si aquest ja s’ha
iniciat.
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3. L’autorització per prestar el servei de ràdio i televisió per cable el pot cancel·lar l’autoritat que la va concedir, pels motius següents:
a) A petició del seu titular, fefaentment notificada.
b) Per la pèrdua d’algun dels requisits exigits per al
seu atorgament.
Article 9.

Registre.

1. Les autoritzacions per a la prestació de difusió de
ràdio i televisió per cable queden inscrites d’ofici en el
registre que a aquest efecte porten la Comissió del Mercat
de les Telecomunicacions o les comunitats autònomes,
d’acord amb el que disposa la disposició addicional
desena de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de
telecomunicacions. Dins de cada autorització s’inscriuen
les dades declarades pel titular de l’autorització a què es
refereix l’article 7.1 d’aquest Reglament.
2. La inscripció de les autoritzacions i de les dades
corresponents en els registres establerts a l’efecte per
cada comunitat autònoma les ha de comunicar el seu responsable al registre de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, a efectes merament informatius. Telemàticament s’ha de garantir l’accés directe i immediat a
aquest registre estatal des dels registres existents a les
comunitats autònomes i viceversa.
3. El registre d’autoritzacions per a la prestació del servei de difusió de ràdio i televisió per cable ha de ser públic.
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b) A aquests efectes poden incloure dins de la seva
oferta:
Qualsevol canal de televisió el responsable editorial
del qual es trobi establert o sota la jurisdicció d’un Estat
membre de la Unió Europea o que sigui part del Conveni
Europeu de Televisió Transfronterera.
La retransmissió de canals no emparats pel que disposa el paràgraf anterior i la difusió primària dels quals
s’estigui realitzant per un altre mitjà, sempre que aquests
canals respectin els principis i valors del Conveni Europeu
de Drets Humans i, en particular, no incloguin programes
ni escenes o missatges de qualsevol tipus que puguin
perjudicar seriosament el desenvolupament físic, mental
o moral dels menors, ni programes que fomentin l’odi, el
menyspreu o la discriminació per motius de naixement,
raça, sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra
circumstància personal o social.
La difusió primària de canals el titular dels quals no
estigui establert o sota la jurisdicció d’un Estat membre
de la Unió Europea o que sigui part del Conveni Europeu
de Televisió Transfronterera, si bé en aquest cas està obligat a fer que els continguts d’aquest s’ajustin al que preveu la Llei 25/1994, de 12 de juliol.

1. Els titulars d’una autorització per a la prestació del
servei de difusió de ràdio i televisió per cable han de complir les obligacions que preveuen aquest capítol i les restants normes d’aplicació i les que, en ús de les seves
competències, dictin les comunitats autònomes per als
serveis sota la seva jurisdicció.
2. D’acord amb el que preveu la Llei 25/1994, de 12
de juliol, els titulars d’autorització per a la prestació del
servei de difusió de ràdio i televisió per cable són responsables directes del contingut dels canals de ràdio i
televisió dels quals assumeixin la responsabilitat editorial i són responsables subsidiaris quan es limitin a la
mera difusió de canals la titularitat dels quals correspongui a un tercer.

c) Han de suspendre la difusió dels canals de televisió la difusió dels quals hagi estat prohibida per sentència
judicial o per infringir el que disposa l’article 17.1 de la Llei
25/1994, de 12 de juliol, o en virtut del que disposa l’apartat 1 de la disposició final segona d’aquesta norma legal,
en un termini màxim de 24 hores des que els hagi estat
notificada aquesta circumstància.
d) Han d’organitzar la seva oferta de canals de
manera que aquells destinats exclusivament per a adults,
perquè consisteixin en continguts que puguin afectar la
protecció de la joventut i de la infància i altres béns o
drets, siguin identificats com a tals i oferts de manera
independent, sense que la subscripció a aquests canals
pugui ser condició per a l’accés o la millora en les condicions d’accés a altres canals de televisió. Aquests canals
no es poden oferir mai en obert.
e) Han d’adoptar les previsions necessàries per permetre l’accés als continguts dels canals difosos els titulars
dels quals no estiguin establerts o sota la jurisdicció d’un
Estat membre de la Unió Europea o que sigui part del
Conveni Europeu de Televisió Transfronterera, durant un
termini, com a mínim, de sis mesos a comptar de la data
de la seva difusió, als efectes de facilitar-ne la inspecció
per part de les autoritats competents.
Durant el mateix termini han de conservar informació
escrita sobre la programació inclosa en els restants canals
als efectes de les comprovacions oportunes.

Article 11. Oferta de canals.

Article 12. Protecció de menors i altres mesures d’accés.

Els prestadors del servei de difusió de ràdio i televisió
per cable han de complir les obligacions següents en relació amb la seva oferta de canals de televisió:
a) D’acord amb el que disposa la disposició addicional cinquena de la Llei 25/1994, de 12 de juliol, han
d’informar preceptivament sobre les característiques
de cadascun dels canals de televisió que ofereixin, i
identificar si els dits canals són propis o han estat subministrats per un tercer i, en aquest últim cas, el seu
responsable editorial. També s’ha d’informar de si es
tracta de la retransmissió d’un canal l’emissió primària
del qual s’està realitzant per una altra via, i, en aquest
cas, s’ha d’indicar si el responsable editorial d’aquest
està o no sota la jurisdicció d’un Estat membre de la
Unió Europea.
En la informació s’ha de determinar l’àmbit territorial
de cada canal dins el servei.

1. D’acord amb el que disposa la disposició addicional quarta de la Llei 25/1994, de 12 de juliol, els titulars
d’autorització per a la prestació del servei de difusió de
ràdio i televisió per cable han d’adoptar les mesures
necessàries de caràcter físic o virtual per fer possible que
en els equips de recepció es bloquegi l’accés total o parcial a qualsevol dels seus canals per iniciativa de l’usuari,
d’una manera fàcil i còmoda.
2. Quan els titulars esmentats proporcionin, per ells
mateixos o a través d’un tercer, serveis de guia electrònica de programes, han d’assegurar que la informació
que aquesta conté adverteixi de manera suficient i veraç
del contingut del programa a l’efecte de la protecció dels
menors, d’acord amb la informació proporcionada pel
titular del canal, en compliment del que disposa l’article
17.3 de la Llei 25/1994, de 12 de juliol, per la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva
89/552/CEE, sobre la coordinació de disposicions legals,

CAPÍTOL III
Obligacions
Article 10. Obligacions.
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reglamentàries i administratives dels estats membres,
relatives a l’exercici d’activitats de radiodifusió televisiva.
3. També han d’assegurar que les xarxes de comunicacions electròniques que utilitzin com a servei de suport
del servei de difusió disposin dels recursos tècnics necessaris per permetre la transmissió dels serveis de subtitulat, audiodescripció i interpretació en la llengua de signes,
de suport per a l’accés de persones amb discapacitat o
amb necessitats especials, quan aquests vinguin inclosos
en els canals difosos.
Article 13. Obligacions administratives.
1. Els titulars d’autorització per a la prestació del servei de difusió de ràdio i televisió per cable han de facilitar
a l’Administració competent en cada cas l’accés regular,
lliure i gratuït als seus serveis, en un nombre no superior
a cinc. Els costos específics de desplegament de xarxa en
què pugui incórrer l’operador de telecomunicacions per
connectar el servei de difusió amb l’administració que ho
sol·liciti són a càrrec d’aquesta última.
2. Els titulars d’autorització per a la prestació del servei de difusió de ràdio i televisió per cable han d’actualitzar les dades a què es refereix l’article 7.1 de la manera
següent:
a) Les corresponents a les lletres a), b), c) i e), notificant al corresponent registre els canvis que s’hi produeixin, en el termini d’un mes des que es produeixin.
b) Les corresponents a la lletra d), notificant al corresponent registre els canvis produïts en les esmentades
dades dins de cada any, com a molt tard en els 15 primers
dies de cada any natural següent.
c) Les corresponents a la lletra g), notificant al registre corresponent els canvis previstos amb caràcter previ a
l’inici o la fi de la difusió.
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a) Que el titular del servei de difusió i el titular del
canal formin part del mateix grup de societats d’acord
amb el que disposa l’article 42 del Codi de comerç.
b) Que el titular del servei de difusió i el del canal de
televisió tinguin, directament o indirectament, accionistes
comuns o que pertanyin al mateix grup, sempre que
representin, almenys, el 10 per cent dels drets de vot en
cadascun d’aquests o hagin designat un membre del consell d’administració de tots dos.
c) Que entre el titular del servei de difusió i el titular
del canal hi hagi acords d’exclusivitat que limitin l’autonomia de les parts, tant en la capacitat del titular del servei de difusió per contractar amb tercers la comercialització, com impedint al titular del canal que negociï la difusió
dels seus canals per altres serveis de difusió o condicionant-la a l’aprovació prèvia del titular del servei de difusió.
d) Que l’òrgan competent, un cop escoltats els interessats i a la vista d’altres antecedents disponibles, emeti
un dictamen motivat que estableixi que entre el titular del
servei de difusió i el titular del canal hi ha una relació de
dependència.
4. Quan el servei de difusió per cable inclogui dins la
seva oferta un o més canals exclusivament destinats a la
informació, el titular del canal o d’almenys un dels canals
d’informació editat en una de les llengües oficials d’Espanya ha de complir la condició d’independència que estableix l’apartat anterior, respecte del titular del servei de
difusió, sempre que hi hagi una oferta d’aquests de qualitat adequada.
S’entenen per canals dedicats exclusivament a la
informació, aquells la programació dels quals consisteixi,
en més d’un 80 per cent, en notícies, entrevistes, reportatges d’actualitat i debats.
CAPÍTOL IV

Article 14. Difusió de canals d’operadors independents.
1. Els serveis de difusió de ràdio i televisió per cable
que distribueixin més de 30 canals de televisió han d’assegurar que, almenys el 30 per cent dels canals difosos en
una llengua espanyola, corresponguin a titulars de canals
independents, sempre que l’oferta d’aquests sigui suficient i de qualitat adequada, d’acord amb el que estableixen el present Reglament i la normativa que les comunitats autònomes dictin en l’àmbit de les seves
competències.
2. Amb caràcter supletori, en el cas d’absència de
normativa específica de les comunitats autònomes, o
quan la competència sigui estatal, és aplicable el
següent:
a) El còmput s’efectua sobre el nombre total de
canals de televisió en una llengua espanyola oferts pel
titular del servei de difusió de ràdio i televisió per cable.
b) Correspon a l’organisme competent de la comunitat autònoma afectada, o al Ministeri d’Indústria, Turisme
i Comerç, si aquesta ha estat l’organisme que va atorgar
l’autorització, resoldre en els assumptes següents:
Els dubtes sobre la forma de comptabilitzar l’oferta
total de canals o el caràcter independent dels seus titulars.
Les al·legacions referides al fet que l’oferta de canals
independents és insuficient o no reuneix la qualitat adequada.
c) La resolució de l’òrgan competent exhaureix la via
administrativa.
3. S’entén que el titular del canal és independent del
prestador del servei de difusió quan no es doni cap de les
circumstàncies següents:

Registre estatal d’autoritzacions per a la prestació del
servei de difusió de ràdio i televisió per cable
Article 15. Objecte del registre.
1. El Registre estatal d’autoritzacions per a la prestació del servei de difusió de ràdio i televisió per cable, de
caràcter públic i administratiu, té per objecte la inscripció
de les autoritzacions per a la prestació del servei de difusió de ràdio i televisió per cable i les seves modificacions,
d’acord amb el que disposa la disposició addicional
desena de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de
telecomunicacions, quan el seu atorgament correspongui
a l’Estat d’acord amb el que preveu l’article 5 d’aquest
Reglament.
2. El Registre estatal el porta la Comissió del Mercat
de les Telecomunicacions.
Article 16. Accés al registre i expedició de certificacions.
1. El registre estatal d’autoritzacions és públic. Els
assentaments registrals que conté són de lliure accés perquè els pugui consultar qualsevol persona que ho solliciti. L’encarregat del registre ha de facilitar als interessats
la consulta dels assentaments per mitjans informàtics
instal·lats a l’oficina del registre i, si s’escau, a través de la
pàgina web de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions.
2. Qualsevol persona física o jurídica pot sol·licitar
certificacions d’autoritzacions i altres actes inscrits. Les
certificacions registrals són l’únic mitjà d’acreditar fefaentment el contingut dels assentaments registrals.
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Article 17. Estructura del registre.
1. En el registre s’han de portar llibres de registre
amb la diligència d’obertura signada pel president de la
Comissió del Mercat de les Telecomunicacions i amb
expressió dels folis que contenen, que han d’estar numerats, segellats i rubricats. S’ha d’obrir, en principi, un foli
per a cada operador.
2. A cada autorització se li ha d’assignar en el llibre
corresponent un número d’inscripció que és el del foli en
què s’inscrigui. Aquest foli ha d’anar seguit de tots els que
siguin necessaris, ordenats, al seu torn, amb indicació del
número que hagi correspost al foli inicial, seguit d’un altre
que reflecteixi el nombre correlatiu de folis que calguin
per a la inscripció de les modificacions que corresponguin.
3. Es poden fer servir els llibres auxiliars, arxius,
quaderns o lligalls que l’encarregat del registre consideri
oportuns per al seu bon funcionament.
4. Tot això es pot fer per mitjans informàtics, sempre
que aquests disposin del corresponent suport documental.
Article 18. Inscripció en el registre.
1. La primera inscripció de les autoritzacions d’àmbit
estatal l’ha de realitzar d’ofici la Comissió del Mercat de
les Telecomunicacions, amb la comunicació prèvia de l’òrgan competent per al seu atorgament, o a instància de
l’interessat, si ha vençut el termini màxim assenyalat a
l’article 7.2 d’aquest Reglament, sense que s’hagi notificat
una resolució expressa per l’òrgan competent, per una
causa no imputable a l’interessat.
2. En la inscripció s’ha de consignar la data de la
resolució d’atorgament de l’autorització o, si s’escau, de
la sol·licitud d’inscripció en el Registre si la inscripció
s’insta per venciment del termini, i les dades declarades
pel titular de l’autorització a què es refereix l’article 7.1
d’aquest Reglament.
3. També s’hi han de consignar les dades que determini la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions
necessàries per permetre la identificació dels titulars de la
xarxa de telecomunicacions per cable utilitzada i del servei de comunicacions electròniques suport del servei de
difusió.

nomes amb competències en matèria de mitjans de
comunicació social.
En cas de desacord, n’ha d’emetre resolució l’Administració que en cada cas sigui competent per autoritzar la
prestació del servei de televisió per les xarxes de cable
afectades.
Disposició transitòria segona. Requeriment per ampliar
la informació registral.
En relació amb les autoritzacions per a la prestació del
servei de difusió de ràdio i televisió derivades de la transformació d’anteriors títols habilitants, realitzada a l’empara del que preveu la disposició transitòria desena de la
Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions, la seva inscripció en el corresponent registre ha de
reflectir les dades a què es refereix l’article 7.1 d’aquest
Reglament, a partir de la informació existent en el moment
de la transformació del respectiu títol. En el cas que l’esmentada informació sigui insuficient per completar les
dades esmentades, l’òrgan responsable del registre pot
requerir al titular de l’autorització les que siguin necessàries per completar-les.
Disposició transitòria tercera. Incorporació de facilitats
de transmissió a les xarxes de cable.
D’acord amb el que preveu la Llei 51/2003, de 2 de
desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i
accessibilitat universal de les persones amb discriminació, el que disposa l’article 12.3 d’aquest Reglament és
exigible a partir de l’1 de gener de 2008, als serveis de
difusió que utilitzin xarxes de cable, instal·lades a partir
de l’entrada en vigor d’aquest Reglament o que siguin
ampliacions de les existents, realitzades amb posterioritat
a aquesta mateixa data.
Els serveis de difusió que utilitzin xarxes de cable que
a l’entrada en vigor d’aquest Reglament ja estiguin prestant el servei suport per a la difusió de televisió, disposen
d’un termini, fins a l’1 de gener de 2010, perquè les installacions d’aquestes xarxes s’adaptin al que disposa l’esmentat article 12.3.

Disposició transitòria primera. Règim transitori de les
obligacions de difusió.

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS
I DE COOPERACIÓ

1. Fins al cessament definitiu de les emissions de
televisió amb tecnologia analògica, els titulars d’autorització per a la prestació del servei de difusió de televisió
per cable estan obligats a incloure en la seva oferta els
següents canals dels operadors que s’indiquen:
TVE 1 de TVE, S.A.
La Segunda de TVE, S.A.
Antena 3 TV d’Antena 3 TV, S.A.
Telecinco de Gestevisión-Telecinco, S.A.
Cuatro de Sogecable, S.A.
La Sexta de Gestora de Inversiones Audiovisuales, La
Sexta, S.A.
2. A més, durant el mateix termini, els titulars d’autorització per prestar el servei de difusió de televisió per
cable en l’àmbit autonòmic han d’incloure en la seva
oferta els canals en analògic gestionats directament per la
comunitat autònoma on duguin a terme la seva activitat.
3. Les contraprestacions econòmiques per a la distribució d’aquests serveis, entre els titulars de les autoritzacions per prestar el servei de difusió i els titulars dels
canals esmentats en els apartats anteriors, han de ser
acordades lliurement entre les parts, en el marc de la normativa que dictin l’Estat o, si s’escau, les comunitats autò-
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CORRECCIÓ d’errors de l’Acord marc entre el
Regne d’Espanya i el Fons de Desenvolupament de les Nacions Unides per a la Dona
(UNIFEM), fet a Madrid el 8 de juliol de 2005.
(«BOE» 211, de 4-9-2006.)

Havent observat un error en el text de l’Acord marc
entre el Regne d’Espanya i el Fons de Desenvolupament
de les Nacions Unides per a la Dona (UNIFEM), fet a
Madrid el 8 de juliol de 2005, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» núm. 127, de 29 de maig de 2006, i en el
suplement en català núm. 12, d’1 de juny de 2006, se’n fa
la rectificació oportuna referida a la versió en llengua
catalana:
Al títol de l’Acord, on diu: «fet a Madrid el 8 de juny de
2005», ha de dir: «fet a Madrid el 8 de juliol de 2005».

