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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 nume-
rats, 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 correspon-
guin.

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’òr-
gan 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 deter-
mini la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions 
necessàries per permetre la identificació dels titulars de la 
xarxa de telecomunicacions per cable utilitzada i del ser-
vei de comunicacions electròniques suport del servei de 
difusió.

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

1. Fins al cessament definitiu de les emissions de 
televisió amb tecnologia analògica, els titulars d’autorit-
zació 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’auto-
rització 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 distri-
bució d’aquests serveis, entre els titulars de les autoritza-
cions 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 nor-
mativa que dictin l’Estat o, si s’escau, les comunitats autò-

nomes amb competències en matèria de mitjans de 
comunicació social.

En cas de desacord, n’ha d’emetre resolució l’Admi-
nistració 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 trans-
formació d’anteriors títols habilitants, realitzada a l’em-
para del que preveu la disposició transitòria desena de la 
Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunica-
cions, 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’es-
mentada informació sigui insuficient per completar les 
dades esmentades, l’òrgan responsable del registre pot 
requerir al titular de l’autorització les que siguin necessà-
ries 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 discrimina-
ció, 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 pres-
tant el servei suport per a la difusió de televisió, disposen 
d’un termini, fins a l’1 de gener de 2010, perquè les instal-
lacions d’aquestes xarxes s’adaptin al que disposa l’es-
mentat article 12.3. 
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I DE COOPERACIÓ
 15344 CORRECCIÓ d’errors de l’Acord marc entre el 

Regne d’Espanya i el Fons de Desenvolupa-
ment 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 Ofi-
cial 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». 


