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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME
5854 Reial decret 381/2015, de 14 de maig, pel qual s’estableixen mesures contra 

el tràfic no permès i el tràfic irregular amb finalitats fraudulentes en 
comunicacions electròniques.

En l’àmbit dels serveis de comunicacions electròniques hi ha agents que duen a terme 
activitats destinades a obtenir un lucre econòmic indegut, que van des de simples usos 
oportunistes de les ofertes comercials dels operadors, passant per accions que comporten 
infraccions administratives, fins a altres que impliquen activitats il·lícites, tant relacionades 
amb els mateixos serveis de telecomunicacions com amb altres serveis connexos, com la 
comercialització de continguts o els terminals i equipaments d’usuari.

Aquestes activitats poden adoptar diferents formes, que evolucionen amb el temps; les 
més habituals són les que s’aprofiten de la cadena de pagaments per serveis o continguts 
suportats per xarxes de telecomunicacions que impliquen la concessió de crèdit per un 
operador a un tercer, ja sigui un altre operador o un usuari final, que sovint resulta impagat.

Així, aquestes comunicacions se solen caracteritzar perquè són generades i 
prolongades de manera artificial amb la finalitat d’obtenir un lucre de la cadena de 
pagaments de facturació. Inicialment aquestes pràctiques s’associaven a serveis de 
tarifació elevada, que ofereixen marges de benefici més gran; tanmateix en l’actualitat 
s’estenen a tot tipus de serveis i numeracions mitjançant tècniques de generació de 
trucades massives, que augmenten el perjudici econòmic als operadors i usuaris i poden 
arribar a generar problemes de qualitat de servei, i fins i tot posar en risc la seguretat i la 
integritat de les xarxes i els serveis a causa de l’elevada ocupació de recursos provocada.

A més, quan aquestes pràctiques comporten usos no permesos de recursos públics de 
numeració, no tan sols constitueixen una infracció de la normativa nacional específica que 
es pot abordar mitjançant un control adequat de l’ús de la numeració, sinó que poden 
arribar a comprometre acords internacionals subscrits tant pels operadors com pel mateix 
Regne d’Espanya quan es fa un ús indegut de numeració internacional.

La Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, organisme actualment integrat en 
la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, va aprovar diferents resolucions per 
autoritzar de manera individual els operadors a procedir al bloqueig del tràfic en determinats 
supòsits, així com una Resolució, de 5 de setembre de 2013, per la qual s’aprova un 
procediment comú per a la suspensió de la interconnexió de numeracions per tràfic 
irregular.

L’article 51 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions, estableix a 
l’apartat segon que, mitjançant un reial decret, s’han d’establir les condicions en què els 
operadors de xarxes públiques de comunicacions electròniques o serveis de comunicacions 
electròniques disponibles al públic portin a terme el bloqueig d’accés a números o serveis 
sempre que estigui justificat per motius de tràfic no permès i de tràfic irregular amb finalitats 
fraudulentes, i els casos en què els prestadors de serveis de comunicacions electròniques 
retinguin els ingressos corresponents per interconnexió o altres serveis.

Per la seva banda, l’article 19 de la Llei esmentada estableix els principis generals de 
la numeració, l’adreçament i la denominació dels serveis de comunicacions electròniques.

Per tot això, és necessari adoptar mesures normatives contra el tràfic no permès i el 
tràfic irregular amb finalitats fraudulentes, encaminades tant a eliminar els incentius per a 
aquestes pràctiques com a assegurar l’ús correcte dels recursos públics de numeració, 
alhora que es garanteix la qualitat dels serveis de comunicacions electròniques i, molt 
especialment, la integritat i la seguretat de xarxes i serveis de comunicacions electròniques.
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Als efectes d’aquest Reial decret, hi ha dos tipus de tràfic no permès, d’una banda, el 
tràfic no permès que utilitza numeració no autoritzada i, d’altra banda, el tràfic no permès 
que fa un ús indegut de la numeració.

Es considera tràfic no permès que utilitza numeració no autoritzada el que tingui origen 
o destinació en recursos públics de numeració que no hagin estat atribuïts, habilitats o 
assignats de conformitat amb els plans nacionals i internacionals de numeració 
corresponents. Aquest tipus de tràfic, que es pot identificar per les seves característiques 
tècniques, l’han de bloquejar els operadors així que en tinguin constància.

Al seu torn, el tràfic no permès que fa un ús indegut de la numeració és el que utilitza 
numeració que sí està atribuïda o habilitada i assignada, però respon a usos indeguts 
d’aquesta numeració, si bé aquesta circumstància no es pot establir a priori sinó després 
d’una anàlisi cas per cas de les seves circumstàncies específiques.

Finalment, hi ha el tràfic irregular amb finalitats fraudulentes, que és el generat, induït 
o prolongat artificialment, així com provocat a través de comunicacions comercials no 
sol·licitades o mitjançant el control no consentit dels sistemes o terminals d’usuari, amb 
l’objecte de fer un ús abusiu o fraudulent de les xarxes i els serveis, fet que igualment 
només es pot determinar després d’una anàlisi cas per cas de les característiques 
específiques del tràfic.

Per a tots els tipus de tràfic no permès i tràfic irregular assenyalats, s’estableix que els 
operadors han de ser capaços d’identificar l’existència d’aquesta classe de tràfic en les 
xarxes que operin i en els serveis que prestin, com a pas previ i indispensable per portar a 
terme les degudes actuacions contra aquests tràfics, en particular quan així els sigui 
requerit per l’Administració.

Els operadors han de bloquejar la transmissió cap a altres operadors o proveïdors del 
tràfic no permès que utilitza numeració no autoritzada tan aviat com l’identifiquin, i queden 
obligats a identificar aquest tràfic almenys quan es genera en les seves xarxes i amb 
destinació en recursos de numeració pertanyents als plans nacionals.

Per als supòsits de tràfic no permès que fa un ús indegut de la numeració i tràfic 
irregular amb finalitats fraudulentes, s’articulen actuacions esglaonades que s’inicien amb 
una sol·licitud de l’operador afectat a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la 
Societat de la Informació perquè verifiqui si hi ha un tràfic no permès que fa un ús indegut 
de la numeració o un tràfic irregular amb finalitats fraudulentes, i autoritzi al bloqueig 
d’aquestes comunicacions.

Amb la finalitat d’agilitzar la presa de mesures per part dels operadors, es preveu 
l’autorització de criteris per a la posada en funcionament de procediments específics 
perquè els operadors, després d’una avaluació cas per cas, puguin retenir els pagaments 
relacionats amb aquests tràfics, així com perquè puguin bloquejar el tràfic dirigit a 
numeracions individuals.

Tant per al supòsit de tràfic no permès que fa un ús indegut de la numeració com per 
al de tràfic irregular amb finalitats fraudulentes, es considera la possibilitat que les 
actuacions iniciades per l’operador tinguin l’origen en un conflicte entre operadors en 
matèria d’accés o interconnexió; en aquests casos correspon a la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència resoldre sobre aquests en virtut de les seves competències en 
la matèria.

D’altra banda, es preveu la possibilitat que la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions 
i per a la Societat de la Informació pugui adoptar mesures cautelars i requerir els operadors 
perquè adoptin les mesures pertinents, amb la finalitat de garantir la integritat i la seguretat 
de les xarxes i els serveis de comunicacions electròniques, la qualitat en la prestació de 
serveis de comunicacions electròniques, o els drets específics dels usuaris de 
telecomunicacions, entre altres objectius, per a la qual cosa els operadors han de ser 
capaços d’identificar el tràfic no permès i el tràfic irregular en les xarxes que operin i en els 
serveis que prestin.

D’altra banda, es preveu l’adaptació dels acords d’accés i interconnexió entre 
operadors per tal que incorporin les disposicions necessàries per a l’aplicació d’aquest 
Reial decret, i s’explicita que la falta d’adequació dels acords no eximeix del compliment 
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del que s’hi estableix, les disposicions del qual són efectives des del moment de la seva 
entrada en vigor.

Finalment, es preveu que els operadors que tinguin implantats procediments o 
sistemes prèviament aprovats per la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions o per 
la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per a la suspensió de la interconnexió 
de numeracions per tràfic irregular, els puguin seguir utilitzant durant un mes després de 
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, si bé els operadors que sol·licitin l’autorització de 
criteris per a la implantació de sistemes o procediments segons el que estableix aquest 
Reial decret poden seguir utilitzant aquests procediments prèviament aprovats fins que la 
Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació resolgui sobre 
aquesta sol·licitud.

Les mesures que conté aquest Reial decret es dicten de conformitat amb els articles 
19 i 20, i amb l’apartat 2 de l’article 51 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, general de 
telecomunicacions.

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

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 en la reunió del dia 14 de maig de 2015,

DISPOSO:

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret estableix mesures i actuacions destinades a prevenir i evitar 
el tràfic que tingui origen o destinació en recursos públics de numeració que no hagin estat 
atribuïts, habilitats o assignats; determinats tipus de tràfic contraris al que estableixen les 
disposicions d’atribució, habilitació o assignació de recursos nacionals i internacionals de 
numeració; així com el tràfic irregular amb finalitats fraudulentes cursat en les xarxes 
públiques i els serveis de comunicacions electròniques disponibles al públic.

2. Aquest Reial decret s’aplica als operadors que explotin xarxes públiques de 
comunicacions electròniques o prestin serveis de comunicacions electròniques disponibles 
al públic.

3. Els objectius d’aquest Reial decret són protegir la integritat de les xarxes i la 
seguretat de les xarxes i els serveis de comunicacions electròniques, assegurar la qualitat 
en la prestació dels serveis de comunicacions electròniques i garantir els drets dels 
usuaris. Així mateix, es persegueix reduir els perjudicis econòmics soferts tant pels 
operadors com pels usuaris.

Article 2. Concepte de tràfic no permès.

1. Als efectes d’aquest Reial decret, hi ha dos tipus de tràfic no permès:

a) Tràfic no permès que utilitza numeració no autoritzada.
b) Tràfic no permès que fa un ús indegut de la numeració.

2. Es considera tràfic no permès que utilitza numeració no autoritzada el que tingui 
origen o destinació en recursos públics de numeració que no hagin estat atribuïts, habilitats 
o assignats, pertanyents als plans i les instruccions sobre recursos de numeració següents:

a) El Pla nacional de numeració telefònica, aprovat mitjançant el Reial decret 
2296/2004, de 10 de desembre,

b) les instruccions sobre la utilització de recursos públics de numeració per a la 
prestació de serveis de missatges curts de text i missatges multimèdia, que estableix 
l’Ordre ITC/308/2008, de 31 de gener,

c) el Pla internacional de numeració que descriu la recomanació E.164 del Sector de 
Normalització de les Telecomunicacions de la Unió Internacional de Telecomunicacions 
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(UIT-T); en aquest últim cas s’inclouen els codis de país o de xarxa internacional que no 
hagin estat atribuïts per la UIT-T, els rangs de numeració que no hagin estat comunicats 
per les autoritats nacionals corresponents a través del butlletí d’explotació de la UIT-T, i les 
destinacions identificades per procediments de marcatge contraris al que recull la 
corresponent llista annexa del butlletí esmentat.

d) Qualsevol altre pla de numeració que es determini per ordre del Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme.

3. Es considera tràfic no permès que fa un ús indegut de la numeració el que tingui 
origen o destinació en recursos públics de numeració dels plans identificats a l’apartat 
anterior que hagin estat assignats i que faci un ús d’aquests recursos contrari a les 
condicions d’ús que estableixin les disposicions d’atribució, habilitació o aplicació 
corresponents.

Article 3. Concepte de tràfic irregular amb finalitats fraudulentes.

1. Als efectes d’aquest Reial decret, es considera tràfic irregular el que presenta 
característiques que difereixen significativament dels patrons habituals de tràfic cursat sota 
un funcionament ordinari de la xarxa o dels serveis corresponent a pràctiques comercials 
generalment acceptades en la prestació dels serveis de comunicacions electròniques, en 
aspectes com ara el seu volum, el nombre de connexions o la distribució en el temps, per 
a determinats orígens, destinacions, rutes o àrees geogràfiques.

2. El tràfic irregular té finalitats fraudulentes quan sigui generat, induït o prolongat 
artificialment amb l’objecte d’obtenir lucre, directe o indirecte, de la cadena de facturació 
de pagaments en la prestació de serveis de comunicacions electròniques disponibles al 
públic.

En particular té la consideració esmentada el que compleixi les condicions anteriors i 
respongui, entre d’altres, als supòsits següents:

a) El basat en l’esgotament dels saldos o límits de crèdit de determinats usuaris 
mitjançant comunicacions dirigides a rutes o destinacions determinades,

b) el basat en la utilització abusiva de bons, tarifes planes o esquemes de tarifació 
similars dirigits a usuaris finals per a la generació de tràfic fictici o mitjançant la seva 
posada a disposició de tercers en condicions contràries al que preveuen els contractes,

c) el provocat o induït per comunicacions no sol·licitades, o
d) el provocat mitjançant la manipulació o el control no consentit dels sistemes o 

terminals d’usuari.

Article 4. Identificació de tràfic no permès i tràfic irregular amb finalitats fraudulentes.

1. Tots els operadors han de ser capaços d’identificar el tràfic no permès que utilitza 
numeració no autoritzada, quan tingui origen en les seves xarxes i destinació en recursos 
públics de numeració als quals es refereixen els apartats a), b) o d) de l’article 2.2.

2. Els operadors poden implantar procediments i sistemes que, basant-se en les 
característiques del tràfic, permetin identificar els tipus de tràfics que obeeixin als 
conceptes que recullen els articles 2 i 3, i actuar sobre aquests tràfics, en particular retenint 
els pagaments d’interconnexió, accés o interoperabilitat corresponents, o bloquejant la 
transmissió de determinats tipus de tràfic, segons el que disposen els articles següents.

3. Mitjançant una ordre del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme es poden establir 
requisits que hagin de satisfer aquests procediments i sistemes i, si s’escau, l’obligatorietat 
que se sotmetin a una auditoria periòdica per una entitat externa, així com els requisits que 
han de complir les entitats auditores i els criteris per a la realització de les auditories.

4. Els operadors que pretenguin implantar aquests sistemes o procediments ho han 
de notificar a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació 
amb el detall dels criteris utilitzats per identificar els diferents tipus de tràfic, i han de posar 
a la seva disposició tota la informació sobre les seves característiques i operativa, que han 
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d’estar degudament documentats i desenvolupats per permetre tant la seva inspecció pels 
serveis pertinents de l’Administració, com la seva auditoria per una entitat externa.

5. En el termini màxim de tres mesos des de la recepció de la notificació a la qual es 
refereix l’apartat anterior, la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de 
la Informació ha de dictar resolució motivada, que autoritzi o denegui la utilització dels 
criteris notificats. Aquesta autorització constitueix un requisit previ per a la posada en 
funcionament dels procediments i els sistemes esmentats.

Transcorregut el termini a què es refereix el paràgraf anterior sense que hagi recaigut 
resolució expressa, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada, sense perjudici de l’obligació 
de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació de 
resoldre expressament.

Contra les resolucions, que exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs 
potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l’hagi dictat en el termini d’un mes des 
de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé 
es poden impugnar directament davant l’òrgan competent de l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la 
notificació, sense que els dos recursos puguin ser simultanis.

Així mateix, amb posterioritat a la posada en funcionament, la Secretaria d’Estat de 
Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació pot dictar instruccions vinculants 
relatives a aquests sistemes o procediments, destinades a garantir el compliment efectiu 
del que disposa aquest Reial decret o les seves disposicions de desplegament.

Article 5. Actuacions davant el tràfic no permès que utilitza numeració no autoritzada.

Els operadors que identifiquin en les seves xarxes o serveis tràfic no permès que 
utilitza numeració no autoritzada han de bloquejar la seva transmissió cap a altres 
operadors o proveïdors, i ho han de notificar a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions 
i per a la Societat de la Informació, així com als operadors i proveïdors de serveis afectats 
per aquest bloqueig amb els quals mantinguin una relació contractual.

Aquestes notificacions s’han de dur a terme en un termini màxim de dos dies hàbils a 
comptar del moment de la identificació del tràfic no permès que utilitza numeració no 
autoritzada per part de l’operador. En la notificació adreçada a la Secretaria d’Estat de 
Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, s’hi ha d’indicar el moment de la 
identificació del tràfic no permès que utilitza numeració no autoritzada, així com, si s’escau, 
informació que acrediti el moment en què aquest tràfic es va començar a produir, si tots 
dos fets no van ser simultanis.

Article 6. Actuacions davant el tràfic no permès que fa un ús indegut de la numeració o el 
tràfic irregular amb finalitats fraudulentes.

1. Els operadors que identifiquin en les seves xarxes o serveis tràfic que considerin 
que pugui respondre al supòsit de tràfic no permès que fa un ús indegut de la numeració o 
de tràfic irregular amb finalitats fraudulentes poden presentar una sol·licitud raonada per 
requerir autorització per al bloqueig provisional de la transmissió d’aquest tràfic, adreçada 
a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, bé en 
qualsevol dels llocs que esmenta l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, bé a 
través de la seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

En la sol·licitud esmentada, l’operador ha d’aportar les raons així com tota la informació 
de què disposi que justifiqui que el tràfic afectat s’ha de considerar tràfic no permès que fa 
un ús indegut de la numeració o tràfic irregular amb finalitats fraudulentes, incloent-hi la 
indicació del moment de la seva identificació per part de l’operador així com, si s’escau, 
informació que acrediti el moment en què el tràfic esmentat es va començar a produir, si 
tots dos fets no van ser simultanis.
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La Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació ha de 
resoldre les sol·licituds esmentades i ha de notificar la resolució adoptada en un termini 
màxim de tres mesos, que autoritzi o denegui el bloqueig de la transmissió del tràfic, i a 
aquest efecte pot sol·licitar un informe a la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència sobre l’impacte del bloqueig sol·licitat en la regulació ex ante dels mercats, i 
pot adoptar mesures cautelars per autoritzar el bloqueig de la transmissió del tràfic.

Transcorregut el termini a què es refereix el paràgraf anterior sense que hagi recaigut 
resolució expressa, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada, sense perjudici de l’obligació 
de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació de 
resoldre expressament.

Contra les resolucions, que exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs 
potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l’hagi dictat en el termini d’un mes des 
de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé 
es poden impugnar directament davant l’òrgan competent de l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la 
notificació, sense que els dos recursos puguin ser simultanis.

2. Alternativament al que estableix l’apartat anterior, els operadors que identifiquin 
tràfic no permès que fa un ús indegut de la numeració o tràfic irregular amb finalitats 
fraudulentes mitjançant els procediments o els sistemes als quals es refereix l’article 4, 
poden retenir, després d’una avaluació cas per cas, els pagaments corresponents a aquest 
tràfic, i aplicar la retenció des del moment de la identificació del tràfic esmentat o, en cas 
que el moment de la identificació sigui posterior al de la producció, des del moment en què 
acreditin que el tràfic es va començar a produir, amb un termini de trenta dies naturals 
anteriors a la data d’identificació, llevat que en els seus acords d’interconnexió, accés i 
interoperabilitat acordin un termini diferent.

Així mateix, els operadors esmentats, després d’una avaluació cas per cas, poden 
bloquejar temporalment el tràfic dirigit a numeracions individuals que corresponguin a 
determinats orígens, destinacions o relacions contractuals, de conformitat amb els criteris 
autoritzats per la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la 
Informació, segons el que estableix l’article 4.

L’operador que faci retenció de pagaments o bloqueig de tràfic és responsable davant 
de les possibles reclamacions dels titulars de la numeració afectada pels possibles 
perjudicis causats per aquest bloqueig.

Quan els operadors facin retenció de pagaments o bloqueig de transmissió de tràfic 
segons el que estableix aquest apartat, ho han de notificar als operadors i proveïdors de 
serveis afectats per aquest tràfic amb els quals mantinguin una relació contractual, així 
com a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, i en 
aquest últim cas han d’aportar tota la informació necessària per identificar el tràfic afectat, 
els criteris utilitzats en la seva avaluació i les mesures concretes adoptades. Aquestes 
notificacions s’han de dur a terme en un termini màxim de dos dies hàbils a comptar del 
moment de la identificació del tràfic per l’operador. En tot moment l’operador pot aportar 
informació complementària o addicional que permeti identificar amb més precisió el tràfic 
afectat.

En el termini màxim de tres mesos a comptar del moment en què es rebi la notificació 
de retenció de pagaments o bloqueig de transmissió de tràfic a què es refereix aquest 
apartat, la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació pot 
incoar un expedient per supervisar les mesures adoptades per l’operador, arran del qual 
pot ordenar el cessament del bloqueig de la transmissió del tràfic i, si s’escau, la realització 
del pagament de les quantitats que hagin estat retingudes, incrementades amb l’interès 
legal del diner. Així mateix, la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat 
de la Informació pot adoptar mesures cautelars per requerir a l’operador que no procedeixi 
a la retenció de pagaments, al bloqueig de la transmissió del tràfic o a totes dues mesures 
simultàniament.
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3. Els operadors han d’aportar tota la informació complementària que els requereixi 
la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació en relació 
amb els esdeveniments d’identificació de tràfic no permès que fa un ús indegut de la 
numeració o de tràfic irregular amb finalitats fraudulentes, o de les corresponents mesures 
adoptades, ja sigui com a complement a la informació que hagin remès en les notificacions 
efectuades d’acord amb aquest article o en relació amb notificacions efectuades per altres 
operadors.

La Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació pot 
establir el contingut i el format en què s’hagin de presentar les notificacions i la informació 
complementària requerida.

4. Si de la tramitació dels expedients als quals es refereixen els apartats anteriors es 
desprèn que les sol·licituds o les notificacions corresponents tenen l’origen en un conflicte 
entre operadors en matèria d’accés o interconnexió, la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència ha de resoldre sobre els aspectes objecte del conflicte, d’acord amb el que 
assenyala l’article 15 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions.

Article 7. Mesures i actuacions per requeriment de l’Administració.

La Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació pot 
requerir als operadors en tot moment, d’ofici, de conformitat amb els tràmits procedimentals 
i els terminis que estableix l’article 6.1, l’aplicació de mesures de bloqueig de la transmissió 
de tràfic, de retenció de pagaments o totes dues simultàniament en relació amb el tràfic no 
permès o el tràfic irregular, i, si s’escau, adoptar mesures cautelars, amb els objectius de:

a) Garantir la integritat de les xarxes i la seguretat de les xarxes i els serveis de 
comunicacions electròniques.

b) Garantir la qualitat en la prestació dels serveis de comunicacions electròniques.
c) Garantir els drets específics dels usuaris de telecomunicacions.
d) Controlar l’ús de la numeració assignada, en particular per garantir el compliment 

de les condicions lligades a l’ús dels recursos públics de numeració que estableixen els 
plans i les instruccions que esmenta l’article 2.

e) Garantir el compliment de compromisos en matèria de telecomunicacions assumits 
pel Regne d’Espanya en organismes internacionals, en particular en relació amb el 
compliment de les condicions lligades a l’ús dels recursos públics de numeració 
internacional que descriu la recomanació E.164 de la Unió Internacional de 
Telecomunicacions.

Els operadors han de ser capaços d’identificar en les xarxes que operin i en els serveis 
que prestin el tràfic al qual es refereixin les mesures esmentades per garantir-ne el 
compliment efectiu.

Disposició addicional primera. Durada màxima dels bloquejos de tràfic.

Els operadors que bloquegin tràfic d’acord amb el que estableix l’article 6 poden 
mantenir aquest bloqueig durant un període màxim de dotze mesos, llevat que la Secretaria 
d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació resolgui establir l’aplicació 
d’un termini diferent. Transcorregut aquest termini, els operadors no poden aplicar el 
bloqueig. Per ordre del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme es pot fixar una altra durada 
màxima, que pot ser diferent en funció del tipus de tràfic de què es tracti.

Així mateix, els operadors no poden aplicar el bloqueig si es produeix un canvi en la 
titularitat de l’abonat de les numeracions individuals afectades i així l’hi sol·licita l’operador 
assignatari d’aquestes, així com quan aquestes numeracions s’assignin a un altre 
operador.
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Disposició addicional segona. Acords d’interconnexió, accés i interoperabilitat.

1. Els acords d’interconnexió, accés i interoperabilitat entre operadors subscrits de 
conformitat amb el que estableixen la Llei 9/2014, de 9 de maig, general de 
telecomunicacions, i el Reglament sobre mercats de comunicacions electròniques, accés 
a les xarxes i numeració, aprovat pel Reial decret 2296/2004, de 10 de desembre, s’han 
d’adequar al que estableixen el present Reial decret i les seves disposicions de 
desplegament.

En particular, els acords esmentats han de descriure els procediments que s’han 
d’aplicar per al bloqueig del tràfic, la retenció dels pagaments i les notificacions 
corresponents a la resta d’operadors o proveïdors de serveis.

Mitjançant una ordre del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme es poden establir els 
requisits que han de preveure els acords esmentats quan, per assegurar el compliment del 
que estableix el present Reial decret, sigui necessària la col·laboració entre operadors 
amb relacions contractuals a l’engròs.

La falta d’adequació dels acords no eximeix del compliment del que estableix aquest 
Reial decret, les disposicions del qual són efectives des del moment de la seva entrada en 
vigor.

2. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència entén en els conflictes entre 
operadors en la negociació d’aquests acords.

Disposició addicional tercera. Limitació de la despesa.

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. Modificació dels acords d’interconnexió, accés i 
interoperabilitat entre operadors.

En el termini de quatre mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, els 
operadors als quals es refereix l’article 1 han de revisar i, si s’escau, modificar els acords 
d’interconnexió, accés a xarxes i als seus recursos associats i interoperabilitat de serveis, 
d’acord amb el que estableix la disposició addicional segona.

Disposició transitòria segona. Procediments aprovats prèviament per l’Administració.

Els operadors que tinguin implantats procediments prèviament aprovats per la 
Comissió del Mercat de les Telecomunicacions o per la Comissió Nacional dels Mercats i 
la Competència per a la suspensió de la interconnexió de numeracions per tràfic irregular, 
poden seguir utilitzant aquests procediments davant la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència en les mateixes condicions en què ho estaven fent durant un mes després 
de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

No obstant això, els operadors que sol·licitin l’autorització de criteris per a la implantació 
de sistemes o procediments segons el que estableix l’article 4 d’aquest Reial decret en el 
termini d’un mes a comptar de la seva entrada en vigor, poden seguir utilitzant aquests 
procediments prèviament aprovats fins que la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i 
per a la Societat de la Informació resolgui sobre aquesta sol·licitud.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de la competència exclusiva de l’Estat en 
matèria de telecomunicacions reconeguda a l’article 149.1.21a de la Constitució.
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Disposició final segona. Desplegament reglamentari i aplicació.

El ministre d’Indústria, Energia i Turisme ha de dictar, en l’àmbit de les seves 
competències, totes les disposicions i les mesures que siguin necessàries per al 
desplegament i l’aplicació del que estableix aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 14 de maig de 2015.

FELIPE R.

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

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


