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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME
6646 Reial decret 462/2015, de 5 de juny, pel qual es regulen instruments i 

procediments de coordinació entre diferents administracions públiques en 
matèria d’ajudes públiques dirigides a afavorir l’impuls de la societat de la 
informació mitjançant el foment de l’oferta i la disponibilitat de xarxes de banda 
ampla.

L’Agenda Digital per a Espanya, aprovada pel Govern a la reunió del Consell de 
Ministres de 15 de febrer de 2013, estableix l’estratègia d’Espanya per assolir els objectius 
de l’Agenda Digital per a Europa i persegueix, entre altres objectius, fomentar el 
desenvolupament de xarxes i serveis per garantir la connectivitat digital.

Les xarxes de banda ampla i, en especial, les de banda ampla ultraràpida són les 
infraestructures que han de sostenir el món digital dels propers anys i una condició 
indispensable per poder competir en un món globalitzat.

Per aquest motiu, la disposició addicional catorzena de la Llei 9/2014, de 9 de maig, 
general de telecomunicacions, preveu que mitjançant reial decret s’han d’identificar els 
òrgans competents i s’han d’establir els procediments de coordinació entre administracions 
i organismes públics, en relació amb les ajudes públiques a la banda ampla.

Al seu torn, la disposició addicional divuitena de l’esmentada Llei general de 
telecomunicacions conté un manament al Govern per establir una Estratègia nacional de 
xarxes ultraràpides que tingui com a objectiu impulsar el desenvolupament de xarxes 
d’accés ultraràpid a la banda ampla, tant fix com mòbil, per aconseguir-ne la 
universalització, així com fomentar-ne l’adopció per ciutadans, empreses i administracions, 
per garantir la cohesió social i territorial.

L’Estratègia esmentada ha d’adoptar les mesures necessàries per assolir els objectius 
concrets de cobertura i adopció establerts per l’Agenda Digital per a Europa i incorporats 
a l’Agenda Digital per a Espanya i, en particular, per aconseguir la universalització d’una 
connexió que permeti comunicacions de dades de banda ampla que s’ha d’estendre 
progressivament, de manera que l’any 2017 assoleixi una velocitat mínima d’Internet de 10 
megabits per segon (Mbps) i abans d’acabar l’any 2020 assoleixi en tots els usuaris una 
velocitat mínima d’Internet de 30 Mbps, i que almenys el 50% de les llars puguin disposar 
d’accés a serveis de velocitats superiors a 100 Mbps.

A més, l’Estratègia ha d’incloure polítiques per incrementar l’adopció i l’ús de la banda 
ampla ultraràpida entre ciutadans, empreses i administracions. En particular, es consideren 
prioritàries les actuacions necessàries per promoure que els centres de salut comarcals, 
les universitats públiques, els centres d’ensenyament secundari públics i totes les 
biblioteques públiques en ciutats i capçaleres de comarca tinguin una connexió a la xarxa 
pública de comunicacions amb una capacitat d’accés funcional a Internet a una velocitat 
mínima de 30 Mbps l’any 2016 i de 100 Mbps l’any 2020. Aquestes mesures s’han 
d’articular amb la deguda col·laboració i coordinació amb les comunitats autònomes.

Segons tot això, aquest Reial decret té com a finalitat garantir que les ajudes que 
concedeixin les diferents administracions públiques que vagin adreçades a afavorir l’impuls 
de la societat de la informació mitjançant el foment de l’oferta i disponibilitat de xarxes de 
banda ampla que possibilitin incentivar l’economia i l’ocupació digital i la prestació de 
serveis digitals innovadors siguin compatibles amb la normativa sectorial de 
telecomunicacions i amb els plans de banda ampla del Ministeri d’Indústria, Energia i 
Turisme.

Com recull expressament la disposició addicional catorzena de la Llei general de 
telecomunicacions esmentada, la convocatòria i l’atorgament de les ajudes han de 
respectar en tot cas el marc comunitari i els objectius estipulats a l’article 3 d’aquesta Llei.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 143  Dimarts 16 de juny de 2015  Secc. I. Pàg. 2

A aquest efecte, convé destacar que les Directrius de la Unió Europea per a l’aplicació 
de les normes sobre ajudes estatals al desenvolupament ràpid de xarxes de banda ampla, 
publicades al DOUE amb la referència 2013/C 25/01 (d’ara endavant, Directrius), 
estableixen el procediment i els criteris per a l’avaluació per la Comissió Europea de la 
compatibilitat amb el mercat d’aquestes ajudes, a la qual es refereix l’article 107.3 del 
Tractat de funcionament de la Unió Europea.

Les Directrius esmentades són aplicables a tots els models d’intervenció que utilitzin 
les autoritats públiques per donar suport als desplegaments de xarxes de banda ampla, 
que poden adoptar, entre d’altres, les formes següents: assignació monetària en forma de 
subvencions, préstecs en condicions millors que les que ofereix el mercat, suport en 
espècie, xarxa de banda ampla (o part d’aquesta) explotada per l’Estat o xarxa de banda 
ampla gestionada per un concessionari.

Les mateixes Directrius estableixen una sèrie de recomanacions als estats membres, 
per al compliment de les quals és necessari atribuir funcions als òrgans nacionals 
competents i fixar un mecanisme de coordinació entre aquests, per tal d’establir la base 
jurídica adequada que permeti facilitar el disseny de les mesures que s’hagin d’implantar, 
i mirar d’agilitzar al mateix temps el procés d’obtenció de l’autorització corresponent per 
part de la Comissió Europea en matèria d’ajudes d’Estat.

En concret, les Directrius esmentades estableixen, en relació amb la idoneïtat de 
l’ajuda estatal com a instrument polític i disseny de la mesura, que és essencial la 
coordinació de les intervencions que es portin a terme en l’àmbit nacional, regional o 
municipal per evitar duplicacions i incoherències, i animen els estats membres a concebre, 
sempre que sigui possible, plans d’assoliment nacional que continguin els grans principis 
rectors de les iniciatives públiques. Les Directrius reconeixen el paper important que 
haurien de tenir les autoritats nacionals de reglamentació en funció dels coneixements 
tècnics i l’experiència a causa del paper fonamental que els atribueix la normativa sectorial. 
A Espanya les dues autoritats nacionals de reglamentació en matèria de telecomunicacions 
afectades per aquest aspecte, d’acord amb el que estableix la Llei general de 
telecomunicacions, són, d’una banda, el Govern, a través de la Secretaria d’Estat de 
Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació (SETSI) del Ministeri d’Indústria, 
Energia i Turisme i, de l’altra, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

Aquestes dues autoritats nacionals de reglamentació són les més ben situades per 
donar suport a les administracions públiques en relació amb les mesures d’ajuda en la 
tasca d’identificar les zones d’actuació, determinar els preus i les condicions per a l’accés 
a l’engròs i resoldre litigis entre els sol·licitants de l’accés esmentat a les xarxes de banda 
ampla. Així mateix, en relació amb la concepció de la mesura i la necessitat de limitar el 
falsejament de la competència, les Directrius estableixen que s’ha d’identificar clarament 
quines zones geogràfiques estan cobertes per la mesura de suport, sempre que sigui 
possible en cooperació amb els organismes nacionals competents, i recomanen consultar 
l’autoritat nacional de reglamentació.

Per tot això, i en relació amb les actuacions de coordinació assenyalades, aquest Reial 
decret preveu l’elaboració per la SETSI d’un mapa detallat de cobertura de banda ampla 
que faciliti el disseny de les mesures d’ajuda assenyalades.

Addicionalment, també es preveu l’aprovació d’orientacions destinades a les 
administracions públiques que pretenguin concedir ajudes adreçades a afavorir l’impuls de 
la societat de la informació mitjançant el foment de l’oferta i la disponibilitat de xarxes de 
banda ampla.

No obstant això, fonamentalment, la coordinació de les mesures d’ajuda es garanteix 
mitjançant l’emissió per part de la SETSI d’un informe sobre la compatibilitat de la mesura 
d’ajuda promoguda en relació amb el règim jurídic de les telecomunicacions i amb els 
plans de banda ampla del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. Aquest informe, que té 
caràcter vinculant pel que fa a la compatibilitat esmentada, també ha d’abordar el 
compliment de les condicions que estableixen les Directrius de la Unió Europea, incloent-hi 
els requisits relatius als preus i les condicions d’accés a l’engròs que hagi comunicat la 
CNMC.
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Entre altres aspectes, per valorar si les mesures d’ajuda que pretenguin concedir les 
administracions públiques són compatibles amb els plans de banda ampla del Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme, s’ha d’analitzar si són complementàries a les mesures que 
hagi posat en marxa el Ministeri per al desplegament de xarxes de banda ampla. Aquesta 
complementarietat pot obeir, entre altres motius, al fet que es tracti de mesures adreçades 
a zones concretes que per les seves característiques especials requereixen actuacions 
específiques.

Per ordre del ministre d’Indústria, Energia i Turisme es poden establir llindars referits, 
entre d’altres, a la població beneficiada, a les característiques dels serveis que s’hagin de 
prestar o a la quantitat de l’ajuda, per sota dels quals l’informe de la SETSI es pot substituir 
per una declaració de l’òrgan competent de l’administració pública que pretengui concedir 
les ajudes, si bé el Reial decret estableix que l’informe de la SETSI és obligatori en el cas 
de mesures d’ajuda que s’hagin de notificar a la Comissió Europea en compliment de les 
previsions de l’article 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea.

Tota aquesta regulació incorporada per aquest Reial decret comporta que queda 
inaplicable la disposició addicional primera de la Circular 1/2010, de 15 de juny de 2010, 
de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, per la qual es regulen les condicions 
d’explotació de xarxes i la prestació de serveis de comunicacions electròniques per les 
administracions públiques.

D’altra banda, figuren al Reial decret dues disposicions finals modificatives de dos 
textos reglamentaris vigents. Així, la disposició final primera modifica el Reial decret 
964/2006, d’1 de setembre, pel qual s’aprova el Pla tècnic nacional de radiodifusió sonora 
en ones mètriques amb modulació de freqüència. La modificació té com a finalitat 
l’eliminació de tràmits administratius, el foment de la simplificació i eficàcia administrativa i 
l’impuls de l’ús de mitjans telemàtics en les relacions amb l’Administració, per a la qual 
cosa es dissenya un nou procediment d’acord amb el qual la SETSI atorga les concessions 
de domini públic radioelèctric aparellades a les llicències FM concedides per les comunitats 
autònomes, analitza els projectes tècnics i fa les inspeccions prèvies a la posada en 
funcionament de cada emissora. Un dels tràmits suprimits consisteix que el projecte tècnic 
de l’emissora FM no s’ha de presentar a través de les comunitats autònomes sinó 
directament davant la SETSI.

La disposició final segona modifica el Reglament d’ús del domini públic radioelèctric, 
aprovat pel Reial decret 863/2008, de 23 de maig, per fer possible la concessió d’una 
autorització provisional per a l’explotació d’un recurs òrbita-espectre, que està en procés 
de planificació i coordinació en la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT). Amb 
això, tenint en compte els extensos terminis (al voltant de 7 anys) que hi ha en la 
planificació i coordinació a la UIT d’aquests recursos òrbita-espectre, es proporciona 
seguretat jurídica i possibilitat d’ús a l’operador que ha instat l’obtenció del recurs òrbita-
espectre. L’autorització provisional, com el seu nom indica, no és un títol definitiu i sempre 
queda condicionada al reconeixement per la UIT del recurs òrbita-espectre i a la manca de 
problemes tècnics.

Finalment, la disposició final tercera deroga el Codi de conducta per a la prestació dels 
serveis de tarifació addicional de 23 de juliol de 2004, tenint en compte la doctrina 
assentada pel Tribunal Suprem en la seva Sentència de la secció tercera de la Sala 
Contenciosa Administrativa de 29 de gener de 2015.

Aquest Reial decret, que consta de sis articles, una disposició addicional, una 
disposició transitòria, una disposició derogatòria i set disposicions finals, es dicta a 
l’empara de la competència estatal en matèria de telecomunicacions que preveu l’article 
149.1.21a de la Constitució espanyola.

Durant la seva tramitació el Reial decret ha estat objecte d’informe per la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència i pel Consell Assessor de Telecomunicacions i de 
la Societat de la Informació, organisme en el qual, a més del sector de les telecomunicacions, 
estan representades les comunitats autònomes i les entitats locals. De conformitat amb el 
que estableix la disposició addicional cinquena de la Llei 9/2014, de 9 de maig, general de 
telecomunicacions, l’informe d’aquest òrgan equival a la realització del tràmit d’audiència 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 143  Dimarts 16 de juny de 2015  Secc. I. Pàg. 4

regulat per l’article 24.1.c) de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern. Així mateix, 
el projecte ha estat sotmès a informe del Ministeri d’Hisenda i d’Administracions Públiques 
a l’efecte del que estableix l’article 24.3 d’aquesta mateixa Llei.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria, Energia i Turisme, amb l’aprovació 
prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 5 de juny de 2015,

DISPOSO:

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Constitueix l’objecte d’aquest Reial decret l’establiment de determinats instruments 
i procediments de coordinació administrativa amb la finalitat de garantir la coordinació 
adequada de les mesures d’ajuda que pretenguin portar a terme les diferents 
administracions públiques que vagin adreçades a afavorir l’impuls de la societat de la 
informació mitjançant el foment de l’oferta i disponibilitat de xarxes de banda ampla que 
possibilitin incentivar l’economia i l’ocupació digital i la prestació de serveis digitals 
innovadors, així com assegurar que les mesures d’ajuda esmentades siguin compatibles 
amb el règim jurídic de les telecomunicacions i amb els plans de banda ampla del Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme.

2. Així mateix, aquests instruments i procediments també tenen per objecte facilitar 
el compliment per part de les administracions públiques que pretenguin concedir ajudes 
esmentades a l’apartat anterior de les Directrius de la Unió Europea per a l’aplicació de les 
normes sobre ajudes estatals al desplegament ràpid de xarxes de banda ampla, que 
figuren en la Comunicació de la Comissió Europea 2013/C 25/01.

3. A l’efecte d’aquest Reial decret són ajudes les que tinguin aquesta consideració 
d’acord amb l’article 107.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, i es consideren 
administracions públiques les identificades a l’article 2 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, i les altres entitats que integren el sector públic.

Article 2. Mapa de cobertura.

La Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació ha 
d’elaborar un informe anual de cobertura de banda ampla ultraràpida que faciliti el disseny 
de mesures d’ajuda a què es refereix aquest Reial decret per les diferents administracions 
públiques i la identificació de les zones susceptibles d’actuació, de conformitat amb les 
Directrius de la Unió Europea. Així mateix, ha de posar a disposició de les administracions 
públiques que ho sol·licitin la informació que aquestes necessitin per posar en marxa les 
mesures d’ajuda esmentades.

Per a la identificació de les zones susceptibles d’actuació, la Secretaria d’Estat de 
Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació ha de fer una consulta pública, 
adreçada als agents directament interessats i, en particular, a les administracions públiques 
i a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

Article 3. Informe preceptiu de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la 
Societat de la Informació.

1. Les administracions públiques que pretenguin concedir ajudes adreçades a 
afavorir l’impuls de la societat de la informació mitjançant el foment de l’oferta i disponibilitat 
de xarxes de banda ampla han de sol·licitar a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions 
i per a la Societat de la Informació l’emissió d’un informe el contingut i els efectes del qual 
s’estableixen a l’apartat 3.

Juntament amb la sol·licitud han d’incloure una descripció de la mesura i el projecte 
d’instrument jurídic que fixi les bases per a la concessió de les ajudes, on han d’estar 
incloses les zones d’actuació, com a mínim tres mesos abans de la seva notificació a la 
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Comissió Europea. Quan se sol·liciti un informe sobre una mesura d’ajuda la notificació a 
la Comissió Europea de la qual no sigui preceptiva, aquesta sol·licitud s’ha de presentar 
amb un mínim de tres mesos d’antelació a la seva aprovació.

2. A continuació, la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la 
Informació ha de remetre a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència la 
informació rebuda de l’administració pública interessada, i sol·licitar l’informe en relació 
amb els requisits relatius a la fixació dels preus i les condicions d’accés a l’engròs a les 
infraestructures que siguin objecte de les ajudes esmentades.

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha de remetre l’informe esmentat 
a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació en el 
termini màxim de dos mesos des de la sol·licitud.

3. L’informe de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la 
Informació s’ha de pronunciar sobre la compatibilitat de la mesura d’ajuda promoguda en 
relació amb el règim jurídic de les telecomunicacions i amb els plans de banda ampla del 
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, on, entre altres aspectes, s’ha de valorar la 
compatibilitat amb el mapa de cobertura de banda ampla a què es refereix l’article 2 i la 
complementarietat amb les mesures d’ajuda del Ministeri. L’informe té caràcter vinculant 
per a l’administració pública sol·licitant que pretengui concedir les ajudes esmentades en 
tot el que es refereix al que assenyala aquest paràgraf.

En aquest informe es pot incloure així mateix una avaluació sobre l’adequació de la 
mesura d’ajuda a les condicions que estableixen les Directrius de la Unió Europea i 
recomanacions per al seu compliment, que reculli el contingut literal dels requisits relatius 
a la fixació dels preus i les condicions d’accés a l’engròs que hagi comunicat la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència en l’informe que emeti a sol·licitud de la Secretaria 
d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació.

Article 4. Llindars de referència.

1. Per ordre del ministre d’Indústria, Energia i Turisme es poden establir llindars 
referits, entre d’altres, a la població beneficiada, a les característiques dels serveis que 
s’hagin de prestar o a la quantitat de l’ajuda, per sota dels quals no és obligatori sol·licitar 
a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació l’informe 
a què fa referència l’article 3 o, alternativament, l’informe esmentat es pot reemplaçar per 
una declaració responsable de l’òrgan competent de l’administració pública que pretengui 
concedir les ajudes, que ha de tractar sobre la compatibilitat de l’ajuda amb el règim jurídic 
de les telecomunicacions i la seva complementarietat amb els plans de banda ampla del 
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

No obstant això, l’informe de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la 
Societat de la Informació és obligatori en el cas de mesures d’ajuda que s’hagin de notificar 
a la Comissió Europea en compliment de les previsions de l’article 108 del Tractat de 
funcionament de la Unió Europea.

2. En cas que, d’acord amb el que preveu l’apartat anterior, l’informe de la Secretaria 
d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació pugui ser substituït per 
una declaració responsable de l’òrgan competent de l’administració pública que pretengui 
concedir les ajudes, aquesta declaració s’ha de presentar d’acord amb el procediment i el 
contingut que fixi l’ordre esmentada en l’apartat anterior, que també ha d’establir la 
documentació que s’ha de remetre a la Secretaria d’Estat.

Article 5. Publicació d’informació i informes de seguiment.

1. La Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació 
disposa d’un portal d’Internet en el qual pot publicar, directament o a través d’enllaços, els 
continguts següents:

a) Els plans de banda ampla del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.
b) Els procediments en curs sobre mesures d’ajuda a què es refereix el present Reial 

decret que li notifiquin les administracions públiques.
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c) La informació que li remetin les administracions públiques o li proporcionin a través 
de la Base de dades nacional de subvencions (BDNS) sobre les mesures d’ajuda 
esmentades:

1r Text complet de cada mesura d’ajuda aprovada i les seves disposicions d’aplicació, 
o un enllaç a aquest.

2n Nom de l’autoritat concedent.
3r Nom dels beneficiaris de les ajudes concedides, modalitat i import de l’ajuda, data 

de concessió, tipus de beneficiari (PIME, gran empresa), ubicació geogràfica i principal 
sector econòmic en què el beneficiari exerceix la seva activitat.

2. En el cas de mesures d’ajuda que formin part de règims marc nacionals, la 
Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació ha d’elaborar 
i presentar els informes de seguiment que s’han d’enviar a la Comissió Europea a partir de 
l’execució del projecte que ha rebut l’ajuda, i cada dos anys mentre duri la mesura d’ajuda, 
i ha de consolidar la informació relativa a les mesures individuals que li remetin les 
administracions públiques.

La Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació ha de 
remetre una còpia d’aquests informes de seguiment a la Comissió Nacional dels Mercats i 
la Competència.

Article 6. Resolució de conflictes d’accés.

D’acord amb el que assenyala l’article 15 de la Llei 9/2014, general de 
telecomunicacions, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha de conèixer 
dels conflictes en relació amb l’accés a l’engròs a les xarxes de banda ampla que hagin 
estat objecte d’ajuda.

Disposició addicional única. Orientacions i directrius.

1. Per ordre del ministre d’Indústria, Energia i Turisme, que s’ha de publicar al 
«Butlletí Oficial de l’Estat», es poden aprovar orientacions destinades a les administracions 
públiques que pretenguin concedir ajudes adreçades a afavorir l’impuls de la societat de la 
informació mitjançant el foment de l’oferta i disponibilitat de xarxes de banda ampla.

2. En les orientacions esmentades s’han d’incloure directrius sobre els principis 
aplicables a la fixació de les condicions i tarifes d’accés a l’engròs.

El preu d’accés a l’engròs s’ha de basar en els principis de fixació de preus que 
estableix la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i en patrons comparatius i ha 
de tenir en compte la quantitat i modalitat d’ajuda rebuda.

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha de remetre al Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme el contingut a incloure en aquestes orientacions en relació 
amb els principis aplicables a la fixació de les condicions i tarifes d’accés a l’engròs.

Disposició transitòria única. Règim transitori dels informes de compatibilitat.

Mentre no s’aprovi l’ordre del ministre d’Indústria, Energia i Turisme a què fa referència 
l’article 4, les administracions públiques que pretenguin concedir ajudes adreçades a 
afavorir l’impuls de la Societat de la Informació mitjançant el foment de l’oferta i disponibilitat 
de xarxes de banda ampla només estan obligades a sol·licitar l’informe de compatibilitat de 
la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació quan les 
mesures d’ajuda esmentades s’hagin de notificar a la Comissió Europea en compliment de 
les previsions de l’article 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, o bé quan 
les mesures d’ajuda esmentades s’acullin als reglaments pels quals s’eximeixen 
determinades categories d’ajudes de l’obligació de notificació, adoptats d’acord amb 
l’article 1 del Reglament (CE) núm. 994/98 del Consell, de 7 de maig de 1998, sobre 
l’aplicació dels articles 92 i 93 del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea a 
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determinades categories d’ajudes estatals horitzontals, modificat pel Reglament (UE) núm. 
733/2013, del Consell, de 22 de juliol de 2013.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
disposa aquest Reial decret.

Disposició final primera. Modificació del Reial decret 964/2006, d’1 de setembre, pel qual 
s’aprova el Pla tècnic nacional de radiodifusió sonora en ones mètriques amb 
modulació de freqüència.

Es modifica l’article 3 del Reial decret 964/2006, d’1 de setembre, pel qual s’aprova el 
Pla tècnic nacional de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència, 
que queda redactat la manera següent:

«Article 3. Concessions de domini públic radioelèctric aparellades a les llicències 
per a la prestació del servei de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora 
en ones mètriques amb modulació de freqüència.

1. Les concessions de domini públic radioelèctric aparellades a les llicències 
per a la prestació del servei de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora en 
ones mètriques amb modulació de freqüència s’han d’atorgar d’acord amb les 
característiques tècniques que estableix el Pla tècnic nacional que s’aprova per 
aquest Reial decret i d’acord amb el procediment que es regula en els apartats 
següents.

2. Una vegada que l’òrgan competent de la comunitat autònoma hagi 
comunicat a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la 
Informació les dades dels titulars als quals s’hagi adjudicat per concurs per la 
comunitat autònoma esmentada les llicències per a la prestació del servei de 
comunicació audiovisual de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació 
de freqüència, la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la 
Informació, amb la sol·licitud prèvia del titular de la llicència, ha d’atorgar la 
concessió de domini públic radioelèctric aparellada a cada llicència. El termini per 
resoldre sobre l’atorgament de la concessió de domini públic radioelèctric annexa a 
la llicència és de tres mesos a comptar de la presentació de la sol·licitud.

3. En el termini de quatre mesos a comptar de l’atorgament de la concessió de 
domini públic radioelèctric corresponent, el titular de la concessió ha de remetre a la 
Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació el 
projecte tècnic d’instal·lació de l’emissora, d’acord amb els formularis i procediments 
establerts, a l’efecte, a la seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. 
La Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació ha 
de resoldre sobre l’aprovació del projecte tècnic en el termini de sis mesos, a 
comptar de la seva presentació.

4. Feta la instal·lació de l’emissora, el titular de la concessió ha de sol·licitar a 
la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació 
l’autorització de la posada en funcionament de l’emissora, que requereix la inspecció 
preceptiva i prèvia de les instal·lacions pels serveis tècnics de la Secretaria d’Estat, 
que disposen d’un termini de tres mesos a comptar de la presentació de la sol·licitud 
per portar-la a terme.

Una vegada efectuada la inspecció i havent comprovat que les instal·lacions 
s’ajusten al projecte tècnic aprovat, la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per 
a la Societat de la Informació ha de procedir a autoritzar la posada en funcionament 
de l’emissora al titular de la concessió.

5. La Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, 
a petició de la comunitat autònoma concedent de la llicència audiovisual, ha d’informar 
sobre l’estat de tramitació dels procediments d’aprovació dels projectes tècnics i les 
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autoritzacions de posada en funcionament, corresponents a les concessions de 
domini públic radioelèctric aparellades a les llicències atorgades per aquesta.»

Disposició final segona. Modificació del Reglament de desplegament de la Llei 32/2003, 
de 3 de novembre, general de telecomunicacions, pel que fa a l’ús del domini públic 
radioelèctric, aprovat pel Reial decret 863/2008, de 23 de maig.

Es modifica l’apartat 2 de l’article 31 del Reglament de desplegament de la Llei 
32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions, pel que fa a l’ús del domini 
públic radioelèctric, aprovat pel Reial decret 863/2008, de 23 de maig, que queda redactat 
de la manera següent:

«2. Una vegada publicada per la UIT la informació relativa a la sol·licitud de 
reserva de recurs òrbita-espectre presentada pel Regne d’Espanya, es pot atorgar 
una autorització provisional per a l’explotació del recurs esmentat, si es reuneixen 
totes les condicions requerides per a aquesta explotació. En tot cas, l’autorització 
esmentada està condicionada a les característiques tècniques i les limitacions 
derivades del procés de coordinació internacional i pot ser cancel·lada si es 
produeixen problemes tècnics en l’explotació del recurs òrbita-espectre o si la UIT 
no reconeix la reserva del recurs òrbita-espectre a favor del Regne d’Espanya.»

Disposició final tercera. Derogació del Codi de conducta per a la prestació dels serveis 
de tarifació addicional.

Queda derogat el Codi de conducta per a la prestació dels serveis de tarifació 
addicional de 23 de juliol de 2004, així com l’apartat 1 de l’article cinquè de l’Ordre 
PRE/361/2002, de 14 de febrer, de desplegament, pel que fa als drets dels usuaris i als 
serveis de tarifació addicional, del títol IV del Reial decret 1736/1998, de 31 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament pel qual es desplega el títol III de la Llei general de 
telecomunicacions.

Disposició final quarta. 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.

Disposició final cinquena. Directrius de la Unió Europea.

Aquest Reial decret es dicta en aplicació de les Directrius de la Unió Europea per a 
l’execució de les normes sobre ajudes estatals al desplegament ràpid de xarxes de banda 
ampla, que figuren a la Comunicació de la Comissió Europea 2013/C 25/01.

Disposició final sisena. 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 mesures que siguin necessàries per al desplegament 
i l’aplicació del que estableix aquest Reial decret.

Disposició final setena. Entrada en vigor.

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

Madrid, 5 de juny de 2015.

FELIPE R.

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