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“Ca meu”

Edifici de 1962

Li aplica la Llei de propietat horitzontal
No hi ha ICT

No hi ha muntants comuns
Cada pis una antena i escomesa de telèfon

Donarà la nova LGTel resposta a les dificultats 
per incorporar nous serveis?



Què representa

• Evolució i adaptació als nous escenaris de les 
comunicacions electròniques.

• Anteriors redactats:
– 1989 LOT (primera regulació telecomunicacions)

– 1998 LGTel

– 2003 LGTel



Què pretén

• Foment de la competència

• Desenvolupament de la indústria

• Afavorir l’accès als serveis

• Ús eficient de l’espectre

• Neutralitat tecnològica

• Defensa dels usuari



Què aconsegueix (per ara)

• Recupera competències
– CNMC (Antiga CMT)
– Ajuntaments, CCAA

• Facilita el desplegament

• Incrementa la càrrega de responsabilitat sobre els qui 
acullen instal·lcions de telecomunicacions

• Incrementa el régim sancionador en matèria d’ús de 
l’espectre



Com ho fa?

• Incorpora aspectes recollits a altres disposicions 
anteriors:

– Real Decret Legislatiu 13/2012, de transposició de directives 
en diverses matèries.

– Agenda digital Europea
– Llei 3/2014, Creació de la CNMC
– Llei12/2012, mesures urgents per lliberalitzar el comerç i 

altres serveis



Amenaces

• Recentralització de competències i modificació de 
temes susbtancials per la via del Real Decret

• Expropiació per a la instal·lació d’infraestructures en 
domini privat (més amenaça mediàtica que real)

• Incapacitat, per part de l’administració central, de dur 
a terme accions de control, que fins ara a mans dels 
ajuntaments



Com queda el mon local
• Perden tota la seva capacitat de control i gestió, esdevenint 

febles per tenir el problema i no la solució

• Els instruments de planejament hauran d’incorporar les 
infrastructures de telecomunicació

• Les administracions podran posar a disposició dels 
operadors en régim de transparència i sense licitació, les 
infraestructures per al seu ús, i oodran establir 
contraprestacions

• Podran prestar serveis de comunicacions electròniques



I el Wi-Fi serà gratis?



Obligacions operadors de Wi Fi

• La principal qüestió és la seguretat i la confidencialitat

• Agència Estatal de Protecció de dades

• LEY  25/2007, de  conservación de datos relativos a 
las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas 
de comunicaciones.






