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S U M A R I O 
 
 
 
*Todos os textos das disposicións son consolidados salvo que se indique o contrario. 

 
 
 
I. PROXECTO DE LEI DE IMPULSO E ORDENACIÓN DAS 
INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICACIÓNS DE 
GALICIA – BOPG núm. 35 fasc. 2º, 22-1-12 
 
II. NORMATIVA 
 
      Normativa de Galicia 
 

• Decreto 442/1990, do 13 de setembro, de avaliación de impacto 
ambiental. 

• Decreto 327/1991, do 4 de outubro, polo que se somete a 
declaración de efectos ambientais os proxectos públicos ou 
privados de execución de obras, instalacións ou actividades 
contempladas nas diferentes lexislacións sectoriais. 

• Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de 
Galicia. 

• Lei 6/1999, do 1 de setembro, de normas reguladoras do sector 
audiovisual de Galicia. 

• Decreto 276/1999, do 21 de outubro, polo que se regula a 
composición e as funcións do Consello Asesor de 
Telecomunicacións e Audiovisual de  Galicia. 

• Orde do 1 de novembro de 1999 pola que se aproba o 
Regulamento de funcionamento do Consello Asesor de 
Telecomunicacións e audiovisual de Galicia. 

• Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se regulan os plans e 
proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal. 

• Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e 
protección do medio rural de Galicia. 

• Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia. 

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B90035_2.pdf
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• Decreto 21/2010, do 4 de febreiro, polo que se crea e regula o 
Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de 
Galicia. 

• Decreto 29/2010, do 4 de marzo, polo que se aproban as normas 
de habitabilidade de vivendas de Galicia. 

• Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o 
desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de 
Galicia e nas entidades que dependen dela. 

• Plan de Banda Larga de Galicia 2010-2013 
• Resolución da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural 

(Agader), pola que se encomenda á Sociedade Redes de 
Telecomunicación Galegas RETEGAL, S.A., a execución de 
determinados investimentos para o Desenvolvemento de Redes 
Troncais de Transporte e Infraestruturas Públicas da Comunidade 
Autónoma de Galicia no territorio rural galego, cofinanciado con 
FEADER. 

• Resolución da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación 
Tecnolóxica pola que se acorda encomendar á Sociedade Redes 
de Telecomunicación Galegas RETEGAL, S.A. determinados 
servizos para o Desenvolvemento das Redes Troncais de 
Transporte e Infraestruturas Públicas da Comunidade Autónoma de 
Galicia segundo Plan de Banda Larga 2010 - 2013 

• Decreto 19/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproban 
definitivamente as directrices de ordenación do territorio. 

• Decreto 20/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproba 
definitivamente o Plan de ordenación do litoral de Galicia. 

• Resolución do 25 de abril de 2011, pola que se aproban as bases 
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia 
competitiva, das subvencións para a extensión de redes de acceso 
de banda ancha no rural galego, no ámbito da Comunidade 
Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do Programa 
operativo FEDER Galicia 2007-2013, e procede a súa convocatoria 
para o período 2011-2013. 

• Decreto 252/2011, do 15 de decembro, polo que se crea a Axencia 
para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e son aprobados os 
seus estatutos. 

• Axenda Dixital de Galicia 
 
 
 

http://imit.xunta.es/portal/documentos/pblfebreiro.html
http://imit.xunta.es/export/sites/imit/descargas/Encomienda_Agader_firmada.pdf
http://imit.xunta.es/export/sites/imit/descargas/Encomienda_Agader_firmada.pdf
http://imit.xunta.es/export/sites/imit/descargas/Encomienda_SXMIT-Retegal.pdf
http://imit.xunta.es/export/sites/imit/descargas/Encomienda_SXMIT-Retegal.pdf
http://imit.xunta.es/portal/estrategia2/axenda_dixital/presentacion.html
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      Normativa estatal 
 

• Real Decreto Lei 1/1998, do 27 de febreiro, polo que se 
establece o réxime xurídico das infraestruturas comúns nos 
edificios para ao acceso aos servizos de telecomunicación. 

• Real Decreto-lei 7/2000, de 23 de xuño, de Medidas Urxentes no 
Sector das Telecomunicacións 

• Lei 32/2003, do 3 de novembro, xeral de telecomunicacións. 
• Real Decreto 1620/2005, do 30 de decembro, polo que se regulan 

as taxas establecidas na Lei 32/2003, do 3 de novembro. 
• Real Decreto 424/2005, do 15 de abril, polo que se aproba o 

Regulamento sobre as condicións para a prestación de servizos de 
comunicacións electrónicas, o servizo universal e a protección dos 
usuarios.  

• Real Decreto 920/2006, do 28 de xullo, polo que se aproba o 
Regulamento xeral de prestación do servizo de difusión de radio e 
televisión por cable. 

• Real Decreto 1066/2001, do 28 de setembro polo que se aprroba o 
Regulamento que establece condicións de protección do dominio 
público radioeléctrico, restriccións ás emisións radioeléctricas e 
medidas de protección sanitaria frente a emisións radioeléctricas. 

• Lei 25/2007, de 18 de outubro de conservación de datos relativos 
ás comunicacións electrónicas e ás redes públicas de 
comunicacións. 

• Lei 56/2007, do 28 de decembro, de medidas de impulso da 
sociedade da Información. 

• Real Decreto 863/2008, do 23 de maio, polo que se aproba o 
Regulamento de desenvolvemento da Lei 32/2003, do 3 de 
novembro, no relativo ao uso do dominio público radioeléctrico. 

• Real Decreto-lei 1/2009, de 23 de febreiro, de medidas urxentes en 
materia de telecomunicacións. 

• Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento regulador de la actividad de instalación y 
mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación. 

• Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril, por la que se desarrolla el 
Reglamento regulador de la actividad de instalación y 
mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación, 
aprobado por el Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo. 

• Real Decreto 346/2011, do 11 de marzo, polo que se aproba o 
Regulamento regulador das infraestruturas comúns de 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-11837
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-18256
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18243
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/24/pdfs/BOE-A-2009-3022.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/24/pdfs/BOE-A-2010-4851.pdf
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=d64af834-dac4-4e35-a9f0-6fedab9bb0cd&groupId=10138
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telecomunicacións para o acceso aos servizos de 
telecomunicación no interior das edificacións. 

• Orde ITC/1644/2011, do 10 de xuño, pola que se desenvolve o 
Regulamento regulador das infraestruturas comúns de 
telecomunicacións para o acceso aos servizos de telecomunicación 
no interior das edificacións, aprobado polo Real Decreto 346/2011, 
do 11 de marzo. 

• Real Decreto 662/2012, do 13 de abril, polo que se establece o 
marco para a implantación dos sistemas intelixentes de transporte 
(SIT) no sector do transporte por estrada e para as interfaces con 
outros modos de transporte 

• Anteproxecto de lei de reforma da lei xeral de telecomunicacións 
 

  
      Normativa das comunidades autónomas 
 
      ANDALUCÍA 
 

• Orde do 25 de setembro de 2007, pola que se regulan os requisitos 
necesarios para o deseño e implementación de infraestruturas 
cableadas da rede local na Administración pública da Xunta de 
Andalucía. 

• Decreto 201/2001, do 11 de setembro, polo que se establecen as 
autorizacións para a instalación, modificación ou reforma das 
infraestruturas de telecomunicacións en parques e paraxes naturais 
e en montes públicos da Comunidade Autónoma de Andalucía. 

 
      ARAGÓN 
 

• Lei 7/2001, do 31 de maio, pola que se crea a entidade pública 
Aragonesa de Servizos Telemáticos. 

• Decreto 256/2012, do 4 de decembro, polo que se autoriza a 
disolución da sociedade mercantil autonómica de capital 
integramente público  Infraestruturas e Servizos de 
Telecomunicacións de Aragón. 

 
      ASTURIAS 
 

• Resolución do 18 de xuño de 2009, pola que se aproban as bases 
reguladoras da concesión de subvencións a empresas de 

http://www.minetur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2011/documents/npanteteleco281212.pdf
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telecomunicación, en réxime de concorrencia competitiva, 
destinadas a incentivar o despregue de infraestruturas de 
telecomunicación no Principado de Asturias. 

 
      BALEARES 
 

• Decreto 22/2006, do 10 de marzo, polo que se aproba o Plan 
director sectorial de telecomunicacións das Illas Baleares. 

 
 

CANARIAS 
 

• Lei 11/2009, do 15 de decembro, pola que se regula a 
ordenación territorial das telecomunicacións de Canarias. 

• Orde do 13 de xaneiro de 2010, pola que se regulan os requisitos 
para as infraestruturas de sistemas de telecomunicacións 
unificados nos edificios administrativos da Administración pública 
da Comunidade Autónoma de Canarias. 

• Decreto 124/2011, do 17 de maio, polo que se aproban as 
directrices de ordenación territorial das telecomunicacións de 
Canarias. 

 
      CANTABRIA 
 

• Decreto 57/2006, do 25 de maio, polo que se aproban as normas 
urbanísticas rexionais. 

 
      CASTELA-A MANCHA 
 

• Lei 8/2001, do 28 de xuño, de ordenación das instalacións de 
radiocomunicación en Castela - A Mancha. 

• Decreto 82/2003, do 13 de maio, polo que se regula a mimetización 
de instalacións de radiocomunicación. 

 
      CATALUÑA 
 

• Lei 15/1993, do 28 de decembro, de creación do Centro de 
telecomunicacións da Generalitat. 
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• Decreto 172/1999, do 29 de xuño, de canalizacións e 
infraestruturas de radiodifusión sonora, televisión, telefonía básica 
e outros servizos por cable nos edificios. 

• Decreto 116/2000, do 20 de marzo, polo que se establece o réxime 
xurídico e se aproba a norma técnica das infraestruturas comúns 
de telecomunicacións nos edificios, para o acceso ao servizo de 
telecomunicacións por cable. 

• Decreto 148/2001, do 29 de maio, de ordenación ambiental das 
instalacións de telefonía móbil e outras instalacións de 
radiocomunicación. 

 
 
      ESTREMADURA 
 

• Resolución do 15 de novembro de 2006, pola que se dá 
publicidade ao convenio de colaboración entre a Dirección xeral de 
Tráfico e a Xunta de Estremadura para o emprego dos seus activos 
no desenvolvemento das telecomunicacións en Estremadura. 

 
 
      PAÍS VASCO 
 

• Decreto 183/1993, do 22 de xuño, de dotación de infraestrutura de 
telecomunicacións no interior de edificios. 

 
      NAVARRA 
 

• Lei Foral 10/2002, do 6 de maio, de ordenación das estacións 
base de telecomunicación por ondas magnéticas non guiadas 
na Comunidade Foral de Navarra. 

• Resolución 246-E/2012, do 16 de marzo, pola que se aproba a 
convocatoria de subvención para a captación da televisión dixital 
terrestre nos fogares sen cobertura, a través da conexión satélite, 
para o ano 2012. 

 
      Normativa comunitaria 
 

• Directiva 2002/19/CE do Parlamento europeo e do Consello, do 7 
de marzo de 2002, relativa ao acceso ás redes de comunicacións 



 
IX LEXISLATURA 

Documentación parlamentaria nº 2 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Proxecto de lei.de impulso e ordenación das infraestruturas de telecomunicacións de Galicia .           .. páx VII 
 

electrónicas e recursos asociados, e a súa interconexión (Directiva 
de acceso). 

• Directiva 2002/20/CE do Parlamento europeo e do Consello, do 7 
de marzo de 2002, relativa á autorización de redes e servizos de 
comunicacións electrónicas (Directiva autorización). 

• Directiva 2002/21/CE do Parlamento europeo e do Consello, do 7 
de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común das redes 
e os servizos de comunicacións electrónicas (Directiva marco). 

• Axenda Dixital Europea ( COM(2010) 245 final/2) 
 
 
 
III. XURISPRUDENCIA 
 
      Tribunal Constitucional 
 

• Sentenza 168/1993 do 27 de maio, nos recursos de 
inconstitucionalidade núms. 525, 534 e 536/1988, promovidos polo 
goberno de Canarias, Xunta de Galicia e Consello Executivo da 
Generalitat de Cataluña contra determinados preceptos da Lei 
31/1987, do 18 de decembro, de ordenación das 
telecomunicacións. 

• Sentenza 244/1993 do 15 de xullo, nos conflitos positivos de 
competencia núms. 1108/1986 e 624/1987 promovidos polo 
goberno vasco contra o Real Decreto 1201/1986, do 6 de xuño, 
polo que se regula o procedemento para a obtención de 
autorizacións administrativas para a instalación e funcionamento de 
estacións radioeléctricas receptoras de programas de televisión por 
satélite e fronte a Orde do 30 de decembro de 1986, pola que se 
desenvolve o Decreto precitado. 

• Sentenza 31/2010 do 28 de xuño, no recurso de 
inconstitucionalidade núm. 8045/2006, promovido por noventa e 
nove deputados do Grupo Parlamentario Popular do Congreso, 
contra determinados preceptos da Lei orgánica 6/2006, do 19 de 
xullo, de reforma do estatuto de autonomía de Cataluña 
(competencia sobre comunicacións electrónicas). 

• Sentenza 8/2012 do 18 de xaneiro no recurso de 
inconstitucionalidade núm. 2194/2002 promovido polo 
presidente do goberno contra determinados artigos da Lei 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:ES:PDF
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8/2001, do 28 de xuño, para a ordenación das instalacións de 
radiocomunicación de Castela – A Mancha. 
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