
TELECOMUNICACIONS



ÀMBIT D’APLICACIÓ

• Han de disposar d'ICT tots els edificis, d'ús
residencial o no, siguin de nova construcció o 
rehabilitació integral, acollits o que s'hagin d'acollir
al règim de propietat horitzontal, és a dir, que 
disposin d'algun element comú (aparcament, jardí, 
piscina, etc.). També n'han de disposar els edificis
que, totalment o en part, hagin estat o siguin
objecte d'arrendament per un termini superior a un 
any, llevat dels que tinguin un sol habitatge.



Normativa

• Infraestructures de telecomunicacions als edificis (ICT)
• Reial Decret 805/2014, de 19 de setembre, pel qual s'aprova el nou

pla tècnic nacional de la televisió digital terrestre (TDT) i es regulen 
determinats aspectes per a l'alliberament del dividend digital (BOE 
232, de 24.09.2014)

• Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les 
condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula
d'habitabilitat (DOGC 6245, de 2.11.2012)

• Ordre ITC/1644/2011, de 10 de juny, per la qual es desenvolupa el 
Reglament regulador de les infraestructures comunes de 
telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació en 
l'interior de les edificacions, aprovat pel Reial Decret 346/2011, 
d'11 de març (BOE 143, de 16.06.2011)

• Reial decret 346/2011, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament
regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions
per a l'accés als serveis de telecomunicació en l'interior dels edificis
(BOE 78, de 01.04.2011)



EMPRESES

• Les empreses que realitzen activitats d'instal·lació i 
manteniment d'equips o sistemes de 
telecomunicacions i tenen el seu domicili fiscal a 
Catalunya han d'inscriure en el Registre 
d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya. 
(RITC)



Requisits per a la prestació de serveis

• a) Qualificació tècnica adequada
Es considerarà titulada competent la persona física -i en el cas de persona jurídica quan ho sigui
com a mínim una de les persones titulars de l’empresa amb una participació mínima del 20% del 
capital social, o amb una o diverses persones titulades competents entre el personal laboral 
contractat

• - amb una dedicació mínima efectiva de 4 hores/dia, o 20 hores/semana
• - amb un títol ja sigui universitari o de formació professional amb acreditació de coneixements en 

l’activitat d’instal·lació o manteniment d’equips o sistemes de telecomunicació.

• En conseqüència, si l’empresa no disposa d’una persona professional competent haurà de 
contractar-la abans de presentar la comunicació d’inici d’activitat. Cal advertir que la baixa a 
l’empresa de la persona titulada competent que s’hagi declarat es considera una modificació de 
l’assentament registral i, per tant, caldrà notificar-la al Registre d’instal·ladors dins del termini
d’un mes. 

• La no substitució de la persona titulada serà causa de cancel·lació registral, sense perjudici
d’altres conseqüències legals que puguin derivar-se’n.

• b) Assegurança de responsabilitat civil
• c) Obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
• d) Disponibilitat d'equipament mínim adequat





Tipus d’habilitació

• Tipus A: Infraestructures de telecomunicació en edificis o conjunts d’edificacions no definides en el tipus F.
• Instal·lacions incloses: Les destinades a la captació i distribució de senyals de radiodifusió sonora i televisió, la distribució de 

senyals de telefonia disponible al públic, la distribució de senyals de telecomunicacions per cable, sistemes de porteria i 
videoporteria electrònica i control d’accessos, totes realitzades en edificis o conjunts d’edificacions.

• Tipus B: Instal·lacions de sistemes de telecomunicacions.
• Instal·lacions incloses: Les públiques o privades de sistemes de telecomunicacions, com ara centrals telefòniques, sistemes i 

cablejats en xarxes de veu, dades o estacions VSAT, així com xarxes d’accés sense fils d’àmbit privat i recintes tancats, totes 
realitzades en edificis o conjunts d’edificacions.

• Tipus C: Instal·lacions de sistemes audiovisuals.
• Instal·lacions incloses: Sistemes de videovigilància, exclosa la prestació del servei de connexió a centrals d’alarmes, sistemes

de circuits tancats de televisió, megafonia, microfonia, sonorització i muntatge d’estudis de producció audiovisual.

• Tipus D: Instal·lacions de centres emissors de radiocomunicacions.
• Instal·lacions incloses: Centres emissors i reemissors de radiodifusió sonora i televisió, enllaços de dades via ràdio i 

emissores de radiocomunicacions en general i xarxes d’accés sense fils d’exterior, amb excepció d’estacions VSAT.

• Tipus E: Instal·lacions en vehicles mòbils.
• Instal·lacions incloses: Les realitzades en vehicles terrestres, fetes per personal que no pertanyi a l’empresa constructora 

d’aquests vehicles.

• Tipus F: Infraestructures de telecomunicació de nova generació i xarxes de telecomunicacions de control, 
gestió i seguretat en edificacions o conjunts d’edificacions.

• Instal·lacions incloses: Infraestructures de telecomunicació en edificis o conjunts d’edificacions executades mitjançant
tecnologies d’accés ultraràpides (fibra òptica, cable coaxial i parells de trenats categoria 6 o superior) i integració d’equips i 
dispositius per a l’accés als serveis de radiodifusió sonora i televisió, sistemes de porteria i videoporteria electròniques, 
sistemes de videovigilància, control d’accessos i equips tècnics electrònics de seguretat excloent-ne la prestació de serveis
de connexió a central d’alarmes, així com xarxes, equips i dispositius per a la gestió, control i seguretat que serveixin com a 
suport als serveis relacionats amb la Llar Digital i la seva integració amb les xarxes de telecomunicació.



Procediment administratiu
Tràmit Document Norma
Inici de l'expedient Presentació del projecte tècnic Article 9 del Reial Decret 

346/2011
Inici de les obres Presentació de l'acta de replantejament (termini 

màxim de 15 dies naturals des de la seva 
signatura)

Article 10.1 del Reial 
Decret 346/2011

Variacions del projecte inicial (si és el 
cas)

Presentació d'annex al projecte, o de projecte 
tècnic modificat (si els canvis són substancials)

Article 6.2 de l'Ordre 
ITC/1644/2011

Finalització de l'obra (I) Presentació de butlletí d'instal·lació acompanyat 
del corresponent protocol de proves

Article 6.4 de l'Ordre 
ITC/1644/2011- Edificis d'ús residencial

- de fins a 20 habitatges
- i sense elements actius a la xarxa de 
distribució
Finalització de l'obra (II) Presentació de butlletí d'instal·lació i 

de certificat d'execució de l'enginyer, visat pel 
col·legi professional, acompanyats del protocol 
de proves

Article 6.5 de l'Ordre 
ITC/1644/2011- Edificis de més de 20 habitatges

- o amb elements actius a la xarxa de 
distribució
- o edificacions d'ús no residencial
- Instal·lacions de Llar Digital
Finalització parcial de les obres (si és el 
cas)

Presentació de butlletins d'instal·lació, protocols 
de proves i certificats d'execució parcials

Article 6.8 de l'Ordre 
ITC/1644/2011

Obtenció de llicències i permisos de 
primera ocupació

Sol·licitud de certificat administratiu Article 6.9 de l'Ordre 
ITC/1644/2011

Utilització i manteniment de la ICT Lliurament del manual d’usuari a la propietat i 
trasllat d’un exemplar per a cada habitatge

Article 7 de l’Ordre 
ITC/1644/2011





Cercador empreses instal.ladores

• http://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuaci
o/tic/serveis_ciutadania/infraestructures_telecomu
nicacions_edificis/cercadors/empreses_instal_lador
es/




