Benvolgut/benvolguda,
Aquesta circular es dicta amb la finalitat de palesar la importància del compliment ordenat de les fases que formen part del
procediment establert pel reglament ICT, de manera que es doni sentit i utilitat a cada document que cal generar.
Concretament, pel que fa al procés de consulta i intercanvi d’informació amb les empreses operadores, cal recordar que es tracta
d’una acció prèvia a l’inici de les obres. El seu resultat s’ha d’incloure a l’acta de replantejament, que s’ha d’encarregar en el
moment de l’inici i que s’ha de presentar en un termini no superior a 15 dies naturals després de la seva redacció i signatura.
En conseqüència, no es poden admetre butlletins d’execució, protocols de proves, ni certificats de fi d’obra corresponents a obres
de les que no consti la presentació de l’acta que doni compliment als requisits establerts reglamentàriament. En aquest sentit, la
presentació d’una comunicació de fi d’obra sense haver complert el tràmit de replantejament pot suposar la comissió d’una
infracció, prevista específicament per l’article 78.13 de la llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions.
__________________________________________________________________________
Referència normativa:
L’article 10 del Reglament ICT estableix:
1. En el moment de l’inici de les obres, el promotor ha d’encarregar al director d’obra de la ICT, si n’hi ha, o en cas contrari a un
professional que disposa de la titulació que estableix l’article 3 del Reial decret llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures
comunes en els edificis per a l’accés als serveis de telecomunicació, la redacció d’una acta de replantejament del projecte tècnic
d’ICT, que ha de ser signada entre aquell i el titular de la propietat o la seva representació legal, on figuri una declaració expressa
de la validesa del projecte original o, si les circumstàncies han variat i és necessari l’actualització d’aquest, la manera en què s’ha
d’emprendre l’actualització esmentada, o bé com a modificació del projecte, si es tracta d’un canvi substancial, o bé com a annex
al projecte original si els canvis són de menys entitat. Obligatòriament, l’acta de replantejament ha d’incloure una referència als
resultats de la consulta i intercanvi d’informació entre el projectista de la ICT i els diferents operadors de telecomunicació a què
es refereix l’article 8 d’aquest Reglament, i s’ha de presentar a l’Administració electrònicament, en un termini no superior a 15
dies naturals després de la seva redacció i signatura.
L’article 3 de l’Ordre ITC/1644/2011 preveu:
4. L’intercanvi d’informació o consulta haurà d’efectuar‐se immediatament abans del moment de començar les obres d’execució
de l’edificació projectada, fent‐lo coincidir amb el procés de replantejament de l’obra. El seu resultat haurà de reflectir‐se en l’acta
de replantejament corresponent i, si procedeix, en funció de les respostes dels operadors, provocarà que es realitzin les
modificacions oportunes en el projecte tècnic, mitjançant l’annex corresponent.
L’article 6 de l’Ordre ITC/1644/2011 preveu:
Una còpia de l’acta de replantejament serà presentada per la propietat o pel seu representant de forma electrònica... en un
termini no superior a 15 dies naturals a partir de la data de la seva signatura.
L’article 78 de la Llei 9/2014, General de Telecomunicacions, considera com a infracció lleu:
13. La no‐presentació de la documentació de les instal∙lacions comunes de telecomunicacions a l’Administració o a la propietat,
quan aquesta sigui obligatòria normativament.
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Aquest missatge s’adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació
privilegiada o confidencial. Si no sou la persona destinatària indicada, us recordem que la
utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent. Si
heu rebut aquest missatge per error, us demanem que ens ho feu saber immediatament per
aquesta via i que el destruïu.
Abans d’imprimir aquest missatge, assegureu-vos que és realment necessari.

