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CIRCULAR INTERNA 
 

núm. ordre: 059/2008 ACTIVITATS data: 28 de gener de 2008 
aquesta  circular anul·la a la circular núm. 007/2004 

 

TEMA  TRAMITACIÓ 
Atribucions en matèria d’instal·lacions de radiocomunicació, centrals i centres nodals de 

telecomunicacions (excepte les antenes de recepció de ràdio i televisió de tipus A i C) 

 
normativa de referència:    DECRET D’ALCALDIA DE 7 DE NOVEMBRE DE 2007 (BOP núm. 279 de 21-11-2007) 
altra normativa vinculada: ORDENANÇA DELS USOS DEL PAISATGE URBÀ DE BARCELONA  
 

 
 
El motiu de la present Circular és aclarir els aspectes relatius a les atribucions i/o delegacions en 
matèria d’atorgament, denegació o altres situacions administratives, així com l’adopció de 

mesures de protecció de la legalitat urbanística, imposició de sancions per infraccions en 
matèria d’instal·lacions de radiocomunicació, centrals i centres nodals de 

telecomunicacions. 
 
En data 7 de novembre de 2007, per Decret d’Alcaldia es delegà al Gerent d’Urbanisme i 

Infraestructures, entre d’altres, les atribucions que a continuació es transcriuen: 
 
(...) 
 
g) Atorgament, denegació o altres situacions administratives de llicències i autoritzacions 

relatives a instal·lacions de radiocomunicació, centrals i centres nodals de 
telecomunicacions. 

 
h) Adopció de mesures de protecció de la legalitat i imposició de sancions per les infraccions 

en matèria d’instal·lacions de radiocomunicació, centrals i centres nodals de 

telecomunicacions. 
 
 

Als efectes de la present Circular, s’entén per: 
 
1) Instal·lació de radiocomunicació:  
 

 Les antenes de recepció de programes dels serveis públics o comercials de radiodifusió i 
televisió (tipus A), d’acord amb l’article 87 de l’Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà 

de 26 de març de 1999 (en endavant OUPU): 
 

Es tracta d’antenes que no emeten, només reben senyal, i son a tall d’exemple les 

antenes que es troben instal·lades als edificis per a ràdio i televisió. 
 

 Les antenes d’emissió de programes dels serveis públics o comercials de radiodifusió i 

televisió (tipus B), d’acord amb l’article 88 de l’OUPU i l’article 88.5 de la 

Modificació dels articles 88 al 97 (ambdós inclosos) de l’OUPU de 17 d’octubre de 

2003 (en endavant MOUPU): 
 

Actualment, des de l’entrada en vigor de l’OUPU, el 19 de juliol de 1999, l’únic 

complex habilitat per aquesta funció és l’anomenada Torre de Comunicacions de 

Collserola. 
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 Les antenes de radioaficionats (tipus C), regulades a l’article 89 de l’OUPU i 89.2 de la 

MOUPU: 
 
Aquestes antenes poden emetre a més de rebre senyal. A tall d’exemple, s’exposa el cas 

dels walkies-talkies. 
 

 Els radioenllaços i comunicacions privades (tipus D), d’acord amb l’article 90 de 

l’OUPU, i de la MOUPU: 
 
Aquestes antenes poden emetre a més de reben senyal. A tall d’exemple, s’exposa el cas 

de les antenes que utilitza la Creu Roja, la policia o els serveis d’emergència. 
 

 Les instal·lacions de telefonia mòbil, telefonia via ràdio i altres usos de 
radiocomunicació (tipus E) de conformitat amb l’article 91 de la MOUPU: 

 
Aquest tipus compren la instal·lació d’equips, antenes, estacions base, enllaços via ràdio 
i qualsevol altre tipus d’instal·lació destinada a prestar el servei de telefonia mòbil, el 

servei de telefonia via ràdio (bucle d’accés local via ràdio) o altres xarxes de serveis 

mòbils i terrestres, en edificis i espais, públics o privats. 
 
2) Central de telecomunicacions: edifici on s’ubiquen els equips de commutació de dades dels 

nodes principals de comunicacions de telefonia fixa de la ciutat.  
 
3) Centre nodal de telecomunicacions: local o establiment on s’ubiquen els equips de 

commutació de dades o altres serveis de telecomunicacions amb excepció dels casetons 
instal·lats a la via pública (ja sigui en sòl o subsòl). 

 
Atès l’anteriorment exposat, les atribucions del Sector d’Urbanisme i Infraestructures són les 
següents: 
 
 Atorgament, denegació o altres situacions administratives, així com l’adopció de mesures de 

protecció de la legalitat urbanística, imposició de sancions per infraccions en matèria 
d’instal·lacions de radiocomunicació de tipus B, D i E, centrals de telecomunicacions o de 
commutació de telefonia fixa, així com els centres nodals de telecomunicacions.  

 
Per tant, en matèria d’instal·lacions de radiocomunicació, les atribucions dels Districtes són les 
següents: 
 
 Atorgament, denegació o altres situacions administratives, així com l’adopció de mesures de 

protecció de la legalitat urbanística, imposició de sancions per infraccions en matèria 
d’instal·lacions de radiocomunicació de tipus A i C. 

 
En conseqüència, els Serveis Tècnics dels Districtes hauran de donar trasllat de tots els 
expedients que es trobin actualment en tramitació als efectes que aquesta es continuï des del 
Sector d’Urbanisme i Infraestructures. 
 
 
EL DIRECTOR DE SERVEIS    L’ENGINYER CAP DEL D.L.A. 
D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 
 
 
Miquel Garcia i Sanjuan    Joan Moya i Magrià 
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