L'AJUNTAMENT DE BARCELONA EN LA GESTIÓ DE L'ESPAI RADIOELECTRIC

L'espectre radioléctric és un recurs de disponibilitat limitada que constitueix un suport
físic imprescindible per a la prestació de determínats serveís de telecomunicacions i de
radiofusíó cada cop més demandats i necessaris per a la nostra societat.
Durant molt de temps , la legislació sectorial estatal ha considerat implicitament aquest
bé de domini públic com un element d'ambít estatal pel que fa a les competéncies de
regulació, de planificació, de gestió i de control. Aquesta qualificació s'ha realitzat
sense tenir en compte que una porció d'aquest espai constitueix un element integrant
de l'ordenació urbana deis municipis (al igual, per exemple, que el subsól), en tant que
afecta a l'urbanisme, al medi ambient, i que es tradueix en la qualitat de serveis rebuts
pels ciutadans. És evídent, per tant, que l'ús racional i eficient de l'espai radioléctric
exigeix la participa ció també de 'I'Administració local.
Barcelona, conscient de la importancia estratégica del sector de les__t~le~omu
nicacions, va introduir a la Carta Municipal de 1997 determinades previsions
conduents a reconéixer un major protagonisme de la ciutat en la planificació i gestió
d'aquest sector i, en particular, de l'espectre radioeléctric. La part d'aquestes
previsions que eren competencia autonómica van ser reconegudes pel Parlament de
Catalunya a la Llei 22/1998, de Carta Municipal de Barcelona. Posteríorment el Govem
de I'Estat va presentar un recurs d'inconstitucionalitat sobre l'article 101 de la Llei
catalana que obliga a que siguin comunicades a I'Ajuntament de Barcelona les
concessions i autoritzacions atorgades per l'administració competent per a utilitzar
l'espai radioléctric que afecti a la ciutat.
En el moment actual, diverses circumstancies dibuixen un nou escenari favorable a les
aspiracions de Barcelona en relació a l'espai radioeléctric que !'afecta.
En primer lloc, !'actual Llei General de Telecomunicacions a diferencia de !'anterior,.
concreta certes potestats d'ordenació per als ens locals en el desplegament de xarxes
de telecomunicacions (medí ambíent, salut pública, ordenacíó urbana o territorial, ... )
En segon lloc, I'Ajuntament ha reiterat a !'actual Govem central la necessitat d'impulsar
l'aprovació de la Carta Municipal de Barcelona en la part de competencia estatal,
refor9ant així l'autonomia de la ciutat.
En tercer lloc, la retirada per part de !'actual Govern de I'Estat del recurs
d'inconstitucionalitat presentat per !'anterior Executiu contra l'esmentat article de la Llei
22/1998 del Parlament de Catalunya, apunta a un nou clima d'entesa entre les
diferents administracions implicades.
Atenent a aquest nou context, el govem municipal impulsara la següent:

MESURA DE GOVERN
1:~ .

Ratificar el reconeíxement a la Carta Municipal de les competéncies de
I'Ajuntament de Barcelona en la planificació i ordenació de l'espai radioeléctric que
afecta al seu ambit.
23 • Assegurar la participació municipal en l'ordenació del procés de desplegament de
la xarxa de telecomunicacions de manera que els ciutadans i ciutadanes gaudeixin

d'un servei segur i de qualitat, que es produeixi una correcta integració de les

infrastructures dins del medí urba i que les companyies operadores gaudeixin d'un
marc estable per assolir aquesta important fita estratégica.
33 • Desenvolupar el desplegament d'infrastructures de radio seguint el Protocol
aprovat pel Consorci Localret, en la sessió de la Comissió Delegada de I'Assemblea
General de Localret, celebrada el dia 13 de maig de 2004. Aquest protocol estableix
les següents fases: 13 , posada en comú de la informació entre I'Ájuntament i les
operadores; 2a. determinació de les arees óptimes d'empla9ament, i 3a, Concreció
deis punts d 'empla~ament, mitjan9ant l'estudi de detall i la negociació.

4a_ Fer partíceps als ciutadans i ciutadanes de Barcelona deis be.neficis económics
obtinguts perles companyies operadores de la telefonía móbil per-la utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic local. A aquest efecte, es realitzaran els
estudis técnics necessaris per aprovar ul)a ordenanc;a fisc~l que determini com
s'articulara la ~eva contribució a la hisenda municipal.
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