NOTA INFORMATIVA
Normativa aplicable a les instal·lacions de radiocomunicació
Pel que fa al règim d’intervenció administrativa
La Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de
determinats serveis, de l’Estat, declara, en la seva disposició addicional tercera, la no
exigibilitat de la llicència prèvia d’instal·lació, de funcionament o d’activitat en determinades
instal·lacions radioelèctriques utilitzades per a la prestació de serveis de comunicacions
electròniques disponibles per al públic.
Aquestes instal·lacions també estan regulades per la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats. Pel que fa a aquesta Llei actualment s’està
tramitant la modificació del seus annexes, amb l’objectiu que els criteris que determinin el
règim d’intervenció administrativa d’aquestes instal·lacions siguin exclusivament de caire
ambiental.
1.- Mentre els annexes de la Llei 20/2009 no es modifiquin, cal considerar la classificació del
règim d’intervenció d’aquestes infraestructures que regula Llei estatal 12/2012 en
combinació amb la classificació que regula actualment la Llei 20/2009. Del resultat d’aquesta
combinació aplica el següent règim d’intervenció:
1.1

En el cas d’instal·lacions radioelèctriques utilitzades per a la prestació de serveis de
comunicacions electròniques disponibles per al públic.
a) S’han de sotmetre al règim de llicència ambiental els casos següents:
•

•
•

Les emplaçades en demarcació urbana o en espais que el planejament
urbanístic municipal qualifica com de protecció especial, i que ocupin una
superfície superior a 300 m2 (es considera tota la superfície inclosa dins de la
tanca de l'estació o instal·lació);
Les emplaçades en demarcació urbana que tinguin impacte en l’ús privatiu i
ocupació d’espais de domini públic o en el patrimoni historicoartístic; 1
Les de nova construcció, emplaçades en espais del PEIN, de qualsevol
superfície;

b) La resta d’instal·lacions s’han de sotmetre al règim de comunicació.
1.2

En el cas de tractar-se d’instal·lacions radioelèctriques que no siguin utilitzades per a
la prestació de serveis de comunicacions electròniques disponibles per al públic,
continua en vigor la classificació de la Llei 20/2009.

1.3

Qualsevol instal·lació de radiocomunicació, amb independència de la classificació
dels punts 1.1) i 1.2) anteriors, que emeti amb una potència isotròpica radiada
equivalent (PIRE) inferior a 100 watts, es pot tramitar mitjançant el règim de
comunicació, sempre que l’ajuntament del municipi d’implantació així ho acordi.

1

La modificació dels annexes de Llei 20/2009 que s’està tramitant preveu que aquest supòsit, en no
ser de caire ambiental, no estigui contemplat dins del seu marc normatiu i per tant quedi englobat en
el règim de comunicació.
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2.- L’administració manté la potestat de comprovació, inspecció, sanció i en general de
control en qualsevol dels ordres, estatal, autonòmic o local. Aquesta competència es pot
exercir amb personal propi o bé amb l’assistència de les Entitats Ambientals de Control.
Pel que fa als nivells de camp electromagnètic:
Pel que fa als límits d’exposició a las emissions radioelèctriques del públic en general, cal
aplicar els criteris establerts al Reial Decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova
el Reglament que estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric,
restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària envers
emissions radioelèctriques.

Direcció General de Qualitat Ambiental
Barcelona, 04 de febrer de 2014
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