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Comentaris al Projecte de Decret de derogació del 

Decret 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental 

de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres 

instal·lacions de radiocomunicació, sotmès a informació 

pública per mitjà d’anunci publicat al DOGC núm. 6770, 

de 15 de desembre de 2014 . 
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SOBRE LA MEMÒRIA GENERAL DEL PROJECTE DE DECRET DE DEROGACIÓ DEL DECRET 

148/2001, DE 29 DE MAIG, D’ORDENACIÓ AMBIENTAL DE LES INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA 

MÒBIL I ALTRES INSTAL·LACIONS DE RADIOCOMUNICACIÓ. 

 

Comentaris a diversos paràgrafs del text: 

 

 

1 Antecedents 

L'aprovació de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 

activitats, modificada per la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat 

econòmica i la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de 

creació de l'impost sobre les estades en establiment turístics, manté el règim d'intervenció 

administrativa aplicat per la Llei 3/1998 en aquestes instal·lacions, però queda sense efecte 

l'obligatorietat de realitzar els controls inicials i periòdics de les activitats subjectes al règim de 

comunicació. 

 

D'aquesta manera, un gran volum de les instal·lacions de radiocomunicació emplaçades en 

demarcació urbana, passen a tramitar-se dins del règim de comunicació, no sent-los exigibles 

els controls inicial i periòdics. D'altra banda, els ajuntaments i d'altres administracions 

mantenen la potestat d'inspecció i control, però sempre amb posterioritat a la construcció de la 

infraestructures i sufragat amb mitjans propis. 

 

2 Justificació de la necessitat i adequació als fins que es persegueixen 

 

2.1 Necessitat de derogació 

 

La Llei 12/2012, de mesures urgents de liberalització del comerç i determinats serveis, i la Llei 

9/2014, de Telecomunicacions, traslladen la majoria d'instal·lacions de radiocomunicació al 

règim de comunicació ambiental, quedant per tant exemptes de realitzar controls ambientals 

acreditats per entitats col·laboradores. 

 
 
No queda però necessàriament sense efecte la necessitat d’efectuar-hi certificacions tècniques 

realitzades per entitats col·laboradores de l'administració o pels serveis tècnics municipals 

segons l’article 52.4 Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 

activitats, si així es determina per via reglamentària. 

 

 
 
2 Justificació de la necessitat i adequació als fins que es persegueixen 

 

2.1 Necessitat de derogació 
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La declaració responsable o comunicació prèvia, única documentació exigible en la majoria deis 

casos per part de l'ajuntament als operadors, impossibilita l'establiment dels preceptes 

preventius que permetia l'avaluació prèvia del projecte i trasllada als ajuntaments [, a les 

entitats col·laboradores de l’administració] i d'altres administracions competents, haver de 

garantir el compliment de les prescripcions exigibles a aquesta tipologia d'activitat, mitjançant 

el control i la inspecció ex-post. 

 

Es proposa afegir la frase en vermell 

 

 

2.2 Objectius i estructura del Decret 148/2001 

b) El Decret 148/2001 s'estructura en 15 articles, 4 disposicions addicionals, 4 disposicions 

transitòries, dues disposicions finals i 4 annexes: 

 

Capítol 2. d'ordenació deis emplaçaments 

 

− (...) 

− L'Article 9 regula l'ordenació a dur a terme per part dels ajuntament en demarcació no 

urbana mitjançant Pla Especial. 

− (...) 

 
 
2.3 Conseqüències de la derogació del Decret 

Capítol2. d'ordenació deis emplaçaments 

 

- Pel que fa a l'article 9, que regula l'ordenació a dur a terme per part dels ajuntaments en 

demarcació urbana mitjançant ordenació municipal específica o pla especial urbanístic. 

 

Amb l'aplicació del Decret s'han realitzat una seixantena de Plans Especials municipals en 

matèria de telecomunicacions a Catalunya. Aquesta figura pot continuar desenvolupant-se 

amb independència de la derogació del Decret en aplicació del Text refós de la Llei 

d'Urbanisme, sempre considerant els preceptes establerts per l'article 34 de la Llei 9/2014, 

de Telecomunicacions. 

 
L’article 9 del Decret 148/2001, de 29 de març no regula l’ordenació en demarcació urbana 
mitjançant ordenació municipal específica o pla especial urbanístic sinó que possibilita dur-la a 
terme mitjançant una Ordenança, que es pot completar amb un Pla Especial. És a dir, 
reprodueix mecanismes existents en la Llei d’Urbanisme de Catalunya i que la Llei 9/2014, de 
12 maig, de Telecomunicacions, segueix respectant. 
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2.3 Conseqüències de la derogació del Decret 

 

Capítol2. d'ordenació deis emplaçaments 

 

- Pel que fa a l'article 10, que (...) 

En aquest punt cal dir que l’entrada en vigor de la Llei 12/2012 de liberalització del comerç de 

l'Estat, la qual fa inexigibles les llicències per aquesta tipologia d'activitat, afebleix el paper que 

ha tingut els darreres anys la Comissió d'Ordenació d’infraestructures de Radiocomunicació, 

que és el d'avaluar, en fase projecte, les noves infraestructures que s'emplacen en demarcació 

no urbana atenent els criteris de compartició/concentració d'infraestructures anteriorment 

descrits. Considerant que l'informe d'aquesta Comissió s'incorporava a les comissions 

d'urbanisme territorials, s'actuava d'aquesta manera, preventivament, sobre la llicència 

d'obres. 

(...) 

La llei estatal no deixa sense llicències totes aquestes activitats. La inexigibilitat de llicència no 

afecta els casos següents, que es corresponen moltes vegades en situacions en  règim no urbà 

(o APIRs) : 

− Instal·lacions de radiocomunicació situades en sòl de domini públic 

− Instal·lacions de radiocomunicació situada en sòl de domini privat, que no hagin estat 

aprovades en un Pla de Desplegament de Xarxa presentat prèviament a l’Ajuntament i 

que: 

a) ocupin una superfície superior a 300 m2, computant-hi la superfície inclosa dins el 

tancat de l’estació o instal·lació 

b) siguin de nova construcció i se situï en zona del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) o 

en un paratge o indret d’especial protecció segons el planejament urbanístic 

d’aplicació 

c) tinguin impacte en el patrimoni historicoartístic del municipi 

 

 

2.3 Conseqüències de la derogació del Decret 

Capítol 3. d'intervenció administrativa de les instal·lacions de radiocomunicació: 

 

D'aquesta manera, un gran volum de les instal·lacions de radiocomunicació emplaçades en 

demarcació urbana, passen a tramitar-se dins del regim de comunicació, no sent-los exigibles 

els controls inicial i periòdics. D'altra banda, els ajuntaments i d'altres administracions 

mantenen la potestat d'inspecció i control, però sempre amb posterioritat a la construcció de la 

infraestructures i sufragat amb mitjans propis. 

 
 
No queda però necessàriament sense efecte la necessitat d’efectuar-hi certificacions tècniques 
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realitzades per entitats col·laboradores de l'administració o pels serveis tècnics municipals 

segons l’article 52.4 Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 

activitats, si així es determina per via reglamentària. 

 

PROPOSTA 

 

En relació a aquests apartats de la memòria general caldria aclarir que: 

 

1. Als epígrafs de «1.- Antecedents i 2.- Necessitat de derogació»: 

 

1.1. No queda necessàriament sense efecte la necessitat d’efectuar certificacions tècniques 

realitzades per entitats col·laboradores de l'administració o pels serveis tècnics 

municipals segons l’article 52.4 Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 

ambiental de les activitats, si així es determina per via reglamentària. 

 

1.2. Es proposa la introducció del text següent (subratllat): 

 

2.1 Necessitat de derogació. 

 

La declaració responsable o comunicació prèvia, única documentació exigible en la 

majoria dels casos per part de l'ajuntament als operadors, impossibilita l'establiment 

dels preceptes preventius que permetia l'avaluació prèvia del projecte i trasllada als 

ajuntaments, a les entitats col·laboradores de l’administració i d'altres administracions 

competents, haver de garantir el compliment de les prescripcions exigibles a aquesta 

tipologia d'activitat, mitjançant el control i la inspecció ex-post. 

 

2. A l’epígraf «2.3.- Conseqüències de la derogació del Decret 148/2001». 

 

2.1. L’article 9 del Decret 148/2001, de 29 de març, no regula l’ordenació en demarcació 

urbana mitjançant ordenació municipal específica o pla especial urbanístic sinó que 

possibilita dur-la a terme mitjançant una Ordenança, que es pot completar amb un Pla 

Especial. És a dir, reprodueix mecanismes existents en la Llei d’Urbanisme de Catalunya i 

que la Llei 9/2014, de 12 maig, de Telecomunicacions, segueix respectant. 

2.2. L’article 10 la llei estatal no deixa sense llicències totes les activitats que es relacionen 
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en aquest article. La no exigibilitat de llicència no afecta els casos següents, que es 

corresponen moltes vegades en situacions en  règim no urbà (o APIRs) : 

− Instal·lacions de radiocomunicació situades en sòl de domini públic 

− Instal·lacions de radiocomunicació situada en sòl de domini privat, que no hagin estat 

aprovades en un Pla de Desplegament de Xarxa presentat prèviament a 

l’Ajuntament i que: 

d) Ocupin una superfície superior a 300 m2, computant-hi la superfície inclosa dins 

el tancat de l’estació o instal·lació 

e) Siguin de nova construcció i se situï en zona del Pla d’Espais d’Interès Natural 

(PEIN) o en un paratge o indret d’especial protecció segons el planejament 

urbanístic d’aplicació 

f) Tinguin impacte en el patrimoni historicoartístic del municipi 

 

 

2.3. Quant a la intervenció administrativa de les instal·lacions de radiocomunicació no queda 

necessàriament sense efecte la necessitat d’efectuar-hi certificacions tècniques 

realitzades per entitats col·laboradores de l'administració o pels serveis tècnics 

municipals segons l’article 52.4 Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 

ambiental de les activitats, si així es determina per via reglamentària. 
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SOBRE LA MEMÒRIA D'AVALUACIÓ DE L'IMPACTE DEL PROJECTE DE DECRET DE DEROGACIÓ 

DEL DECRET 148/2001, DE 29 DE MAIG, D’ORDENACIÓ AMBIENTAL DE LES INSTAL·LACIONS 

DE TELEFONIA MÒBIL I ALTRES INSTAL·LACIONS DE RADIOCOMUNICACIÓ 

 

Comentaris a diversos paràgrafs del text: 

 
2. Impacte econòmic i social 

a) En relació a l'impacte econòmic 

D'aquesta manera, un gran volum de les instal·lacions de radiocomunicació emplaçades en 

demarcació urbana, passen a tramitar-se dins del regim de comunicació, no sent-los exigibles 

els controls inicial i periòdics. Aquest fet reverteix en una disminució clara dels costos associats 

a la instal·lació i explotació d'aquestes instal·lacions per part dels operadors. 

 

No queda però necessàriament sense efecte la necessitat d’efectuar-hi certificacions tècniques 

realitzades per entitats col·laboradores de l'administració o pels serveis tècnics municipals 

segons l’article 52.4 Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 

activitats, si així es determina per via reglamentària. 

 

 

2. Impacte econòmic i social 

a) En relació a l'impacte econòmic 

En relació a l’impacte econòmic que ocasionaria la derogació del Decret 148/2001, i en 

conseqüència l'anul·lació dels mecanismes d'actuació de l'administració en matèria d'ordenació 

de les instal·lacions de radiocomunicació, cal dir que amb la derogació s'elimina l'obligatorietat 

de les operadores a ajustar el desplegament de noves infraestructures a un pla d'ordenació 

prèviament establert. Aquest fet suposa una liberalització del sector en aquesta matèria que en 

cap cas pot suposar un impacte econòmic derivat. 

 

L’article 9 del Decret 148/2001, de 29 de març no obliga l’ordenació en demarcació urbana 
mitjançant ordenació municipal específica o pla especial urbanístic sinó que possibilita dur-la a 
terme mitjançant una Ordenança, que es pot completar amb un Pla Especial. És a dir, 
reprodueix mecanismes existents en la Llei d’Urbanisme de Catalunya i que la Llei 9/2014, de 
12 maig, de Telecomunicacions, segueix respectant. 
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PROPOSTA 

 

En relació a aquests apartats de la memòria d’avaluació caldria aclarir que: 

 

1. Al punt «a) En relació a l’impacte econòmic» de l’epígraf “2.- Impacte econòmic i social» : 

 

1.1 No queda necessàriament sense efecte la necessitat d’efectuar certificacions tècniques 

realitzades per entitats col·laboradores de l'administració o pels serveis tècnics 

municipals segons l’article 52.4 Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 

ambiental de les activitats, si així es determina per via reglamentària. 

 

1.2 L’article 9 del Decret 148/2001, de 29 de març, no obliga l’ordenació en demarcació 

urbana mitjançant ordenació municipal específica o pla especial urbanístic sinó que 

possibilita dur-la a terme mitjançant una Ordenança, que es pot completar amb un Pla 

Especial. És a dir, reprodueix mecanismes existents en la Llei d’Urbanisme de Catalunya i 

que la Llei 9/2014, de 12 maig, de Telecomunicacions, segueix respectant. 
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PROPOSTA FINAL 

 

Es proposta recollir les consideracions anteriors a l’exposició de motius del Projecte de Decret 

de derogació del Decret 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les instal·lacions 

de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació 


