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  Ajuntament de Barcelona 
  Att. Alcalde-president 
  Excm. Sr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera 
  Plaça Sant Jaume, 1 
  08002 Barcelona 
 
 

 
 Sabadell, 30 d’octubre del 2014 
 
 
Benvolgut, 
 
En nom de la Federació Digital EA, federació de radioaficionats que presideixo, 
voldria agrair, abans de res, el diàleg i suport rebuts de l’Ajuntament de Barcelona fins 
ara, per superar els greuges que més avall li resumeixo, i demanar-li l’actualització de 
les disposicions municipals a la nova legislació apareguda, si encara no ho han fet. 
 
Els fets inicials es remunten al 2006, quan un soci nostre va ser expedientat, i sancionat, 
per tenir una antena de radioaficionat instal·lada (de feia més de 10 anys!) a casa seva i 
no haver satisfet la taxa d’inici d’activitat recollida a la OMAIIA.  
 
El 2009 ens vàrem entrevistar amb els responsables de les Àrees de Telecomunicacions 
i Urbanisme per tal d’esbrinar l’origen de la taxa i les passes per estalviar-nos-la, donat 
que la nostra és una activitat sense afany de lucre i considerada d’utilitat pública. 
 
Davant de la manca de resposta després de la reunió abans esmentada, a partir del 2010 
iniciem una ronda de contactes amb els diferents grups municipals (CiU, ERC, PP, …) 
per tal de trobar una solució al problema. 
 
Finalment, al 2011 s’acorda, com a mal menor, que s’aplicarà una subvenció del 100% 
a l’esmentada taxa, la qual cosa s’inclou a les Ordenances fiscals pel 2012, com es pot 
comprovar en el document certificat adjunt. 
 
Cal dir, però, que enguany s’ha publicat la nova Llei 9/2014, de 9 de maig, General de 
Telecomunicacions, que, a la seva disposició addicional dinovena, dedicada a les 
estacions radioelèctriques de radioaficionat, diu textualment: 

En la instalación de estaciones radioeléctricas de radioaficionado se aplicará lo 
establecido en la disposición adicional tercera de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, 
de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, sin 
perjuicio de la aplicación de la Ley 19/1983, de 16 de noviembre, sobre regulación del 
derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones 
radioeléctricas de aficionados, y su normativa de desarrollo. 
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Al seu torn, la disposició addicional tercera de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de 
mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis, diu: 

Las disposiciones contenidas en el Título I de esta Ley se aplicarán a las estaciones o 
instalaciones radioeléctricas utilizadas para la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles para el público, a excepción de aquéllas en 
las que concurran las circunstancias referidas en el artículo 2.2 de esta Ley, ocupen 
una superficie superior a 300 metros cuadrados, computándose a tal efecto toda la 
superficie incluida dentro del vallado de la estación o instalación o, tratándose de 
instalaciones de nueva construcción, tengan impacto en espacios naturales protegidos. 

A l'esmentat Títol I d'aquesta última Llei trobem, resumint, que la mateixa “tiene por 
objeto el impulso y dinamización … de determinados servicios mediante la eliminación 
de cargas y restricciones administrativas existentes …, en particular, mediante la 
supresión de las licencias de ámbito municipal …” (art. 1). 

A l'article 3, de títol ben explícit: “Inexigibilidad de licencia”, es detalla que “no podrá 
exigirse por parte de las administraciones o entidades del sector público la obtención 
de licencia previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad”. 

Per tot això, entenem que, a partir de l'entrada en vigor de la nova Llei 9/2014, de 9 de 
maig, General de Telecomunicacions, queda sense efecte qualsevol disposició 
municipal que requerís de llicència prèvia per a la instal·lació d'estacions de 
radioaficionat i, per tant, no és d'aplicació la taxa corresponent establerta, una solució 
molt millor, i més còmode per a tots plegats, que l’assolida fins a la data. 

Amb el present escrit sol·licitem, doncs, que ens confirmin el supòsit anterior i els 
emplacem a actualitzar totes les normes, informacions i webs que fessin falta, per tal 
d’oferir una millor informació i atenció al ciutadà/radioaficionat. 

Tot esperant la seva resposta/confirmació, rebi la nostra salutació més cordial, 

 
 
 
 
 
 
Joan-Carles Samaranch i Pineda, EA3CIW 
President 


