
 

LA SÍNDICA RECORDA LA RECOMANACIÓ DE L’ANY 2016 DE REVISAR LES LLICÈNCIES 

D’INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIÓ DESPRÉS QUE EL TSJC HAGI INSTAT A 

L’AJUNTAMENT A EXPEDIENTAR LES FINQUES AMB INSTAL·LACIONS IL·LEGALS 

Barcelona, 10 de maig del 2019 - Després de diversos anys de litigis, la darrera 

setmana el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va instar a l’Ajuntament 

de Barcelona a expedientar les finques amb instal·lacions il·legals de 

telecomunicacions al barri d’El Carmel, en el marc de les seves competències en 

urbanisme, activitats i medi ambient.  

Durant l’any 2016, la Síndica de Greuges de Barcelona va estimar en part la queixa d’un 

veí de Sarrià-Sant Gervasi que denunciava l’existència d’una instal·lació il·legal de 

telecomunicacions en el terrat de la seva finca. Tot i que la informació rebuda 

evidenciava que l’actuació del servei municipal havia estat correcta, ja que va procedir-

se a fer la comprovació i a iniciar la tramitació dels corresponents expedients 

administratius per tal de posar fi a les activitats il·lícites, l’execució de les accions no va 

ser àgil ni eficient. “Va considerar-se que l’Ajuntament hauria de disposar de 

suficients mitjans per a poder tenir censades aquesta tipologia de llicències 

d’activitat i conèixer quina és la situació real en què es troben en cada moment”, ha 

recordat la defensora de la ciutadania barcelonina, Maria Assumpció Vilà.  

Per aquest motiu, la Síndica de Greuges de Barcelona va recomanar a l’Àrea 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat que revisés quin era l’estat de totes les llicències 

d’instal·lacions de radiocomunicació a la ciutat, amb l’objectiu d’evitar que tornés a 

produir-se un perjudici com el causat. L’Ajuntament de Barcelona va respondre a la 

Sindicatura de Greuges de Barcelona que procediria a la revisió de tots aquells 

expedients de llicència ambiental d’estacions de telefonia mòbil que no disposin del 

preceptiu control inicial favorable, incoant, si escau, els expedients de protecció de la 

legalitat adients.  

“Estem a 2019 i continuen existint instal·lacions il·legals de telecomunicacions a la 

ciutat. Per això, recordem a l’Ajuntament la importància d’establir un cens que 

permeti controlar aquest tipus d’instal·lacions, i si escau, imposar els expedients 

corresponents”, ha conclòs la defensora Vilà.  

 


