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RESOLUCIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES REFERENT A LA QUEIXA RELATIVA A
UNA ANTENA DE TELEFONIA MÒBIL

Descripció dels fets objecte de la queixa
En data 25 de març de 2019, el ciutadà va presentar una queixa en aquesta
Sindicatura, en què exposava que en data 7 de juny de 2018 havia presentat una
instància en nom de la comunitat de propietaris de la seva finca manifestant la seva
preocupació pel funcionament de l’antena de telefonia mòbil que hi ha instal·lada a la
coberta del seu edifici, ja que últimament havien tingut problemes d’interferències amb
l’antena comunitària de televisió.
El ciutadà demanava en la instància la verificació de l’estat de la instal·lació, ja que es
va realitzar l’any 2014 i des d’aleshores mai han conegut quines són les lectures reals
d’intensitat que es reben sobre la seva finca ni si les toleràncies amb les que funciona
l’antena en qüestió són les permeses per normativa.
Actuacions fetes
Admesa a tràmit la queixa, la Sindicatura va iniciar la instrucció de l’expedient
estudiant els fets i la legislació aplicable, amb la finalitat de valorar si s’havien aplicat
els principis de bona Administració per a la salvaguarda dels drets fonamentals a la
ciutat.
Examinats el contingut de la queixa i la documentació aportada per la persona
interessada, es va valorar la conveniència de dirigir-se a l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat per tal de conèixer el tractament i les intervencions
realitzades en relació amb la queixa presentada.
En data 3 d’abril de 2019 es va sol·licitar a l’organisme corresponent la informació
necessària per a l’estudi de la queixa.

Resposta dels òrgans afectats
En data 28 d’octubre de 2021 aquesta Sindicatura va rebre la informació sol·licitada en
què s’exposa que a la persona interessada se li va facilitar la resposta reclamada
en data 14 d’agost de 2019.
En l’escrit de resposta s’informa que en data 18 de febrer de 2016 l’empresa va
presentar una comunicació prèvia per a l’inici de l’activitat i posada en funcionament de
la instal·lació d’Estació base de telefonia mòbil, que la comunicació anava
acompanyada del corresponent certificat d’una entitat ambiental de control i que
l’esmentada instal·lació disposa de la preceptiva autorització d’obres prèvia.
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En data 4 de juliol de 2019, arran de la sol·licitud de verificació de l’estat de la
instal·lació, es realitza una inspecció i es comprova que l’estació de telefonia mòbil
constituïda per una caseta tècnica on s’ubiquen els equips de radiocomunicació i on
les antenes es troben dintre d’uns radoms a la coberta de l’edifici, funcionen amb
normalitat, tot ajustant-se a la comunicació d’instal·lacions admesa a l’any 2016.
El consistori informa que en relació a les possibles afectacions respecte al camp
electromagnètic i les seves tecnologies correspon al Govern de l’Estat en exclusiva
la competència per regular i inspeccionar. Així el “Ministerio de Energía y Turismo”
té establertes en totes les províncies del territori nacional “Las Jefaturas Provinciales
de Inspección de Telecomunicaciones” que són oficines públiques on els ciutadans,
pel que fa a la seva condició d’usuaris dels serveis de telecomunicacions, poden rebre
atenció i obtenir informació sobre els assumptes i en particular sobre els seus drets i
obligacions relatius a la prestació del servei públic i del servei universal.
També s’informa que a la pàgina web del “Ministerio de Energía y Turismo” es poden
consultar els nivells d’exposició en l’entorn, les estacions de telefonia mòbil i si els
nivells mesurats compleixen amb la normativa legal vigent.

CONSIDERACIONS
Abans d’iniciar l’anàlisi de les circumstàncies, es vol posar de manifest que el temps
transcorregut des de la petició d’informació municipal, sobre la queixa de
referència, fins que s’ha rebut l’informe de resposta, ha estat de més de 2 anys.
Aquest termini supera amb escreix el que pot considerar-se un temps raonable d’acord
amb els principis d’eficiència i bona Administració amb què han de regir-se els serveis
municipals. Així mateix, incompleix el deure de col·laboració establert per l’article 3.7
de la normativa reguladora de la institució de la Síndic de Greuges de Barcelona
(aprovada per la Comissió de Govern en sessió del dia 19 de gener de 2005).
Per aquest motiu, es considera convenient recordar a l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat la seva obligació de col·laborar amb aquesta Sindicatura, tal
com estableix el Reglament de la Síndic de Greuges de Barcelona, per tal que pugui
desenvolupar adequadament la seva tasca de supervisió dels serveis municipals i
alhora vetllar pels drets de la ciutadania.
1. Sobre la instància presentada per l’interessat.
En data 7 de juny de 2018 és quan el promotor de la queixa, en representació de la CP
de la finca, sol·licita la verificació de la instal·lació de telecomunicació instal·lada a la
coberta de l’edifici i no és fins passat més d’un any, en data 4 de juliol de 2019, que els
serveis municipals realitzen la inspecció de comprovació de la instal·lació i
posteriorment en data 14 d’agost de 2019 es fa arribar la resposta a la persona
interessada.
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És a dir que el consistori va trigar més de 14 mesos en facilitar la resposta a
l’interessat atenent a un dels seus drets fonamentals (art. 29 de la Constitució
espanyola) i, per tant, incomplint abastament els terminis definits tant a la Llei orgànica
4/2001, reguladora del dret de petició, com a la Llei 39/2015, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

2. Sobre el control de les instal·lacions de radiocomunicació.
En referència a la resposta facilitada al ciutadà, si bé és cert que la competència en
matèria de telecomunicacions correspon a l’Estat amb caràcter exclusiu (art. 149.1.21
CE), la potestat d’intervenció de l’Administració local tant en matèria urbanística com
mediambiental és indiscutible.
Així mateix, l’article 102 de la Carta Municipal de Barcelona, indica que amb un
compromís de ciutat sostenible, l’Ajuntament ha de formular i mantenir polítiques
dirigides a la preservació, la restauració i la millora del medi ambient urbà natural i, en
particular, a assegurar la bona qualitat de l’aigua i de l’aire, l’adequat nivell de soroll, la
qualitat de l’espai públic i el manteniment i la promoció de la salut pública.
En aquest sentit, l’Agència de Salut Pública va desenvolupar un treball de compilació
documental sobre l’impacte dels camps electromagnètics en la salut pública:
https://www.aspb.cat/documents/efectes-salut-camps-electromagnetics-2019
https://www.aspb.cat/documents/antenes-telefonia-mobil-salut/
De l’anàlisi dels efectes que pot suposar per a les persones l’impacte dels camps
electromagnètics es desprèn que hi ha un cert grau d’incertesa sobre possibles efectes
adversos per a la salut humana a llarg termini.
Per aquest motiu, i atenent que a nivell internacional hi ha una sèrie de pautes que
regulen l’exposició a les ones electromagnètiques, des d’aquesta institució ja es
recomanar al consistori en data 5 d’octubre de 2021, que calia assegurar-se, si més
no, i amb la col·laboració de les administracions que correspongui, de que els
nivells d’exposició de la ciutadania es trobin dintre dels límits recomanats.
En data 10 de gener de 2022 l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
ens ha respost informant que ha fet trasllat d’aquesta recomanació a l’Agència de
Salut Pública, per la qual cosa, des d’aquesta institució es continua fent seguiment
d’aquest assumpte i s’estarà amatent a futures actuacions per part dels serveis
municipals.
D’acord amb el que disposen l’article 143 de la Carta Municipal de Barcelona i el
Reglament que regula aquesta institució, aquesta Sindicatura té com a missió valorar
si s’ha produït un greuge i, considerats els fets i les normes aplicables, conclou que, en
aquest cas, l’actuació de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat no
ha estat ajustada a dret ni eficaç per atendre la petició de l’interessat.
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Aquesta resolució es comunicarà a l’òrgan municipal competent, se’n donarà compte
al Plenari del Consell Municipal en l’informe anual reglamentari i del seu contingut
s’informarà la persona interessada.

Barcelona, febrer de 2022

