
  

DECRET 

84/1999, de 23 de març, pel qual s'atribueixen a la Direcció General de Radiodifusió i Televisió diverses funcions sobre les insfraestructures comunes de 
telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació a l’nterior dels edificis 

El Reial decret 2625/1982 tic 24 desetembre, sobre transferéncia de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matéria de radiodifusió i televisió, va atribuir al Govern de la Generalitat, entre d'altres, les funcions i els serveis que prestava a l’Estat en materia d'antenes collectives i de televisió 
en circuit tancat a l'empara de l'article 16, punts 1 i 3 de 1'Estatut d'autonomia de Catalunya. Aquests sistemes eren en aquell moment les úniques tecnologies de captació i distribució de senyals de radiodifusió sonora i televisio. 

El Decret 197/1983, de 18 de maig (DOGC de 27.5.1983),va assignar les niatéries transferides al Departament de la Presidéncia, i el Decret 247/1994. de 29 de setembre (DOGC de 3.10.1994), va determinar que les exerciria la Direcció General de Radiodifusió i Televisió, mitjançant el Servei de 
Gestió de Radiodifusió i Televisió, al qual correspon fer el seguiment i el control de les instal.lacions d'antenes collectives i de televisió en circuit tancat. 

El Decret 166/1995, de 18 d'abril (DOGC de 7.6.1995), va regular, per primera vegada en el conjunt de l'Estat, el régim jurídic del Registre d'instal·ladors d’antenes col·lectives i de sistemes de televisió en circuit tancat í va determinar, a aquest efecte, la qualificació dels professionals que es dediquen 
a aquesta activitat a Catalunya. 

El Reial decret llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures en els immobles per a l'accés deis serveis de telecomunicació, determiná el régim jurídic de les infraestructures comunes deis serveis de telecomunicació a l'interior dels edificis, a l'efecte de facilitar l'accés des dels immobles a les 
noves tecnologies de telecomunicacions. 

Finalment, el Reial decret 279/1999, de 22 de febrer, ha aprovat el Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació a I'interior deis edificis i de l’activitat d’instal·lació d'equips i de sistemes de telecomunicacions. Aquest Reial 
decret, a més de determinar els procediments i la normativa técnica d'aquestes instal·lacions, declara que les funcions previstes en el mateix text seran exercides per aquelles comunitats autónomes, amb atribucions en matéria de mitjans de comunicació social, a les quals se’ls hagin transferit 
funcions referents als registres d'instal·ladors i facultats de control d’ins·tal·lacions d'antenes collectives i de televisió en circuit tancat. 

En conseqüéncia, i sens perjudici de l'exercici de la capacitat reglamentaria de la Generalitat de Catalunya en aquesta matéria, resulta necessari adaptar les corresponents competéncies transferides en el seu dia a la Generalitat de Catalunya a les previsions del Reial decret 279/ 1999, així com 
assenyalar que correspon exercir-les a la Direcció General de Radiodifusió i Televisió del Departament de la Presidencia. 

Per aixó, a proposta del Departament de la Presidéncia i d'acord amb el Govern, 

DECRET0: 

Article 1 

1. En relació amb les ínstal·lacions d'infraestructures comunes de telecomunicacions en els edificis per a l'accés als serveis de telecomunicació, destinades de forma exclusiva o no a la captació i/o distribució de radiodifusió sonora, de televisió i d'altres serveis associats, corresponen a la Direcció 
General de Radiodifusió i Televisió del Departament de la Presidéncia les funcions de recepció i dipósit de projectes técnics i de certificacions o butilletins d’instal·lació, així com d'expedició de certificacions a l’efecte d'obtenció, entre d'altres documents, del certificat final d'obra. També li corresponen la 
funció d'inspecció i de control i la facultat sancionadora. 

Les persones obligades a presentar projectes, certificacions o, si s'escau, butlletins técnics d’instal·lació o de modificació de la instalació de la infraestructura comuna, ho faran davant I'esmentada Direcció General, la qua¡ podrá lliurar, si és procedent, les certificacions escaients. 

1.3 El Departament de Política Territorial i Obres Públiques vetllará per tal que els certificats finals d'obra, a qué fa refeféncia l’apartat 1 anterior, continguin les prescripcions que es deriven d'aquest Decret. 

Article 2 

2.1 Es crea el Registre d'instaladors detelecomunicacions de Catalunya, que s'adscriua la Direcció General de Radiodifusió i Televisió. El Registre d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya té la naturalesa i les funcions, en el seu ámbit territorial, del Registre que es preveu al capítol III del Reial 
decret 279/1999. 

2.2 El Registre d'instal..ladors de telecomunicacions de Catalunya s'adaptará a les prescripcions de l'esmentat capítol i donará trasllat al Ministeri de Foment de les seves inscripcions, als efectes de comunicació. 

2.3 Es crea una secció especial dins del Registre d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya, en la qual s'integra el Registre d'instal·ladors d'antenes col·lectives i de sistemes de televisió en circuit tancat, previst en el Decret 166/1995, de.18 d'abril, que mantindrá exclusivament les 
característiques i funcions que li atorgá la norma esmentada. 

Article 3 

S'atribueixen al Departament de la Presidéncia les facultats de desplegament del Reial decret 279/1999, en l’ámbit competencial de la Generalitat de Catalunya. 

DISPOSICIONS FINALS  

 1 S'autoritza el Departament de la Presidéncia per dictar les normes necessáries per al desplegament i l’execució d'aquest Decret.  
 2 Aquest decret entrará en vigor l’endemá de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  

Barcelona, 23 de març de 1999 

JORDI PUJOL 

President de la Generalitat de Catalunya 

XAVIER TRIAS I VIDAL DE LLOBATERA 

Conseller de la Presidéncia 

(99.08 1. 110)  
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