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INTRODUCCIÓ 
 
 

Ja fa temps que en una trobada veïnal vam parlar de la contaminació visual que 

podríem definir com “aquella on es dóna la presència d'elements visuals que 

interrompen la seva estètica, violenten la seva percepció de conjunt i entorpeixen 

la percepció de l'entorn”. 

La contaminació visual pot donar-se en tot tipus d’entorns i, en el cas que ens ocupa, 

en el nostre barri es dóna la presència d'elements no arquitectònics  com ara cartells, 

cables, caixes d’alarmes entre d'altres com factors que generen una sobre 

estimulació visual de naturalesa agressiva, invasiva i en general simultània. 

Aquest tipus d’irrupcions generen un impacte gens menyspreable ja que 

darrerament la seva afectació és cada vegada més notòria i considerable. Es tracta 

d'elements que afecten la condició estètica dels edificis i la panoràmica del paisatge, 

introduint contingut visual aliè que enlletgeix o corromp l'entorn. 

Caldria l’existència de regulacions, lleis i ordenances que corregeixin i adeqüin el 

disbarat en el que ara ens trobem. El nostre barri té una alta contaminació visual 

generant fins i tot un cert rebuig i tensió que ens obliga (residents i no residents) a  

prestar-li la seva atenció i ens distreu del que podria ser un entorn amigable o afable 

o gaudir d’una agradable passejada en aquest meravellós espai que és el Barri Gòtic.  

 

Causes freqüents de contaminació visual  

Alguns exemples possibles de contaminació visual són: 

1. La presència de cablejat d'electricitat o telefonia. 

2. Cartells/rètols publicitaris amb llums, moviment, colors. 

3. Anuncis i missatges en pals de llum, parets i arbres durant les campanyes 

electorals, que després de les eleccions no són retirats i romanen en el seu 

lloc durant mesos i fins i tot anys.  

4. Contenidors municipals d’escombraries, de restaurants... 

5. Elements urbans: pals per evitar l’estacionament... 

6. Grafitis 

7. ...   

Tal i com s’ha comentat anteriorment, ens ocupem en aquesta ocasió del apartat 1 

en referència al cablejat de telefonia i les caixes de registres que envaeixen les 

façanes del nostre barri. 
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DEFINICIÓ DEL PROBLEMA 
 

Xarxa Veïnal Gòtic novament fa arribar al consistori una nova problemàtica que ja ha 

estat denunciada des de d’altres col·lectius i barris i que des de l’aplicació de la llei 

de telefonia el 2014 no ha fet sinó agreujar el problema. Les companyies de telefonia  

tenen carta blanca i no reparen en les conseqüències d’una instal·lació desordenada, 

caòtica i fins i tot abusiva i agressiva.  

Novament realitzem un recorregut, de nord a sud del Barri Gòtic, que ens impulsa a 

presentar aquest document amb el que, com tots els nostres documents, demanem 

a les formacions polítiques del consistori el considerin com un punt de partida per a 

la recerca i aplicació de solucions.  

Molt important recordar la pròpia definició que trobem a la web del consistori en 

referència al nostre estimat Barri Gòtic: 

“El barri on tot comença. 

Patrimoni i història són els punts forts del barri Gòtic. Aquest nucli 

comprèn alguns dels principals punts d’interès de la ciutat, com 

ara la plaça Reial, la Catedral o el Call. Malgrat que això el 

converteix en una de les zones més turístiques de Barcelona, el 

veïnat fa mans i mànigues per conservar el caliu d’un barri que 

estima i valora.” 

Link web ajuntament: El Gòtic, barri actual. 

Paraules claus: patrimoni, història, veïnat, conservar, estima, valora... 

La problemàtica que exposem va més enllà de la contaminació visual, s’han de 

contemplar també aspectes com la seguretat i la brutícia i la higiene. 

 

JUSTIFICACIÓ 

"La llei estatal de telecomunicacions del 2014 considera la fibra òptica 

com un servei d'interès general i permet col·locar cables a les façanes 

sense pràcticament limitacions. Això fa que les companyies recorrin 

fàcilment a les façanes per instal·lar el cablejat i que s'hi acumuli 

desordenadament". 

Aquesta va ser la resposta de l’Ajuntament de Barcelona a TV3 en referència a la 

campanya a les xarxes socials que denuncia que el cablejat malmet el paisatge urbà 

i es reclama a les autoritats i les companyies que actuïn. 

Bé, ens trobem que la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones 

afavoreix a les companyies en la instal·lació de fibra òptica sense contemplar l’efecte 

derivat d’un cablejat que no respecta les façanes, ni aspectes de seguretat, ni 

d’estètica, ni......    
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El mateix consistori afegia que l'ordenança municipal d'usos del paisatge urbà  

estipula  que les companyies són responsables del "manteniment, seguretat i 

decòrum de les instal·lacions", i estan obligades a "impedir provisionalitats, 

desordres, deixadeses i visibilitat ostensible".   

▪ Què ha passat doncs que les companyies de telecomunicacions han fet i 

desfet sense control ni seguiment per el compliment de l’ordenança?  

▪ Qui n’assumeix els desperfectes ocasionats a les façanes?  

▪ Qui és el responsable del manteniment i neteja?  

▪ On són els inspector que haurien de garantir la seguretat? 

▪ ...  

Ens trobem en una situació on les autoritats municipals no se’n preocupen gens ni 

mica de l’estat de les façanes al Barri Gòtic vist que fins ara no han pres cap mesura 

ni han aplicat l’ordenança malgrat ser considerat el Barri Gòtic un dels punts 

principals de la ciutat de Barcelona. 

A següent enllaç trobeu declaracions on entitats i associacions de comerciants 

reclamen a l’ajuntament eviti el deteriorament del paisatge urbà.  

https://radiohostafrancs.cat/2021/03/13/el-cablejat-de-les-operadores-

telefoniques-espectacle-tercermundista-a-les-facanes/ 

 

Presentem a continuació un seguit de fotografies que certifiquen l’exposició 

realitzada. Així, 
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Fotografies que reflecteixen la manca de manteniment i el perill que comporten 
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Importància d’un bon servei d’instal·lació i manteniment. 

Una bona instal·lació de cablejat de telefonia evita haver d'afrontar problemes 

ulteriors. 

Es distingeixen diferents actors que intervenen en la instal·lació del cablejat de 

telefonia com: l'empresa de telefonia, l'empresa subcontractada que instal·la el 

cable, les diferents institucions (estatal, autonòmic i municipal) amb les seves lleis i 

ordenances i finalment usuaris i veïns.  

Com ja s’ha indicat les institucions poc o res han fet pel que fa a l’obligatorietat de 

complir amb un protocol d’instal·lació (existeix aquet protocol?); les companyies de 

telefonia aprofiten al màxim el vuit legal per fer i desfer, les empreses 

subcontractades (al igual que les companyies que les contracten) s’afanen en reduir 

costos i finalment els usuaris i veïns amb l’eterna lluita de voler gaudir d’un servei 

considerat bàsic en front  de la necessitat real o no d’aquest servei així com del 

perjudici que genera la pròpia instal·lació, estètica, invasió privacitat, patrimoni 

malmès... 

Així doncs ens trobem, entre d’altres, que: 

o Molts edificis disposen d’una instal·lació soterrada, o bé patis 

interiors que permetrien instal·lar sense afectar la façana. Algunes 

preguntes a fer són: està elaborat un protocol que determini la 

forma d’actuar? Qui decideix el tipus d’instal·lació? Qui 

supervisa? ... 

 

o Només quan no existeix la possibilitat  d’una instal·lació soterrada 

o per patis interiors s’aplica l’alternativa de la façana. Ara bé, 

perquè no s’utilitzen sistemes de canals que permeten integrar 

l'estesa de cables per façana amb les característiques 

arquitectòniques dels edificis, garantint la màxima seguretat i 

durabilitat en el temps?. 

 

o La instal·lació tal i com es fa ara presenta problemes com: 

▪ Els enganxalls que mantenen fixos els cables a les façanes 

tendeixen a oxidar-se, el que els fa perdre força i ajuden a 

que aquest òxid i la humitat entri a les parets, afectant 

l'estructura.  

▪ Els cables poden deixar-se anar i convertir-se en un risc per 

als vianants. 

▪ Segons els tipus de enganxalls i la seva fixació per subjectar 

cables i les caixes de registre es poden crear esquerdes en 

murs i balcons que, a llarg termini, poden convertir-se en 

un inconvenient més greu. 

▪ ... 
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OBJECTIUS 

L’objectiu amb aquest document és instar el consistori a: 

- Revisar la normativa i els protocols d’instal·lació dels cables. 

- Vetllar per el patrimoni, revisar els edificis catalogats i en cas d’afectació 

exigir la seva reparació. 

- Vetllar per el manteniment de les instal·lacions existents en tots tipus 

d’edificis i exigir la seva adequació.  

- Incloure en la normativa l’ús de sistemes de canals d’integració de cables.  

 

ABAST I LIMITACIONS 

Com a Xarxa Veïnal Gòtic demanem l’aplicació de mesures, no només al nostre barri, 

sinó també al conjunt de la ciutat de Barcelona donat que la problemàtica és a tota 

la ciutat. 

Respecte de l’activitat a realitzar convidem a: 

- Fer un llistat dels edificis que disposin de les condicions necessàries per 

“cablejar” per soterrament i/o patis interiors. 

 

- Exigir a les companyies de telefonia i les subcontractades a utilitzar 

sistemes de canalització dels cables com ja explicat i que estiguin integrats 

amb l’arquitectura del edifici sempre que el cablejat per façana sigui 

l’opció. 

 

- Exigir a les companyies de telefonia a revisar, adequar i reparar el cablejat 

afectat per desperfectes, brutícia ...   Caldrà que presentin informe 

periòdic de l’estat de les seves instal·lacions. 

 

- Actuar de forma immediata quan entitats veïnals i associacions 

comerciants presentem casos com els descrits. 

 

PROCEDIMENT i DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

• Instem l’ajuntament a concertar la tan necessària trobada amb les 

companyies de telefonia, elèctriques i totes aquelles que per motius diversos 

fan servir façanes, fanals, arbres, ... i fer-les coneixedores de la problemàtica, 

de les nostres exigències i de les solucions fàcils que existeixen i que mai 

s’hauran de repercutir als usuaris.  

 

• Demanem se’ns faci arribar un cronograma de les intervencions al barri així 

com les respectives comunicacions a les comunitats de veïns afectades. 
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• En paral·lel, demanem el soterrament de cables i torres tan nombroses al 

nostre barri, exemple: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUIDEM EL BARRI 
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