
 
 

 
 

MOLT IMPORTANT:  REGISTRE TELECOMUNICACIONS DE CATALUNYA 
 
Benvolgut agremiat, 

 

Darrerament han arribat noticies a la nostra Associació, vers a les inspeccions que la 

Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació està efectuant a les 

empreses que desenvolupen instal·lacions de Telecomunicacions. 

 

Segons la Direcció General, desenvolupar instal·lacions de Telecomunicacions significa, 

tant realitzar les instal·lacions com publicitar que ho feu a la vostra web. No disposar del 

títol habilitant es considerat com infracció greu que pot comportar una sanció límit 

màxim de fins a 500.000 euros. 

 

A continuació os detallem els 6 tipus d’habilitació que existeixen per tal de tramitar la 

inscripció en el Registre d’Instal.ladors de Telecomunicacions de Catalunya, segons 

l’activitat que realitzeu: 

 

• Tipus A: 

Infraestructures de telecomunicació en edificis o conjunts d’edificacions no 

definides en el tipus F: 

Instal·lacions incloses:  

Les destinades a la captació i distribució de senyals de radiodifusió sonora i 

televisió ( antenes) la distribució de senyals de telefonia disponible al públic ( 

telèfon) la distribució de senyals de telecomunicacions per cable ( TV per 

cable), sistemes de porteria i videoporteria electrònica i control d’accessos  ( 

intèrfons, videoporters)  totes realitzades en edificis o conjunts d’edificacions. 

• Tipus B: Instal·lacions de sistemes de telecomunicacions. 

Instal·lacions incloses:  

Les públiques o privades de sistemes de telecomunicacions, com ara centrals 

telefòniques, sistemes i cablejats en xarxes de veu ( xarxes informàtiques i 

telefonia) dades o estacions VSAT ( TV per satèl·lit), així com xarxes d’accés 

sense fils d’àmbit privat i recintes tancats ( senyals wifi), totes realitzades en 

edificis o conjunts d’edificacions. 

• Tipus C: Instal·lacions de sistemes audiovisuals. 

Instal·lacions incloses:  

Sistemes de videovigilància, exclosa la prestació del servei de connexió a 

centrals d’alarmes, sistemes de circuits tancats de televisió, megafonia, 

microfonia, sonorització i muntatge d’estudis de producció audiovisual. 

• Tipus D: Instal·lacions de centres emissors de radiocomunicacions. 

Instal·lacions incloses:  

Centres emissors i reemissors de radiodifusió sonora i televisió, enllaços de 

dades via ràdio i emissores de radiocomunicacions en general i xarxes d’accés 

sense fils d’exterior, amb excepció d’estacions VSAT. 

 



• Tipus E: Instal·lacions en vehicles mòbils. 

Instal·lacions incloses:  

Les realitzades en vehicles terrestres, fetes per personal que no pertanyi a 

l’empresa constructora d’aquests vehicles. 

• Tipus F: Infraestructures de telecomunicació de nova generació i xarxes de 

telecomunicacions de control, gestió i seguretat en edificacions o conjunts 

d’edificacions. 

Instal·lacions incloses:  

Infraestructures de telecomunicació en edificis o conjunts d’edificacions 

executades mitjançant tecnologies d’accés ultra ràpides (fibra òptica, cable 

coaxial i parells de trenats categoria 6 o superior) i integració d’equips i 

dispositius per a l’accés als serveis de radiodifusió sonora i televisió, sistemes 

de porteria i videoporteria electròniques, sistemes de videovigilància, control 

d’accessos i equips tècnics electrònics de seguretat excloent-ne la prestació de 

serveis de connexió a central d’alarmes, així com xarxes, equips i dispositius per 

a la gestió, control i seguretat que serveixin com a suport als serveis relacionats 

amb la Llar Digital i la seva integració amb les xarxes de telecomunicació. 

 

 

En el cas que realitzeu qualsevol tipus de les instal·lacions  anomenades, preguem os 

poseu en contacte amb nosaltres ( Isabel Mendoza. Telf: 695.96.48.42 / 93.474.47.46) 

per tal de tramitar el mes aviat possible el vostre registre complint el que fixa la 

normativa i evitant qualsevol tipus d’infracció.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gremi d’Instal.ladors 

del Baix Llobregat 

 

 

 

 

 

 


