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NOVA LLEI DE TELECOMUNICACIONS
Després de deu anys de dilemes, el Consell de Ministres, ha aprovat el
projecte de llei que modifica la normativa actual. La seva aprovació està en
mans del Congrés i el Senat que han de debatre les modificacions abans
de la seva aprovació.
En principi, atès que els objectius de la nova llei són el desplegament de
xarxes de nova generació i el foment de les inversions, els principals
beneficiaris serem els consumidors ja que es milloraran els serveis i
s’impulsarà la competència
Aquest projecte pretén eliminar les barreres normatives que les diferents Administracions imposen al
desplegament de xarxes i la prestació de serveis de telecomunicacions i simplificar el desplegament de
noves infraestructures de telecomunicacions, amb l'eliminació de la necessitat d'obtenir diverses llicències
municipals. D'aquesta manera, les llicències urbanístiques i mediambientals per al desplegament de xarxes
en dominis privats, seran substituïdes per declaracions de responsabilitat.
El ministre d'Indústria, Energia i Turisme, José Manuel Soria, va anunciar que el Govern tracta d'evitar
conflictes com els que van provocar les ordenances municipals que van aprovar centenars d'ajuntaments
per cobrar un cànon de l'1,5% dels ingressos de les operadores per les antenes de telefonia mòbil
instal·lades apel·lant a l'ocupació de domini públic. El Tribunal Suprem va donar la raó a les operadores
després d'un llarg conflicte.
Pel que fa al impuls a la competència i les millores per a l'usuari, l'avantprojecte de LGT inclou la realització
de forma periòdica d'anàlisi dels diferents mercats, la qual cosa permetrà fixar en cadascun d'ells unes
obligacions específiques i unes condicions de competència més adequades a la situació real del mercat.
També es milloren els drets dels usuaris de telecomunicacions relacionats amb la protecció de dades de
caràcter personal i la privadesa de les persones. Es precisa el règim sancionador i es facilita el compliment
de les obligacions dels operadors mantenint els drets dels usuaris. A més, es crea una Comissió
Interministerial sobre radiofreqüències i salut per augmentar la confiança en la seguretat mediambiental, i
es reforça la potestat inspectora i sancionadora per part de la Secretaria
d’Estat de Telecomunicacions i la Societat de la Informació.
Soria va recolzar l'acord entre Telefónica i Yoigo pel qual la primera oferirà serveis 4G sobre la xarxa de
Yoigo, que, a la vegada, podrà comercialitzar un producte convergent amb els seus serveis mòbils i els
serveis fixos (ADSL i fibra) de Telefónica. El pacte ha estat denunciat per Orange i Vodafone en entendre
que es tracta d'una cessió de freqüències i pot vulnerar la competència al mercat de la xarxa de fibra de
Telefónica, a la qual no tenen accés la resta d’operadors.
“Tot el que es faci per impulsar la competència és bé sempre que es realitzi dins de les regles del mercat
pel qual vetllen els òrgans reguladors, a partir d'ara la Comissió Nacional de Mercats i Competència, i est
sembla que les compleix”, va dir Soria.

CAÇADORS DE BOLETS
Consells de seguretat del cos de bombers
La muntanya té molts atractius i ofereix un gran ventall d'activitats per fer-hi al llarg de l’any, com la
d'anar a buscar bolets; unes activitats, però, que han d'anar acompanyades d'una bona seguretat.
Els consells dels Bombers per a la caça de bolets són entre altres:
Tenir en compte la meteorologia de la zona abans de planificar la sortida.
Adequar l'equipament a l'activitat.
Informar-se de les vies d'accés a la zona.
Prendre punts de referència per orientar-se en cas de pèrdua.
Comptabilitzar el temps de la jornada, tant d'anada com de tornada, per evitar que es faci fosc.

Enllaços relacionats i d'interès:
.- http://www10.gencat.cat/gencat/AppJava/cat/actualitat2/2013/30920temporadadebolets.jsp
.- http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.c8dca3082ff3fddf65d789a2b0c0e1a0/?
vgnextoid=75e18f47dced4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=75e18f47dced4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&
vgnextfmt=default
.- http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/Arees%20dactuacio/Bombers/Seguretat%20a%20la%20muntanya/Boletaires/docs/
triptic_muntanya.pdf

.-http://www20.gencat.cat/portal/site/msi-dgac/menuitem.3df366a8777dd73484276c10b0c0e1a0/?
vgnextoid=4cad9617ed922310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=4cad9617ed922310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgne
xtfmt=default

Ens fem ressò...
... HIPOTEQUES : El Parlament Europeu recolza noves normes per millorar la protecció del consumidors a l’hora
d’adquirir un habitatge.– Segons la nova directiva sobre hipoteques, els compradors d’un habitatge gaudiran de més
assessorament sobre els costos i les conseqüències que s’ha d’assumir al contractar una hipoteca....
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20130906IPR18832/html/Hipotecas-nuevas-normas-para-mejorar-la-protecci%C3%B3n-de-los
-consumidores

... Estafes per suplantació d'identitat de “Loterias y Apuestas del Estado“.- SELAE informa que els correus electrònics
o cartes on s'informa al destinatari que ha estat agraciat amb un premi en nom de “*Loterias y Apuestas del Estado”
ÉS UN FRAU.....
http://loteriasyapuestas.es/es/paginas-informativas/aviso-sobre-estafas-por-suplantacion-de-identidad-de-loterias-y-apuestas-del-estado?
appInstanceName=default
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