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Objecte 

Art. 1. 1. L'objecte d'aquesta Ordenanga és regular 
les condicions d'ubicació de tota mena d'antenes i els 
seus elements auxiliars de connexió a l'exterior. S'hi 
inclouen tant les antenes de recepció com d'emissió 
d'ones electromagnbtiques de radiodifusió, televisió, 
telecomunicacions, telecomandament, etc., en qualsevol 
de les seves possibles formes: de filament, de pilar o 
torre, parabdiques, per elements o qualsevol altra que 
la tecnologia actual o futura faci possible. 

2. També és objecte d'aquesta Ordenanga determinar 
quines d'aquestes instal.lacions s'han de sotmetre a 
prbvia llichcia municipal i el procediment administra- 
tiu pertinent. 

Emplacaments 

Art. 2. Antenes de recepció de programes dels ser- 
veis públics i10 comercials de radiodifusió i televisió 
(tipus A) 

1. No es podran insta1.lar a les obertures, finestres, 
balconades, faqanes i paraments perimetrals dels edi- 
ficis, llevat que, d'acord amb les Ordenances d'edi- 
ficació, sigui possible protegir-les de ser vistes des de 
qualsevol via o espai d'ús públic o cariicter comunita- 



L'expedient en qüestió contindrh, en tot cas, la justifi- 
cació de la necessitat d'aquest nou complex, fonamen- 
tada en la manca de capacitat dels ja existents o en el 
pla tbcnic que desenvolupi raonadament els requeri- 
ments tecnolbgics que en palesin la necessitat i que no 
compleixen els ja existents. 

Art. 4. Antenes de radioafeccionats (tipus C) 

1. Les antenes per a radioafeccionats que no quedin 
amagades de ser vistes des de qualsevol via pública o 
espai de carhcter públic o comunitari, només es podran 
instal.lar a les cobertes dels edificis. 

2. La instal.laci6 de qualsevol tipus d'antenes d'aquesta 
mena en edificis o conjunts catalogats o vies principals 
estarh sotmesa a les mateixes garanties d'inoqiiitat per 
als elements a protegir que s'esmenten al parhgraf 4 de 
l'article 2, amb independbncia de la seva aparenqa ex- 
terior. 

3. L'autorització per a la instal.laci6 de més d'una an- 
tena per a aquesta funció, en un mateix edifici, ser2 dis- 
crecional de ]'Administració municipal, i es basar& en 
els previsibles efectes de contaminació visual que es 
puguin produir. 

4. Un radioafeccionat no podrh disposar de més d'una 
instal.laci6 d'aquesta mena en un edifici, i aixb única- 
ment quan sigui titular d'un habitatge o local ubicat en 
aquest edifici. 

Art. 5. Radioenlla$os i comunicacions privades (ti- 
pus D) 

1. Com a norma general, les antenes per a radioenlla~os 
i comunicacions privades, degudament autoritzades pels 
serveis estatals competents en telecomunicacions, hau- 
ran d'ubicar-se als complexos previstos a l'efecte, as- 
senyalats a l'article 3 (subtipus Dl), llevat que quedin 
amagades de ser vistes des de qualsevol via pública o 
espai d'ús públic o comunitari. 

2. Excepcionalment, i mitjan~ant la presentació del pla 
tbcnic que justifiqui la necessitat d'instal.lar algun o 
alguns elements de la xarxa en situació diferent, se'n 
podrh autoritzar la ubicació sobre la coberta d'edificis 
(subtipus D2); en qualsevol cas, l'autorització estarh 
sotmesa a les mateixes garanties d'inoqüitat per als 
elements a protegir assenyalades al parhgraf 4 de l'art- 
icle 2,que s'aplicaran amb independbncia de la seva 
aparenqa o forma. 

3. Les antenes de les comunicacions de carhcter oficial 
(en particular les dels serveis de seguretat pública i de- 
fensa) també se sotmetran a les normes precedents amb 
les especialitats exigides per les seves circumsthncies i 
necessitats peculiars. Es tipificaran com a subtipus D1 
o D2, segons que s'instal.lin a les <<torres de comunica- 
cions>> o sobre edificacions. 

Art. 6. Instal~lacions per a telefonia mbbil automhti- 
ca (TMA), sistemes de substitució de la xarxa cableja- 
da i altres serveis de telefonia pública (tipus E) 



La instal.laci6 d'antenes per a TMA, sistemes de 
substitució, en cas d'avaria de la xarxa cablejada, per 
a enllaqos via ridio i altres serveis radioelkctrics de 
telefonia publica estar2 subjecta a la prkvia aprovació 
del pla tkcnic de desenvolupament del conjunt de tota 
la xarxa dintre del terme municipal, en el qual caldri 
justificar la solució proposada amb criteris tkcnics de 
cobertura geogrifica i en relació amb les altres alter- 
natives possibles. L'esmentat pla hauri de definir, 
també, la tipologia de les antenes per a cada empla- 
qament. 
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Art. 7.Instal~lacions sotmeses a llickncia 

1. Amb independkncia que el titular sigui una persona 
privada física o jurídica o un ens públic, caldri obtenir 
la prkvia llickncia municipal per a la instal.lació de 
qualsevol antena ubicada a l'exterior del volum dels 
edificis, feta excepció, únicament, de les individuals o 
col.lectives per a la recepció de programes de ridio i10 
televisió compreses en el subtipus Al .  Caldri, també, 
l'obtenció de llickncia prkvia per a totes i cada una de 
les instal.lacions agrupades als complexos anomenats 
<<torres de comunicacions>>. 

2. Quan, d'acord amb el capítol 11, calgui un pla tkcnic 
previ, la llickncia per a cada instal.laci6 individual de 
la xarxa, només es podr2 atorgar una vegada aprovat 

l'esmentat pla i sempre que aquella s'ajusti plenament 
a les seves previsions. 

Art. 8. Plans tkcnics 

1. Per a l'aprovació dels plans tkcnics a qui: es refe- 
reixen els articles anteriors, caldr2 formular la perti- 
nent sol.licitud, amb els requisits formals de caricter 
general que determina la Llei de Procediment Admi- 
nistratiu, acompanyada de tres exemplars del pla. 

2. El pla hauri de tractar, de forma motivada i amb 
l'abast suficient per a la seva comprensió i anilisi: 

a )  La disposició geogrifica de la xarxa i la ubicació de 
les antenes que la constitueixen, en relació amb la co- 
bertura territorial necessiria i comparativament amb les 
altres solucions alternatives possibles. 

b) La incidkncia dels elements visibles de la installació, 
sobre els elements a protegir (edificis o conjunts ca- 
talogats, vies principals i paisatge urbi en general), amb 

I 
les propostes sobre l'adaptació de la seva aparenqa 

1 exterior a les condicions de l'entorn. En tot cas aniri 
acompanyat de fotogafies de l'edifici i10 entorn afectat. 

I 

3. Els plans tkcnics s'hauran d'ajustar als corresponents 
projectes tkcnics, aprovats pel Ministeri de Transports 
i Comunicacions, quan es tracti de serveis finals o por- 

I tadors, de conformitat amb allb que preveuen els arti- 
cles 13, 14 i 17 de la Llei d'Ordenaci6 de les Teleco- 
municacions. 

4. En la tramitació se seguiran les normes de procedi- 
ment vigents; en tot cas ser2 preceptiu l'informe favo- 



rable dels serveis competents en la protecció del patri- 
moni histbric, artístic i monumental. 

5. La competbncia per resoldre la petició correspon a 
l'Alcalde, sense perjudici de les delegacions que hagi 
efectuat o pugui efectuar de conformitat amb els arti- 
cles 53.1 i 54.1 de la Llei Municipal i de Rbgim Local 
de Catalunya. fi 

Art. 9. Formulació de la sol.licitud. Tramitació 

1. Quan calgui l'autorització dels brgans competents 
de telecomunicacions o estar en possessió d'una con- 
cessió administrativa, caldrh justificar de forma fefaent 
que se'n disposa en formular la sol.licitud. 

2. 1nstal.lacions que requereixin un pla tbcnic previ a 
les <<torres de comunicacionsn (tipus B,D i E). 

2.1. Les sol.licituds es formularan d'acord amb allb que 
determina l'article 28, apartats 1,2 i 3 de les Ordenances 
Metropolitanes d'Edificaci6, en allb que tingui relació 
amb l'antena i les seves instal.lacions complementhries. 

2.2. També s'ajuntaran: 

a)  Els chlculs justificatius de l'estabilitat de l'antena 
amb els plhnols constructius corresponents. 

b) La descripció i justificació de les mesures correcto- 
res adoptades per a la protecció contra desckegues 
elbctriques d'origen atmosferic i per evitar interferkncies 
radioelbctriques i parhsits en altres insta1,lacions. 

2.3. La competkncia per resoldre la petició correspon a 
l'Alcalde, sense perjudici de les delegacions que hagi 
efectuat o pugui efectuar de conformitat amb els arti- 
cles 5 1.3 i 54.1 de la Llei Municipal. 

3. Antenes per a radioafeccionats (tipus C) i per a recep- 
ció de programes de rhdio i televisió dels subtipus A2 

3.1. Pel que fa a la sol.licitud, tramitació i resolució de 
la llicbncia, aquestes instal.lacions tindran la conside- 
ració d'obres menors a tots els efectes. 

3.2. La sol.licitud anirh acompanyada de: 

a )  Fotografies actuals de l'edifici i de l'entorn. 

b) Documentació tkcnica justificativa del compliment 
de totes les condicions enunciades als articles 2 i10 4 
d'aquesta Ordenanqa. 

Infraccions i sancions 

Art. 10. Es procedir; d'acord amb el rkgim general 
per a les infraccions urbanístiques establert en la Llei 
del Sb1 i, en allb que escaigui, amb el que disposa la 
normativa sobre Rbgim local. 

c) Referkncia a les dades administratives del'expedient 
d'aprovació prbvia del pla tbcnic (tipus B i subtipus Dl). 



CAPÍTOL V 
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R2gim fiscal Primera 

Art. 11. 1. Les instal.lacions regulades en la present 
Ordenanqa, tant si han obtingut com no la preceptiva 
llici?ncia, acreditaran les taxes i els impostos correspo- 
nents previstos en l'ordenanqa fiscal reguladora (Or- 
denanqa fiscal 3.4). 

2. Igualment l'execució, amb llicbncia o no, de les di- 
tes instal.lacions acreditar2 l'impost sobre construc- 
cions, instal.lacions i obres, establert en la Llei Regu- 
ladora de les Hisendes Locals, i en la corresponent 
Ordenanqa fiscal municipal (Ordenanqa fiscal 2.1). 

3. Als efectes de la taxa per serveis urbanístics, les an- 
tenes del subtipus A2 i tipus C i D, es consideraran 
com a instal.lacions menors, i les dels tipus B i E tin- 
dran la mateixa consideració que les activitats indus- 
trials classificades en les categories la. a 4a. 

4. Als efectes de l'impost sobre construccions, instal- 
lacions i obres es procedir2 d'acord amb all6 que dis- 
posa el rkgim general, és a dir, la base imposable ser2 
el cost real i efectiu de l'obra o instal.lació i el tipus de 
gravarnen el que en cada moment estableixi l'ordenanqa 
fiscal aplicable. 

5. No estan sotmeses a exacció municipal les antenes 
individuals o col.lectives per a la recepció de progra- 
mes de radio i10 televisió compreses en el subtipus Al .  

1. Els titulars de les antenes instal.lades amb anteriori- 
tat, per a les quals, d'acord amb la present Ordenanga, 
calgui l'obtenció prkvia de llicgncia municipal, hauran 
de sol.licitar-la dintre del termini mhxim d'un any. 

2. Si, com a conseqiibncia de la resolució de la llickn- 
cia fos necessari traslladar o modificar la ubicació i10 
la instal.laci6, per tal d'ajustar-la a l'ordenanqa, el 
termini mhxim per fer-ho ser2 d'un any a partir de la 
data de recepció per l'interessat de la comunicació de 
la resolució. 

3. S'exceptuen del compliment estricte d'aquesta dis- 
posició transitbria les antenes que preceptivament 
s'hagin d'instal-lar a la <<Torre de Comunicacions de 
Collserola>> o en altres <<torres de comunicacions>> que 
es puguin autoritzar, les quals podran mantenir a pre- 
cari la seva ubicació i situació administrativa actual, 
fins que aquella estigui en disposició de rebre les ins- 
tal.lacions. En un termini de sis mesos a comptar des 
d'aquest moment hauran d'haver finalitzat el procés de 
trasllat. 

Segona 

1. En el termini mhxim de tres anys s'haur2 de des- 
muntar la totalitat de les antenes, fins i tot aquelles que 



- 
no precisin Ilicbncia, que no compleixin la condició del 
parhgraf 6 de l'art. 2. 

2. Durant aquest termini, les modificacions d'instal.la- 
cions que es realitzin, d'acord amb aquesta Ordenanqa, 
per a l'adequació d'antenes de tipus A existents en la 
configuració actual abans del dia 26 de gener de 1966, 
es consideraran com a no subjectes a les taxes i impos- 
tos a quk es refereix l'art. 11. 

NOTES 

ORDENANCA SOBRE 1NSTAL.LACIONS 
D' ANTENES 

A I'art. 8.1 
La referkncia a la Llei de Procediment administra- 
tiu s'ha d'entendre feta a la Llei 3011992 de 26 de 
novembre i d'altra legislació de procediment admi- 
nistratiu. 

A l'art. 8.3 
Conforme al RD 29811991, la referbncia s'ha d'en- 
tendre feta al Ministeri d'Obres Públiques i 
Transports. 


