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En sessió de 28 de setembre de 1990, el Consell 
Plenari va aprovar I'Ordenanqa sobre instal.laciÓ d'ante- 
nes amb l'objecte de regular amb carhcter general les 
condicions d'ubicació de tota mena d'antenes i els seus 
elements auxiliars de connexió a l'exterior, com també 
la determinació de quines d'aquestes instal.lacions s'ha- 
vien de sotmetre a llicbncia municipal prkvia i el proce- 
diment administratiu pertinent. 

Després de poc més de sis anys de vigbncia i apli- 
cació d'aquesta Ordenanqa, es fa necesshria una revisió 
i actualització de les seves previsions, amb l'aprovació 
d'una modificació del text de I'Ordenanqa de 1990. 

Donada l'evolució de les actuals tecnologies en 
telecomunicacions i l'increment de determinats tipus 
d'instal.lacions d'antenes, concretament de les antenes 
de telefonia mhbil, es creu també necessari regular amb 
més precisió les condicions a les quals hauran de sotme- 
tre's aquestes antenes de telefonia mhbil, com també les 
llicbncies i les seves condicions, i el rbgim sancionador 
pel cas d'incompliment de les prescripcions d'aquesta 
Ordenanqa. 

Aquesta modificació esta integrada per un 
Prehmbul, un Capítol I de Disposicions Generals, un 
Capítol I1 de Requisits i limitacions particulars aplicables 
a les diferents instal.lacions d'antenes, un Capítol 111 de 
les Llicbncies, un Capítol IV d'Execuci6 de l'ordenanqa 
i Rbgim sancionador, un Capítol V de Rkgim fiscal, una 



Disposició transitbria i una Disposició derogatbria en els 
aspectes modificats. 

Com a novetats més significatives d'aquesta modifi- 
cació cal destacar: la previsió de reserva d'espai en els 
edificis de nova planta i en aquelles intervencions de 
reforma de grau alt en edificis existents per a les conduc- 
cions d'instal.lacions d'antenes que permeti la seva recon- 
ducció a la coberta, les limitacions d'instal.laci6 i la pos- 
sibilitat de revisió de les llicbncies per a les antenes de 
telefonia mbbil, l'especificació de la documentació 
necessiria per a la tramitació de les llicbncies d'antenes de 
telefonia mbbil, les previsions respecte a les instal.lacions 
d'antenes en domini municipal, l'obligació de conserva- 
ció de les antenes i la responsabilitat subsidihria dels pro- 
pietaris respecte aquesta obligació, les mesures d'execu- 
ció de I'Ordenanqa i la responsabilitat solidhria per les 
infraccions de l'empresa instal.ladora i del propietari de 
l'edifici o terreny sobre el qual es col.loca l'antena. 

Disposicions generals 

Article 1. Objecte. 1 .  L'objecte d'aquesta Orde- 
n a n p  és regular les condicions d'ubicació i d'instal.la- 
ció 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, teleco- 

mandament, etc., en qualsevol de les seves possibles for- 
mes: de filament, de pilar o torre, parabbliques, per ele- 
ments o qualsevol altra que la tecnologia actual o futura 
faci possible. 
2. També és objecte d'aquesta Ordenan~a determinar 
quines d'aquestes instal.lacions s'han de sotmetre a 
llicbncia municipal prbvia i el procediment administratiu 
pertinent. 

Article 2. En tots aquells edificis de nova planta o 
en aquelles actuacions de reforma de grau alt en edificis 
existents, caldri preveure la reserva d'espai per les con- 
duccions i instal.lacions de connexió de les possibles 
antenes que s'han de situar en la coberta dels habitatges. 

Requisits i limitacions particulars aplicades a les 
diferents instal.lacions d'antenes 

Article 3. Antenes de recepció de programes dels 
serveis públics i/o comercials de radiodifusió i tele- 
visió (tipus A). 1. No se'n podran instal.lar a les obertu- 
res, finestres, balconades, fapnes i paraments perime- 
trals dels edificis, llevat que, d'acord amb les Orde- 
nances d'edificació, sigui possible protegir-les de ser 
vistes des de qualsevol via o espai d'ds públic o caricter 
comunitari, mitjan~ant els escaients elements construc- 
tius permanents. 



ble captar el senyal d'una altra antena, encara que aques- 
ta no es trobi en el mateix edifici on l'abonat pretengui 
connectar-se. 

Article 4. Antenes d'emissió de programes dels 
ser-veis públics i/o comercials de radiodzfusió i televisió 
(tipus E). 1 .  Les antenes d'emissió dels programes dels 
serveis públics i10 comercials de ridio i televisió única- 
ment es podran insta1.h en els codplexos previstos a 
l'efecte. 
2. En el moment d'entrada en vigor d'aquesta Orde- 
nanqa, l'únic complex habilitat per a aquesta funció és 
l'anomenada "Torre de Comunicacions de Collserola". 
3. Mitjanqant la instrucció del corresponent expedient, 
es podran autoritzar, pel Consell Plenari, altres comple- 
xos. Aquest expedient contindri, en tot cas, la justifica- 
ció de la necessitat d'aquest nou complex, fonamentada 
en la manca de capacitat dels ja existents o en el pla 
d'implantació que desenvolupi raonadament els requeri- 
ments tecnolbgics que en palesin la necessitat i que no 
compleixen els ja existents. 

Article 5. Antenes de radioafeccionats (tipus C). 
1 .  Les antenes per a radioafeccionats que no quedin fora 
de la vista des de qualsevol via pública o espai de caric- 
ter pdblic o comunitari, només es podran instal.lar a les 
cobertes dels edificis. 
2. La instal.laci6 de qualsevol tipus d'antena d'aquesta 
mena en edificis o conjunts catalogats o vies principals 

estari sotmesa a les mateixes garanties d'innocui'tat per 
als elements a protegir que s'esmenten al parigraf 5 de 
l'article 3, amb independbncia de la seva aparenqa 
exterior. 
3. L'autorització per a la instal.laci6 de més d'una ante- 
na per a aquesta funció, en un mateix edifici, ser2 dis- 
crecional per a 1'Administració municipal, i es basari en 
els previsibles efectes de contaminació visual que cs 
puguin produir. 
4. Un radioafeccionat no podri disposar de més d'una 
instal.lació d'aquesta mena en un edifici, i aixb Única- 
ment quan sigui titular d'un habitatge o local ubicat en 
aquest edifici. 

Article 6. Radioenllagos i comunicacions privades 
(tipus D). 1. Com a norma general, les antenes per a 
radioenllaqos i comunicacions privades, degudament 
autoritzades per 1'AdministraciÓ competent en teleco- 
municacions, hauran d'instal.lar-se als complexos pre- 
vistos a l'efecte assenyalats a l'article 4 (subtipus Dl), 
llevat que se situi'n en sbl qualificat de serveis tbcnics o 
amb altra qualificació urbanística que permeti expressa- 
ment aquest ús, o que quedin fora de la vista des de qual- 
sevol via pública i espai d'ús privat o pdblic. 
2. Excepcionalment i mitjanqant la presentació del pla 
d'implantació que justifiqui la necessitat d'instal~lar 
algun o alguns elements de la xarxa en situació diferent, 
se'n podrB autoritzar la ubicació sobre la coberta d'edi- 
ficis (subtipus D2); en cap cas, l'autorització estari sot- 



mesa a les mateixes garanties d'innocu'itat per als ele- 
ments a protegir assenyalades al parigraf 4 i 5 de l'arti- 
cle 3, que s'aplicaran amb independbncia de la seva apa- 
renga o forma. 
3. Les antenes de les comunicacions de car2cter oficial 
(en particular les dels serveis de seguretat pública i 
defensa) també se sotmetran a les normes precedents 
amb les especialitats exigides per les seves circumst2n- 
cies i necessitats peculiars. Es tipificaran com a subtipus 
D1 o D2, segons que s'instal.lin a les torres de comuni- 
cacions o sobre edificacions. 

Article 7. Znstal~lacions per a telefonia mdbil per- 
sonal, sistemes de substitució de la xarxa cablejada i 
altres serveis de telefonia pública (tipus E). Els sistemes 
de substitució, en cas d'avaria de la xarxa cablejada per 
a enllagos via radio i altres serveis radioelbctrics de tele- 
fonia pública estaran subjectes a I'aprovació prbvia del 
pla d'implantació de desenvolupament del conjunt de 
tota la xarxa dintre del terme municipal, en el qual caldr2 
justificar la solució proposada amb criteris tbcnics de 
cobertura geogrifica i en relació amb les altres alternati- 
ves possibles. L'esmentat pla haur2 de definir, també, la 
tipologia de les antenes per a cada emplagament. 
2. Els operadors hauran de presentar el pla d'implanta- 
ció de cobertura actualitzat. 
3. Les antenes de telefonia mbbil hauran d'utilitzar la 
millor tecnologia disponible que sigui compatible amb 
la minimització de l'impacte visual. 

4. Limitacions d'instal.laci6: 
a)  No s'autoritzaran les antenes de telefonia mbbil que 
no resultin compatibles amb l'entorn perqub hi provo- 
quin un impacte visual no admissible. 
b) Amb car2cter general no s'autoritzari la instal.laci6 
d'antenes de telefonia mbbil en edificis o conjunts pro- 
tegits, llevat dels casos concrets i excepcionals que s'in- 
formin favorablement pels serveis municipals compe- 
tents en protecció del patrimoni histbric, artístic i monu- 
mental i per 1'Institut Municipal del Paisatge Urb2. 
5. Caricter revisable de la llicbncia. Les llicbncies per a 
la instal.laci6 d'antenes de telefonia mbbil tindran el 
carkcter de revisables a insthcia de ]'Ajuntament, trans- 
corregut el termini de dos anys com a mínim des de la 
data de la llicbncia o de la seva darrera revisió. Els cri- 
teris per a aquesta revisió es fonamentaran en I'eventual 
existbncia de noves tecnologies que facin possible la 
reducció de l'impacte visual. 
6. Les sol-licituds de llicbncia per a la instal.laci6 d'an- 
tenes de telefonia mbbil seran sotmeses a l'informe 
previ d'una comissió t2cnica restringida, formada per 
tbcnics del Sector d'urbanisme i un enginyer en teleco- 
municacions i de 1'Institut del Paisatge Urbi. 
7. Els titulars de les antenes instal.lades sobre edificis 
que no tinguin totalment regularitzada la seva situació 
respecte d'altres instal.lacions d'antenes que hi pogues- 
sin haver, hauran de regularitzar aquesta situació en el 
termini m2xim dels dos anys de vigbncia de la Ilicbncia. 
En cas d'incompliment, se'ls retirar2 la llicbncia. 



Llichcies 

Article 8. Instal.1acions sotmeses a llictncia. 1. Amb 
independbncia que el titular sigui una persona privada fisi- 
ca o jurídica o un ens públic, calca obtenir la llicbncia 
&nicipal prbvia per a la instal.laci6 de qualsevol antena 
ubicada a l'exterior del volum dels edificis, feta excepció, 
únicament, de les individuals o col.lectives per a la recep- 
ció de programes de riidio i10 televisió compreses en el 
subtipus Al. Caldri, també, l'obtenció de llicbncia prkvia 
per a totes i cada una de les instal.lacions agrupades als 
complexos anomenats torre de comunicacions i per a la 
instal.laci6 de les antenes de telefonia mbbil. 
2. Quan, d'acord amb el Capítol 11, calgui un pla d'im- 
plantació previ, la llicbncia per a cada instal.lació indi- 
vidual de la xarxa només es podrii atorgar una vegada 
aprovat l'esmentat pla i sempre que aquella s'ajusti ple- 
nament a les seves previsions. 

Article 9. Plans d'implantació. 1. Per a l'aprovació 
dels plans d'implantació a qub es refereixen els articles 
anteriors, caldri formular la pertinent sol.licitud, amb 
els requisits formals de caricter general que determina la 
Llei 3011992, de rkgim jurídic i procediment administra- 
tiu comú, acompanyada de tres exemplars del pla. 
2. El pla hauri de tractar, de forma motivada i amb l'a- 
bast suficient per a la seva comprensió i anilisi: 

a )  La disposició geogrifica de la xarxa i la ubicació de 
I 

les antenes que la constitueixen, en relació amb la cober- 
tura territorial necessiria i comparativament amb les 
altres solucions alternatives possibles. ' b) La incidtsncia dels elements visibles de la instal.lació, 
sobre els elements a protegir (edificis o conjunts catalo- 

1 gats, vies principals i paisatge urbi en general), amb les 

1 propostes sobre l'adaptació de la seva aparenGa exterior 
a les condicions de l'entorn. En tot cas ha d'anar acom- 
panyat de fotografies de l'edifici i10 entorn afectat. 
3. Els plans d'implantació s'hauran d'ajustar als corres- 
ponents projectes tbcnics, aprovats pel Ministeri de 
Foment (abans d70bres Públiques i Transports), quan es 

1 tracti de serveis finals o portadors i de difusió. de con- 
formitat amb allb que preveuen els articles 13, 14, 17,25 
i 26 de la Llei d'ordenació de les telecomunicacions. 

( 4. En la tramitació se seguiran les normes de procedi- 
ment vigents; en tot cas seri preceptiu l'informe favora- 
ble dels serveis competents en la protecció de patrimoni 
histbric, artístic i monumental i de 1'Institut Municipal 
del Paisatge Urbi. 
5. La competbncia per a resoldre la petició correspon a 

, l'alcalde, sense perjudici de les delegacions que hagi fet 

i o pugui fer de conformitat amb els articles 53.1 i 54.1 de 
la Llei municipal i de rbgim local de Catalunya. 

Article 10. Requisits per a la petició i tramitació 
J 

de les sol.licituds de llictncies d'instal.lació d'antenes. 
I 1. Quan calgui l'autorització dels brgans competents de 



telecomunicacions o estar en possessió d'una concessió 
administrativa, caldri justificar de forma fefaent que I 
se'n disposa en formular la sol.licitud. I 

2. 1nstal.lacions que requereixin un pla d'implantació 
previ a les torres de comunicacions (tipus B, D i E). I 

I 

2.1. Les sol.licituds es formularan d'acord amb all6 que I 

determina l'article 28 1, 2 i 3, de les Ordenances metro- i 
politanes d'edificació, en all6 que tingui relació amb 
l'antena i les seves instal.lacions complementiries. 
2.2. També s'adjuntaran: 
a) Els cilculs justificatius de l'estabilitat de l'antena , 
amb els plinols constructius corresponents. 
b) La descripció i justificació de les mesures correcto- 

I 
res adoptades per a la protecció contra deschegues 
elkctriques d'origen atmosfkric i per a evitar interfe- 
rkncies radioelbctriques i parisits en altres instal.la- 
cions. 
c) Referkncia a les dades administratives de l'expedient 
d'aprovació prkvia del pla d'implantació (tipus B i sub- 
tipus Dl). 
2.3 En particular, quan es tracti d'antenes de telefonia 
mbbil la documentació que s'hi adjuntari ser2 l'asse- 
nyalada amb carkter general en aquest apartat, amb les 
precisions següents: 
a) Projecte tkcnic, acompanyat de documentació foto- 
grifica, grifica i escrita, signat per tkcnic competent, 
justificatiu de l'impacte visual, que expressi clarament 1 

l'emplagament i el lloc de col~locació de la instal.laci6 
en relació amb la finca i la situació d'aquesta; descripció 

de l'entorn dins el qual s'implanta; grandiria, forma, 
materials, i altres característiques. 
b) Declaració o comprom's de mantenir la instal.laci6 en 
perfectes condicions de seguretat, estabilitat i ornament. 
2.4 La compethcia per a resoldre la petició correspon a 
l'alcalde, sense perjudici de les delegacions que hagi fet 
o pugui fer de conformitat amb els articles 5 1.3 i 54.1 de 
la Llei municipal. 
3. Antenes per radioafeccionats (tipus C) i per a recep- 
ció de programes de ridio i televisió del subtipus A2. 
3.1. Pel que fa a la sol.licitud, tramitació i resolució de 
la llicbncia, aquestes instal.lacions tindran la considera- 
ció d'obres menors a tots els efectes. 
3.2. La sol.licitud aniri 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 3 i10 5 d'a- 
questa Ordenan~a. 
4. Les llicbncies per a instal.lacions d'antenes de telefo- 
nia mbbil tenen el caricter indefinit perb podran revisar- 
se a instincia de 1'Ajuntament quan hagin transcorregut, 
com a mínim, dos anys des de la seva autorització o 
darrera revisió, sempre que l'evolució tecnolbgica faci 
possible aplicar solucions que disminueixin el seu im- 
pacte visual o la modificació de les condicions de l'en- 
tom facin necessari reduir aquell impacte. 

Article 11. Instal~lacions d'antenes en domini 
municipal. Les antenes instal.lades sobre edificis propie- 



tat municipal només podran ser autortizades mitjanqant 
una autorització sotmesa a les disposicions de 
I'Ordenanqa sobre utilització de béns d'ds públic muni- 
cipal, els plecs de condicions que la regeixin i all6 que 
s'estableix en aquesta Ordenanqa, amb independbncia 
de l'obtenció de la corresponent llicbncia. 

Article 12. Conservació d'instal.lacions d'antenes. 
Els titulars de les llicbncies i de les concessions s'encar- 
regaran que aquestes instal.lacions es mantinguin en 
perfecte estat de seguretat i conservació, subsidib-ia- 
ment seran responsables d'aquesta obligació de conser- 
vació els propietaris de l'edifici i10 terreny sobre el qual 
estigui instal.lada l'antena. 
Quan els serveis municipals detectin un estat de conser- 
vació deficient, ho comunicaran als titulars de la llicbn- 
cia perqub adoptin les mesures oportunes en un termini 
de quinze dies, o immediatament en cas d'urgbncia. 
En cas contrari, i en cas d'urgbncia, aquestes instal.la- 
cions podran ser retirades pels serveis municipals cor- 
responents, a cirrec de l'obligat. 

Execució de 1'Ordenanqa i ritgim sancionador 

Article 13. Execució de I'Ordenaqa. 1 .  Queden 
especificament obligades al compliment de la present 
Ordenanqa les persones següents: 

a)  Respecte de la instal.laci6 d'antenes tipus A, els pro- 
pietaris dels immobles; la comunitat de propietaris, en el 
cas que la ubicació de l'antena sigui espai comunitari; i 
l'empresa instal.ladora, en el cas que el servei de televi- 
sió contractat per l'usuari inclogui la col~locació de l'an- 
tena. 
b) Respecte de les antenes de tipus B, les empreses difu- 
sores del senyal corresponent. 
c)  Respecte de les antenes tipus C, els titulars de la 
llicbncia de radioafeccionat. 
d) Respecte de les antenes tipus D, les empreses titulars 
de les instal.lacions. 
e) Respecte de les antenes tipus E, les empreses operado- 
res de la telefonia m6bil personal titulars de les antenes. 
2. En cas d'incompliment dels preceptes d'aquesta Or- 
denanp, els serveis tbcnics municipals podran ordenar 
l'adopció de les mesures que escaiguin a fi i efecte de 
restablir la legalitat infringida, segons l'establert en la 
normativa urbanística general. 
3. Les ordres de desmuntatge i retirada de les ins- 
tal.lacions d'antenes hauran de ser complertes per les 
empreses titulars de la instal.lació en el termini mixim 
de quinze dies, o immediatament en cas d'urgbncia. En 
cas d'incompliment, procediran a retirar-les els serveis 
municipals, a chrrec de les empreses afectades, les quals 
hauran de pagar les despeses corresponents a l'execució 
subsidiiria. 
L'ordre de desmuntatge i retirada, quan no es disposi de 
llicbncia, seri independent de l'ordre de legalització, de 



manera que seri immediatament efectiva, mentre no 
estigui legalitzada la instal.laci6. 
4. Les mesures d'execució subsidiiria són independents 
i compatibles amb les que es puguin imposar en concep- 
te de sanció. 
5. Les antenes sense llicbncia o concessió instal.lades 
sobre sbl d'ús o domini públic municipal no necessita- 
ran el requeriment previ al responsable de la instal.laci6 
i seran retirades per I'Ajuntament, amb repercussió de 
les despeses a l'interessat, a més de la imposició de les 
sancions que corresponguin. 

Article 14. Rtgim sancionador. 1. Es procedir2 
d'acord amb el rbgim general per a les infraccions urba- 
nístiques establert en la Llei del sbl i, quan s'escaigui, 
amb el que disposa la normativa sobre rbgim local. 
2. De la infracció d'allb que disposa aquesta Ordenanqa, 
en seran responsables solidk-iament: 
a)  En primer lloc, l'empresa instal.ladora, o bé la perso- 
na física o jurídica que hagués disposat la col- 
locació de l'antena, sense llicbncia prbvia o concessió, o 
amb infracció de les condicions que s'hi estableixin o 
dels preceptes de la present Ordenanqa. 
b) El propietari de l'edifici o del terreny on l'antena esti- 
gui col.locada. 
c) El director tbcnic de la instal.laciÓ. 
3. El procediment aplicable ser2 aquell previst en els 
articles 127 i següents de la Llei 3011992, de 26 de 
novembre, de rbgim jurídic i procediment administra- 

tiu comú i en el Reglament del procediment per a l'e- 
xercici de la potestat sancionadora, de 4 d'agost de 
1993. 

R2gim fiscal 

Article 15. 1. La sol.licitud de llicbncia per a les 
instal.lacions regulades en la present Ordenanp, tant si 
han obtingut la preceptiva Ilicbncia com si no, acredita- 
ran les corresponents taxes (Ordenanqa fiscal 3.4). 
2. Uexecució, amb llicbncia o no, de les esmentades ins- 
tal.lacions acreditara l'impost sobre construccions, ins- 
tal.lacions i obres, establert en la Llei reguladora 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 ante- 
nes del subtipus A2 i tipus C i D, es consideraran com a 
instal.lacions menors, i les del tipus B i E tindran la 
mateixa consideració que les activitats industrials classi- 
ficades en les categories l a  a 4a. 
4. Als efectes de l'impost sobre construccions, ins- 
ta1,lacions i obres es procediri d'acord amb all6 que dis- 
posa el rbgim general, és a dir, la base imposable ser& el 
cost real i efectiu de l'obra o instal.laci6 i el tipus de gra- 
vamen el que en cada moment estableixi I'Ordenanqa 
fiscal aplicable. 
5. No estan sotmeses a exacció municipal les antenes 






