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ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ I  FUNCIONAMENT 
D'INFRAESTRUCTURES RADIOELÈCTRIQUES 

 
PREÀMBUL 
 
Justificació 
 
En els últims anys s'està produint un gran desenvolupament i implantació de les noves 
tecnologies de la comunicació. Esta realitat s'evidencia en l'expansió pel territori de les 
infraestructures que són el suport necessari per a prestar els servicis de comunicacions que 
utilitzen l'espectre radioelèctric. 
 
Les Administracions Públiques competents, en els seus distints nivells, garantixen la 
protecció dels ciutadans per mitjà de la seua regulació i control, basant-se per a això en el 
progrés tecnològic i dels coneixements científics respecte de la protecció contra les 
radiacions no ionizantes. 
 
A nivell estatal, ha de tindre's en compte que d'acord amb la Llei 32/2003, de 3 de 
novembre, General de Telecomunicacions, correspon a l'Estat la gestió del domini públic 
radioelèctric i el desplegament reglamentari, entre altres aspectes, dels procediments de 
determinació dels nivells d'emissió radioelèctrica tolerables. A estos efectes és el Reial 
Decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que establix les 
condicions de protecció del domini públic radioelèctric, les restriccions i les mesures de 
protecció de les emissions radioelèctriques, la norma d'aplicació en tot l'Estat que garantix el 
control i la protecció de la salut dels ciutadans davant de les emissions radioelèctriques. 
 
La incidència que moltes d'estes instal·lacions tenen en el paisatge urbà i rural junt amb el 
necessari accés dels ciutadans a estos servicis de telecomunicacions, a més de l'interés per 
part de l'Ajuntament de protecció i seguretat dels ciutadans, justifica l'elaboració i aprovació 
per part de l'Excm. Ajuntament de La Llosa de Ranes d'una Ordenança Municipal pròpia, 
reguladora de l'impacte urbanístic i mediambiental sobre el territori municipal de les dites 
infraestructures, sotmetent-ho al corresponent règim de llicències. 
 
Esta Ordenança en les seues competències municipals, establix una sèrie de requisits, que 
hauran de complir este tipus d'instal·lacions tant des de la regulació de les condicions 
urbanístiques, protecció ambiental i seguretat, com des del sotmetiment a llicència de la 
seua implantació i funcionament. 
 
En l'esperit d'esta Ordenança està traslladar fins a l'àmbit de competències municipals 
l'esperit que va inspirar l'aprovació de la Disposició Addicional 12a de la Llei General de 
Telecomunicacions, que reconeix la necessitat de solucionar les dificultats que estan trobant 
per al desplegament de les infraestructures de comunicacions i de fer-ho respectant les 
competències municipals en matèria d'ordenació urbanística i protecció mediambiental. 
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Seguint les recomanacions de l'esmentada Disposició Addicional 12a i en desplegament 
dels acords de la Comissió Sectorial per al Desplegament d'Infraestructures de 
Radiocomunicació (CSDIR), la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i 
l'Associació d'Empreses d'Electrònica i Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions 
d'Espanya (AETIC), van subscriure el 14 de juny del 2005 un Conveni de Col·laboració que 
arreplega el compromís de totes les parts d'afavorir el desenvolupament harmònic de les 
infraestructures de xarxes de radiocomunicació a què s'ha adherit les quatre operadores de 
telefonia mòbil (Retevisión Móvil-Orange, Telefónica Móviles España, Vodafone España, 
Xfera Móviles) i més d'un miler d'Ajuntaments. 
 
En compliment de tal Conveni s'ha elaborat un Codi de Bones Pràctiques (CBP) que és un 
instrument de referència per als Ajuntaments i operadors a fi d'afavorir el desplegament de 
les infraestructures complint les normatives i agilitzar la tramitació de llicències municipals 
en les recomanacions u objectius de la qual s'ha inspirat la present Ordenança, per la qual 
cosa han de ser tinguts en compte com a criteri interpretatiu a l'hora de la seua aplicació.  
 
 
Contingut i abast 
 
La part dispositiva de l'Ordenança es dividix en 28 articles, agrupats en set capítols i 
conforme a l'esquema següent: 
 
CAPÍTOL I Objecte i àmbit d'aplicació 
CAPÍTOL II Planificació de la implantació 
CAPÍTOL III Limitacions i condicions de protecció 
CAPÍTOL IV Règim jurídic de les llicències 
CAPÍTOL V Conservació i manteniment de les instal·lacions 
CAPÍTOL VI Règim de protecció de la legalitat i sancionador de les infraccions 
CAPÍTOL VII Règim fiscal 
 
La part final de l'Ordenança es compon d'una Disposició Addicional, tres Transitòries i dos 
Finals, i es completa amb un Annex amb la definició dels conceptes en ella utilitzats. 
 
Caràcter 
 
Es tracta d'una Ordenança de caràcter transversal, donada la incidència de les seues 
disposicions sobre àrees i competències municipals de distint orde que es procuren integrar 
harmònicament a través de la intervenció de totes elles en el procediment de concessió de 
les preceptives autoritzacions administratives. 
 
 
 
Competència municipal 
 
Es dicta esta Ordenança d'acord amb l'habilitació legal que atorga la capacitat i legitimitat 
dels Ajuntaments per a intervindre, dins del seu àmbit territorial i en el marc de la legislació 
de l'Estat i de les seues comunitats autònomes, en el procés d'implantació de les 
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infraestructures necessàries per al suport i funcionament dels distints servicis de 
telecomunicació a través de les oportunes ordenances municipals i la concessió de les 
corresponents llicències administratives en matèria urbanística i d'activitat o de protecció 
ambiental. 
 
Per això, l'Excm. Ajuntament de La Llosa de Ranes desenvolupa a través d'esta Ordenança 
les competències que li estan reconegudes en la Llei 7/1985 en les matèries següents: 
Ordenació, gestió, execució i disciplina urbanística -article 25.2.d)-, el patrimoni històric 
artístic –article 25.2.e)-, la protecció del medi ambient -article 25.2.f.)-, la salubritat pública -
article 25.2.h). 
 
Marc normatiu. 
 
Sense perjuí de la regulació urbanística municipal continguda en esta Ordenança, serà 
plenament aplicable i d'obligat compliment la normativa sectorial específica reguladora del 
sector de les telecomunicacions, constituïda en l'actualitat bàsicament per: 
• La Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions. 
• Els Reials Decrets 2296/2004, de 10 de desembre, i 424/2005, de 15 d'abril, pels que 
s'aproven els Reglaments de desenvolupament dels títols II i III de l'esmentada Llei 32/2003, 
respectivament. 
• El Reial Decret Llei 1/1998, de 27 de febrer, i el Reial Decret 401/2003, de 4 d'abril, sobre 
infraestructures comunes de telecomunicació, així com les reglamentacions i especificacions 
tècniques relatives a les distintes classes d'instal·lacions i equips d'esta índole; 
• El Reial Decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que establix 
les condicions de protecció del domini públic radioelèctric, les restriccions i les mesures de 
protecció de les emissions radioelèctriques. 
• La Llei 14/1986 de 25 d'abril, General de Sanitat. 
• Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana. 
• Decret 67/2006, de 19 maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i 
Gestió Territorial i Urbanística. 
• Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del Sòl No Urbanitzable. 
• Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental. 
• Decret 127/2006, de 15 de setembre, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei      
2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat 
Ambiental. 
• Orde de la Conselleria de Governació de 25 de gener de 1983, per la qual s'aprova la 
Instrucció núm. 1/1983, Indústries Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses. 
• Orde de la Conselleria de Governació de 7 de juliol de 1983, per la qual s'aprova la 
Instrucció núm. 2/1983, que establix les directrius per a la redacció dels projectes tècnics 
que acompanyen a les sol·licituds d'activitats sotmeses al Reglament d'Activitats Molestes, 
Insalubres, Nocives i Perilloses. 
• Reglament de Servicis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955. 
• Orde C 23/2002. 
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CAPÍTOL I.- OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
 
Article 1.- Objecte 
 
L'objecte d'esta Ordenança és regular les condicions urbanístiques i mediambientals a les 
que han de sotmetre's la ubicació, instal·lació i funcionament de les infraestructures 
radioelèctriques de telecomunicació en el terme municipal de La Llosa de Ranes a fi que la 
seua implantació es realitze amb totes les garanties de seguretat i salubritat per als 
ciutadans i es produïsca el mínim impacte visual i mediambiental en l'entorn urbà i rural. 
També és objecte d'esta ordenança l'establiment d'un procediment àgil de tramitació de les 
preceptives llicències municipals, en concordança amb el que establix l'article 29 de la Llei 
32/2003, de 3 de novembre de Telecomunicacions. 
 
L'exercici de les dites competències s'entén sense perjuí de les de l'òrgan competent per 
raó de la matèria sobre telecomunicacions, i sense perjuí de les competències d'altres 
Administracions Públiques. 
 
 
 
Article 2.- Àmbit d'Aplicació 
 
1. Estan incloses en l'àmbit d'aplicació d'esta Ordenança les infraestructures 
radioelèctriques amb antenes susceptibles de generar camps electromagnètics en un 
interval de freqüència d'entre 0 Hz a 300 GHz que es troben situades en el terme municipal, 
i concretament: 
 
A. Antenes i infraestructures de telefonia mòbil i altres servicis de telefonia mòbil 
B. Antenes i infraestructures d'emissió radiodifusió i televisió, 
C. Infraestructures i instal·lacions radioelèctriques de xarxes públiques fixes amb accés via 
ràdio i ràdio enllaços. 
 
2. Queden excepcionades d'esta Ordenança: 
 
A) Antenes receptores de radiodifusió i televisió. 
B) Equips i estacions de telecomunicació per a la defensa nacional, seguretat pública i 
protecció civil, en les condicions convingudes a este efecte per l'Ajuntament i l'òrgan titular. 
C) Antenes catalogades de radioaficionats 
 
 
3. Als efectes de la present Ordenança s'establixen els conceptes següents: 
 
- Antena.- Element d'un sistema de radiocomunicació especialment dissenyat per a la 
transmissió, recepció o ambdós, de les ones radioelèctriques. 
- Central de comunicació.- Conjunt d'equips destinats a establir connexions per a 
commutació de tràfic de veu i dades d'un terminal a un altre sobre un circuit o xarxa. 
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- Estació Base de Telefonia.- Conjunt d'equips de telecomunicació adequadament situats, 
que permeten establir les connexions d'una xarxa de telefonia en una àrea determinada. 
- Estació emissora.- conjunt d'equips i elements la funció de la qual és la modulació sobre 
una banda portadora de senyals de diversa naturalesa i la seua transmissió a través 
d'antena. 
- Estació per a usuaris de telefonia fixa amb accés via ràdio.- Conjunt d'equips destinats a 
establir la connexió telefònica via ràdio amb la xarxa de telefonia fixa d'un edifici. 
- Estació reemissora/repetidora. - Estació intercalada en un punt mitjà de transmissió a fi de 
restituir al seu estat de partida les ones atenuades o deformades en el curs de la 
propagació. 
- Estudi de qualificació ambiental.- Document redactat per equip tècnic competent, en el que 
es descriu detalladament la possible incidència de la implantació i funcionament d'una 
instal·lació de telecomunicació en el medi ambient. 
- Impacte en el paisatge arquitectònic urbà.- Alteració visual del paisatge urbà i en especial, 
dels edificis o elements que constituïxen el patrimoni històric, artístic o natural. 
- Microcel·la de telefonia.- Equip o conjunt d'equips per a transmissió i recepció d'ones 
radioelèctriques d'una xarxa de telefonia les antenes del qual, per les seues reduïdes 
dimensions poden situar-se per davall del nivell dels terrats dels edificis o construccions, ja 
siga en les parets dels mateixos, sobre mobiliari urbà, elements decoratius, arquitectònics o 
qualsevol altre de l'espai urbà. 
- Node final d'una xarxa de telecomunicacions per cable.- conjunt d'equips la funció del qual 
és la transformació del senyal òptic en elèctrica, per a la seua distribució a cada usuari a 
través de cable coaxial. 
- Radiocomunicació. -Tota telecomunicació transmesa per mitjà d'ones radioelèctriques. 
- Recinte contenidor.- Habitacle en l'interior del qual s'ubiquen elements o equips 
pertanyents a una xarxa de telecomunicació. 
- Xarxa de telecomunicació. - Conjunt de canals de transmissió, circuits i si és el cas, 
dispositius o centrals de commutació, que proporcionen connexions entre dos o més punts 
definits per a facilitar la telecomunicació entre ells. 
- Telecomunicació. - Tota transmissió, emissió o recepció de signes, senyals, escrits, 
imatges, sons o informacions de qualsevol naturalesa per fil, radioelectricitat, mitjans òptics 
o altres sistemes electromagnètics. 
 
 
 
 
 
CAPÍTOL II.- PLANIFICACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ 
 
Article 3.- Justificació de la planificació 
 
La planificació de les instal·lacions radioelèctriques de telecomunicació té com a objecte 
establir un marc informatiu general en el municipi a partir de la documentació aportada per 
cada operador a fi de que l'Ajuntament puga establir, si és el cas, mesures de coordinació i 
adequació de la seua integració urbanística i ambiental així com el possibilitar una 
informació general als ciutadans i operadors. 
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Cada un dels operadors que pretenga el desplegament i instal·lació d'infraestructures de 
telecomunicació a què es referix l'article 2.1, estaran obligats a la presentació davant del 
Ajuntament d'un Pla d'Implantació que contemple el conjunt de totes les seues instal·lacions 
radioelèctriques dins del terme municipal. 
 
 
Article 4.- Naturalesa del Pla d'implantació 
 
El Pla d'implantació constituïx un document de caràcter informatiu i orientatiu que té com a 
objecte reflectir les instal·lacions actuals i les previsions futures de cada operador en el 
Municipi. 
 
 
Article 5.- Contingut del Pla d'Implantació 
 
1. El Pla d'Implantació es presentara en triple versió i reflectirà les ubicacions de les 
instal·lacions existents i les àrees de busca per a les previstes i no executades, i haurà 
d'estar subscrit per un tècnic competent en matèria de telecomunicacions i visat pel Col·legi 
professional corresponent. 
 
2. El Pla estarà integrat per la documentació següent: 
 
A) Memòria amb la descripció dels servicis prestats, les solucions constructives utilitzades i, 
almenys, les mesures adoptades per a la minimització de l'impacte paisatgístic i 
mediambiental de les instal·lacions previstes en el Pla. 
B) Còpia del Títol habilitant per a la implantació de la xarxa de telecomunicacions. 
C) Plans de l'esquema general de la xarxa del conjunt de les infraestructures 
radioelèctriques, indicant les instal·lacions existents i les que es pretenguen instal·lar, amb 
localització en coordenades UTM (coordenades exactes per a instal·lacions existents i 
coordenades del centre de l'àrea de busca per a les instal·lacions previstes en un any), codi 
d'identificació per a cada instal·lació i cota altimètrica. 
Així mateix els plans han d'incloure noms de carrers i números de policia. 
D) Documentació tècnica de les instal·lacions: 

o Descripció del tipus de servicis de telecomunicacions que es van a prestar. 
o Enumeració dels elements i equips que constituïxen les instal·lacions i 
   zona de servici 
o Zona estimada de cobertura, per mitjà de la presentació d'un mapa de cobertura. 
o Característiques del sistema radiant a instal·lar 
o PIR màxima radiada 
o Azimut 
o NÚM. de portadores transmeses 
o Indicar en els mapes de cobertura els nivells w/m'o2 en dBm estimats 
o Mesura dels nivells d'emissions radioelèctriques prèvies a la instal·lació, i 
   previstos posteriors a la instal·lació, especialment en punts sensibles. 

E) Programa d'execució de les noves instal·lacions i/o modificació de les existents que 
inclourà, almenys, la informació següent: 

o Calendari previst d'implantació de les noves instal·lacions. 
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o Dates previstes de posada en servici. 
o Dates previstes de retirada d'instal·lacions, per a instal·lacions que hagen 
   quedat o queden en desús. 

F) Programa de manteniment de les instal·lacions, especificant la periodicitat de les 
revisions (almenys una anual) i les actuacions a realitzar en cada revisió. 
 
3. La informació gràfica ha d'assenyalar els llocs d'emplaçament, amb coordenades UTM i 
sobre la cartografia següent: 

• A escala 1:25.000 per a les instal·lacions que s'emplacen en la demarcació no    
urbana. 
• A escala 1:2.000 per a les instal·lacions que s'emplacen en la demarcació   urbana. 
 
 

Article 6.- Criteris per a la instal·lació dels equ ips 
 
1. Conforme al que establix el RD 1066/2001, en la planificació de les instal·lacions 
radioelèctriques, els seus titulars hauran de tindre en consideració, entre altres criteris, els 
següents: 

A) La ubicació, característiques i condicions de funcionament de les estacions 
 radioelèctriques han de minimitzar els nivells d'exposició del públic en general a les   

emissions radioelèctriques amb origen tant en estes com, si és el cas, en els 
 terminals associats a les mateixes, mantenint una adequada qualitat del servici. 

 
2. En les instal·lacions s'haurà d'utilitzar la solució constructiva tècnicament i 
econòmicament viable que millor contribuïsca a la minimització de l'impacte visual i 
mediambiental. 
 
Sempre que siga possible, a fi de reduir l'impacte visual, tots els equips i instal·lacions han 
de mimetitzar-se. 
 
 
Article 7.- Actualització i modificació del Pla d'I mplantació 
 
Durant el mes de gener de cada any, els operadors hauran de comunicar a l'Ajuntament les 
modificacions o actualitzacions, si n'hi haguera, del contingut del Pla d'Implantació 
presentat. A més hauran de presentar, un pla actualitzat del disseny de la xarxa si els canvis 
afectaren l'emplaçament o localització de les instal·lacions. 
 
En tot cas, les operadores hauran d'adequar el Pla a la normativa que en cada moment 
s'aplique en esta matèria. 
 
La presentació del pla d'implantació és anual. Si hi haguera algun canvi durant l'any, de 
forma excepcional, s'ha de comunicar en el moment en què es vaja a produir el canvi. 
 
Tots els operadors han de presentar els seus plans d'implantació en el mateix format, i amb 
les mateixes referències en els plans per a poder-los superposar i comprovar que la suma 
de nivells d'energia radiada és inferior al màxim establit. 
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Els operadors justificaran adequadament (necessitat cobertura, qualitat de servici, etc.) la 
necessitat de noves Estacions de Base o reubicació d'existents per a poder obtindre 
l'autorització per part de l'Ajuntament. 
 
 
Article 8.- Col·laboració de l'Administració Local 
 
A fi de facilitar la redacció del Pla, i sense perjuí de l'obligació de presentar el Pla 
d'Implantació, l'Ajuntament en la mesura que siga possible podrà proporcionar a l'operador: 

• Informació sobre els emplaçaments que l'Ajuntament considere adequats, en 
especial els emplaçaments que formen part del Patrimoni municipal. 
• Un pla del municipi indicant les localitzacions existents que puguen ser idònies per 
a la instal·lació de les infraestructures (equipaments, instal·lacions elèctriques, 
depòsits d'aigua, etc.…). 
• Informació sobre aquells emplaçaments que per tindre una especial protecció no 
siguen idonis o necessiten autorització especial. 
• Projectes d'obres i treballs previstos a realitzar en el municipi que podrien tindre un 
impacte sobre el desplegament de l'operador. 

 
 
Article 9.- Informació al públic 
 
Els ciutadans tindran dret a accedir a la informació dels Plans d'Implantació presentats a 
l'Ajuntament que s'arreplega en els apartats B, C i D de l'article 5. 
 
 
 
 
CAPÍTOL III.- LIMITACIONS I CONDICIONS DE PROTECCIÓ  
 
Article 10.- Limitacions generals d'Instal·lació 
 

1. Que s'utilitzen totes les possibilitats tècniques existents per a garantir a la 
ciutadania la mínima exposició possible (Principi ALARA = as low as thecnic 
allows). 
2. En tot cas, ha de considerar-se com a valor objectiu provisional d'exposició , 
amb tendència a la baixa, el =0'1 microwatts per centímetre quadrat fins en nivells en 
què no es produïsquen canvis cel·lulars, en l'exterior i 0'01 microwatts en l'interior de 
les cases, que haurà d'aconseguir-se en el termini de 2 anys. 
3. Valor objectiu global " Establiment d'un valor límit provisional per davall del que 
puga produir alteracions en l'àmbit cel·lular i biològic per a la suma d'ones de les 
emissions d'alta freqüència i microones (ràdio, televisió, telefonia mòbil, 
radioenllaços, antenes de radioaficionats, etc.) en cada zona”. 
4. Control d'impactes: 

• Ambientals i paisatgístics. 
• Danys immobiliaris i arquitectònics. 
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• Danys psíquics i morals. 
• Risc sanitari. 
 

5. L'Ajuntament , per raons d'interés públic, podrà limitar, o si és el cas prohibir , les 
instal·lacions de radiocomunicació i/o telecomunicacions radioelèctriques en l'entorn  
de centres hospitalaris i geriàtrics, centres educa tius, escoles infantils i  altres. 

 
 
6. En tot cas, amb caràcter general, les instal·lacions de telefonia mòbil hauran de 
situar-se en sòl no urbanitzable comú, amb unes distàncies d'almenys 300 metres, 
encara que aquesta distància podrà ser revisada-augmentada o disminuïda segons 
siga el tipus de tecnologia emprada (potència, freqüència, etc,)- sempre d'acord amb 
l'article 10.2. Fins a l'aprovació definitiva del Pla General d'Ordenació Urbana es 
permetrà, de manera provisional i excepcional, la instal·lació d'antenes de telefonia 
mòbil sobre equipaments públics en sòl urbà. En el cas d'afecció a elements o 
entorns catalogats s'atindrà a les consideracions de tal protecció. En el moment 
d'aprovació definitiva del Pla General d'Ordenació Urbana, les instal·lacions 
realitzades en sòl urbà hauran de ser retirades en menys de sis mesos per 
l'operador, corrent aquest amb totes les despeses de retirada o canvi d'ubicació a sòl 
no urbanitzable. Per a aquesta instal·lació excepcional en sòl urbà el procés serà 
similar a l'establit en el punt 7, apartats b,c,d,e  i   f. 
 
7. Si una vegada entrada en funcionament la instal·lació situada en sòl no 
urbanitzable comú, es demostrarà l'existència de zona d'ombres en les quals no es 
done servei, es podran instal·lar antenes en sòl urbanitzable segons es regula a 
continuació:  
 

• Les instal·lacions d'antenes en sòl urbanitzable, només serà quan una 
vegada posada en marxa les instal·lacions en sòl no urbanitzable es 
comprove l'existència d'àrees de no cobertura. 
• Per a l'autorització d'antenes el procés serà el següent: 

a) Justificació tècnica de no poder resoldre la zona d'ombra des de 
les instal·lacions ubicades en sòl no urbanitzable i amb la intenció de 
no  sobrepassar els valors límits d'emissió previstos e n esta 
ordenança.  
b) Delimitació de la zona afectada , amb mesuraments demostratius. 
c) Determinació de la proposta d'ubicació amb autorització de la 
propietat de l'emplaçament. 
d) Segur de responsabilitat civil, que cobrisca el potencial risc per a la 
salut humana a causa de les radiacions, que cobrisca els riscos 
sanitaris, danys psíquics i orals, danys als immobles, depreciació, *et. 
(En tot cas, per a les instal·lacions en sòl urbà, urbanitzable o no 
urbanitzable)." 
e) Llicència d'obres i autorització Informe visat pel Col·legi 
d'Arquitectes segons el qual l'estructura de l'edifici on es pretén 
col·locar la instal·lació està preparada per a aguantar la sobrecàrrega 
de la mateixa. 
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f) Tota la documentació necessària per a presentar la sol·licitud de 
llicència ambiental i llicència d'obres , que s'especifiquen com a 
requisits imprescindibles per a obtindre les dites llicències en esta 
ordenança. 

En estos casos, si es produïxen canvis en la classificació del sòl, passant 
d'urbanitzable  a urbà (ja siga per modificació del planejament o com a conseqüència 
de la gestió urbanística), les instal·lacions deuran recol·locar-se en un altre 
emplaçament que no tinga la consideració de sòl urbà. 

 
 
8. Sempre que siga possible les operadores hauran d e compartir espais per a 
complementar el desplegament d'antenes, a proposta de l'Ajuntament. Per a  facilitar 
la “compartició”, les noves infraestructures que formen part del Pla de Desplegament   
de cada operadora hauran de permetre l'allotjament d'antenes de com mínim quatre 
operadors, als efectes de no implicar a nombre més gran de comunitats de veïns i 
per a contribuir a l'estètica i minorar l'impacte visual, serà, en tots els casos,   objecte 
d'un estudi individualitzat. 
 
 

Article 11.- Condicions aplicables a les edificacio ns normalitzades (casetes o altres 
contenidors) 
 
1. Abans d'instal·lar una caseta o edificació normalitzada es buscaran altres espais amb 
capacitat d'albergar equips de ràdio i servir a la prestació del servici. 
 
En el cas que no existisca cap espai que puga albergar els equips, s'instal·larà una 
edificació normalitzada que serà de dimensions el més reduïdes possibles dins dels 
estàndards habituals, sempre que tinguen capacitat per a albergar en el seu interior la 
totalitat dels equips de telecomunicació necessaris per al funcionament correcte de l'estació 
base. 
 
2. Com a norma general, les casetes hauran de tindre sempre un acabat exterior en pintura 
semblant a l'entorn en què es troben, de manera que estiguen el màxim possible integrades 
en tal entorn. 
 
 
Article 12. Condicions aplicables als sistemes radi ants (antenes) 
 

1. A fi d'evitar l'impacte visual dels sistemes radiants, el seu acabat exterior procurarà 
la seua integració màxima amb l'entorn, mimetitzant-los sempre que siga possible. 

2. Es procurarà instal·lar diversos sistemes al mateix temps (GSM / DCS / UMTS) o 
antenes duals i tri-bandes i que la seua col·locació serà el més pròxima possible al 
pal, eliminant elements d'unió entre pal i antenes de grans dimensions. 

3. En antenes adossades a fatxades es procurarà que la separació entre el sistema 
radiant i la fatxada siga la menor possible i que els suports de subjecció siguen el 
més reduïts possibles. 
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Article 13. Criteris d'aplicació als pals o torres 
 
1 .A fi d'evitar l'impacte visual dels pals o torres, el seu acabat exterior procurarà la seua 
integració màxima amb l'entorn, mimetitzant-los sempre que siga possible. 
2. Com a regla general, i en qualsevol tipus de sòl, abans de la instal·lació d'una nova torre, 
s'aprofitaran altres alternatives per a la col·locació d'antenes en infraestructures ja existents 
(sitges, depòsits d'aigua, pals de centres comercials i altres construccions d'elevada altura) 
sempre que siga tècnicament viable. 
3 .En el cas que no existisca cap estructura útil per a la instal·lació d'antenes, es col·locaran 
pals sobre sòl. 
L'altura màxima del suport sobre sòl, es determinarà segons els paràmetres establits per la 
normativa vigent i si no n'hi ha, no excedirà de 25 metres, excepte en cas de compartició, 
que podrà arribar a 30 metres i en sòl no urbanitzable i industrial, que podrà arribar a 40 
metres. 
 
Article 14.- Tanques / tancaments 
Les infraestructures radioelèctriques hauran de senyalitzar-se i, si és el cas, tancar-se, 
d'acord amb el que establix l'article 8.2 del Reial Decret 1066/2001. 
 
Sense perjuí d'altres requeriments que siguen exigibles per la qualificació dels sòls en què 
se situen, l'acabat respectarà les normes urbanístiques d'aplicació i estarà d'acord amb 
l'entorn en què s'ubique la instal·lació de telefonia mòbil. 
 
 
Article 15.- Compartició d'infraestructures 
 
1. Es promourà la compartició d'infraestructures, sempre que siga tècnica, contractual i 
econòmicament viable i sense perjuí del compliment dels requisits materials i 
procedimentals previnguts per la normativa sectorial estatal en matèria de 
telecomunicacions per a l'ús compartit d'instal·lacions. 
 
2.  Per a facilitar la “compartició”, les noves infraestructures que formen part del Pla de 
Desplegament de cada operadora hauran de permetre l'allotjament d'antenes de com mínim 
quatre operadors per a contribuir a l'estètica i minorar l'impacte visual, serà, en tots els 
casos, objecte d'un estudi individualitzat. 
 
3 .L'Ajuntament, en espais de titularitat privada i a la vista dels Plans d'Implantació 
presentats per les distintes operadores, podrà sol·licitar a les mateixes, quan sol·liciten 
llicència, que justifiquen la inviabilitat tècnica, contractual i econòmica de la compartició. 

 
La intervenció de l'Ajuntament en este àmbit salvaguardarà els principis de transparència, 
proporcionalitat i no discriminació. 
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CAPÍTOL IV.- RÈGIM JURÍDIC DE LES LLICÈNCIES 
 
ARTICLE. 16.- Subjecció a llicència.  
 
1. Queden subjectes a sol·licitud i obtenció de llicència municipal la instal·lació i obres, si és 
el cas, dels equips de telecomunicació. 
 
2. Als efectes d'esta Ordenança la instal·lació dels equips de telecomunicació es 
classifiquen en instal·lacions sotmeses comunicació ambiental, excepte en aquells supòsits 
en què les infraestructures comporten instal·lacions complementàries o de servicis, amb 
elements motors o electromotors la potència de les quals siga igual o superior a 9 C.V.  
 
 
Article 17.- Informació prèvia 
 
1. Amb caràcter previ a la tramitació del procediment administratiu para tant per a la 
concessió de la comunicació com de la llicència ambiental i d'obertura i funcionament 
segons el cas de les instal·lacions objecte d'esta Ordenança, s'obrirà un període 
d'informació prèvia, de conformitat amb el que disposa l'article 69 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, en relació amb el que disposa l'article 65 de la Llei 2/2006, de 5 de 
maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, amb la 
finalitat d'obtindre informe sobre la compatibilitat de la instal·lació amb el planejament 
urbanístic. 
Per a l'obertura d'esta fase d'informació prèvia es presentarà sol·licitud en imprés 
normalitzat, a la que s'acompanyarà pla de situació, croquis de la instal·lació, i en els casos 
que procedisca, fotocòpia compulsada de l'últim rebut d'IBI o del model cadastral 901 o 902. 
 
2. Si la instal·lació pretesa fora contrària al planejament vigent es denegarà Mitjançant Una 
Resolució expressa i motivada la concessió de Llicència. Si al contrari, la instal·lació 
complira els usos permesos, es comunicarà a l'interessat, informant-li de la documentació a 
aportar per al tipus d'instal·lació que es pretenga realitzar. 
 
3. Les infraestructures en sòl rústic hauran d'obtindre, si és el cas, les autoritzacions que 
siguen preceptives en este tipus de sòl i exigides per la normativa urbanística de la 
Comunitat Autònoma. 
 
 
Article 18.- Règim de comunicació ambiental.  
 
Per a les instal·lacions sotmeses a comunicació ambiental, caldrà ajustar-se al que disposa 
la legislació de la comunitat valenciana sobre la matèria i en particular, els operadors hauran 
de comunicar a l'Ajuntament l'inici de l'activitat amb una antelació mínima d'un mes junt amb 
la presentació de la següent documentació subscrita per tècnic competent: 
            A) Memòria descriptiva i justificativa de les obres i instal·lacions a realitzar, amb  

fotomuntatge i simulació gràfica de l'impacte visual en el paisatge arquitectònic  
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urbà i pressupost. 
B) Plans a escala adequada de les obres i de les instal·lacions, de la localització de 
la instal·lació en la construcció o en l'edifici i del traçat del cablejat. 
C) Certificació tècnica acreditativa que les instal·lacions i l'activitat complixen amb  
tots els requisits ambientals exigibles i la resta de requisits preceptius. 
 
En tot moment l'operador haurà de facilitar tota la documentació i inspeccions 

sol·licitades per l'Ajuntament. 
 
 
Article 19. Règim de Llicència Ambiental. Documenta ció a presentar. 
 
Respecte al règim de llicències ambientals per a este tipus d'instal·lacions, caldrà ajustar-se 
al que disposa la legislació valenciana aplicable, i en particular, les sol·licituds de llicències 
es presentaran en triple versió en el Registre de l'Ajuntament per qualsevol dels mitjans 
legalment establits, acompanyada de la documentació següent: 
 

A) Per a les llicències d'obres i la d'activitat o instal·lació 
 

1. Document que acredite el compliment de les obligacions tributàries que determinen 
les Ordenances Fiscals corresponents. 
2. Títol habilitant per a l'exercici de l'activitat d'acord amb la legislació de 
telecomunicacions. 
3. Acreditació de la presentació davant de l'òrgan competent per raó de la matèria de la 
sol·licitud d'autorització del projecte tècnic de les instal·lacions radioelèctriques 
4. Còpia de la fitxa resum de dades de la instal·lació inclosa en tal projecte, visada pel 
Col·legi Professional competent. 
5. Justificació, d'haver-se presentat el Pla d'Implantació i la referència o codi 
d'identificació en tal Pla de la instal·lació per a la que se sol·licita les llicències. 
6. Declaració del compromís de mantindre la instal·lació en perfectes condicions de 
seguretat, així com el compromís de desmantellament de les instal·lacions una vegada 
hagen deixat d'estar en servici. 
7. Identificació del tècnic director d'obra responsable de l'execució, qui haurà de firmar el 
certificat final d'instal·lació i d'obra, si és el cas. 
8. Projecte tècnic en triple versió, firmat per tècnic competent que haurà d'incloure com a 
mínim la documentació següent: 

a) Memòria justificativa de: 
• Les actuacions a realitzar, 
• Els servicis a prestar 
• I compliment de les normatives aplicables 

b) Memòria ambiental que descriga amb detall: 
• La possible incidència de la seua implantació i funcionament en l'entorn rural 
o urbà i en l'exterior i interior de les edificacions i construccions del seu 
entorn, i en particular, els impactes ambientals produïts per sorolls, vibracions 
i aires calents o viciats. 
• Impacte visual en el paisatge urbà o rural de la instal·lació 
• Impacte ambientals produïts per il·luminació, balizamientos, etc. 
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• Mesures correctores que es proposen adoptar per a eliminar tals impactes, 
amb el grau d'eficàcia previst. 
• Fotomuntatges il·lustratius des del nivell de la via pública i justificatius de la 
localització i solució adoptades des de: 
 
- Frontal d'instal·lació (quan fóra possible). 
- Lateral dret: des de la vorera contrària de la via, a 50 metres de la 
instal·lació. 
- Lateral esquerre: des de la vorera contrària de la via, a 50 metres de la 
instal·lació. 
Si els servicis municipals ho estimen procedent, haurà d'aportar-se, a més, 
simulació gràfica de l'impacte visual des de la perspectiva de la visió del 
vianant o des d'altres punts. 

c) Plans: 
• D'ubicació de la instal·lació i de traçat del cablejat (traçats verticals i 
horitzontals) 
• De planta, alçat i secció existent i modificat, si és el cas, indicant els equips i    
instal·lacions auxiliars 
• D'emplaçament referit al pla de qualificació del sòl en el planejament 
municipal. En sòl no urbanitzable, pla de parcel·la reflectint dimensions i 
ubicació 
• De planta dels edificis confrontants en un ràdio de 15 metres, reflectint 
l'altura dels mateixos 

d) Descripció de les mesures correctores adoptades per a la protecció contra les  
descàrregues elèctriques d'origen atmosfèric, així com de la senyalització i tanca  
que restringisca l'accés de personal no professional a la zona. 
e) Projecte constructiu de la instal·lació pretesa subscrit per tècnic competent  i visat 
pel corresponent Col·legi Professional per a l'obtenció de la llicència  d'obra. Es 
realitzarà un estudi específic de les estructures i pes de tots els  elements a instal·lar 
que no afecten l'immoble sobre el qual s'instal·len, i que  suporten vents del menys 
150 km/h. 
 

La presentació incompleta o defectuosa de la documentació, que fan referència els articles 
anteriors haurà de ser esmenada en el termini de 10 dies a partir de la notificació que, a 
este respecte, remeta l'Ajuntament a l'interessat amb suspensió del termini per a resoldre 
establit en esta Ordenança. 
 
 
 
Article 20. Procediment de concessió de llicència d 'obres i ambiental. 
 
Es tramitarà simultàniament la concessió de llicència urbanística d'obres, i si és el cas, 
ambiental, de la instal·lació telecomunicació pretesa, conforme als procediments establits en 
la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana i en la Llei 2/2006, de 5 de 
maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental i la resta de que s'apliquen. 
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A la vista de la sol·licitud formulada i dels informes emesos pels Servicis Municipals 
competents, la Junta de Govern Local resoldrà sobre la concessió de llicència d'obres i 
ambiental. 
 
La llicència urbanística d'obres quedarà condicionada a la concessió de 
comunicació/llicència ambiental i al compliment d'allò que s'ha regulat en la normativa que 
s'aplique. 
 
Article 21.- Llicència d'obertura.  
 
En aquells casos en què les instal·lacions estiguen sotmeses al règim de llicència ambiental, 
una vegada conclosa l'obra i la instal·lació de l'equip de telecomunicació s'haurà de 
sol·licitar la realització de les Actes de Posada En Marxa per a obtindre la llicència 
d'obertura i funcionament de la mateixa, acompanyant la documentació següent: 
 

• Certificació de la direcció facultativa que acredite l'adequació del que construïx al 
projecte objecte de llicència, visada pel corresponent Col·legi professional. 
• Certificació acreditativa de què les instal·lacions han sigut objecte d'inspecció 

 tècnica satisfactòria per part de l'òrgan competent per raó de la matèria del
 projecte tècnic de les instal·lacions radioelèctriques i de la verificació del 
 compliment dels límits radioelèctrics de la instal·lació. 

• Si és el cas, còpia de les autoritzacions de les instal·lacions auxiliars (baixa tensió, 
clima, etc.) atorgades per l'organisme administratiu competent. 

 
La Junta de Govern Local resoldrà sobre la concessió de llicència d'obertura o funcionament 
a la vista de la documentació aportada i de les Actes de Posada En Marxa emeses pels 
tècnics municipals. 

 
Posteriorment s'hauran d'aportar a l'Ajuntament les certificacions previstes en l'art. 9.3 del 
Reial Decret 1.066/2001, amb caràcter anual, igualment acreditatives del respecte dels 
límits d'exposició regulats en l'annex 2 de tal Reglament. 
 
Per a la verificació del compliment dels límits radioelèctrics de la instal·lació s'haurà d'indicar 
que per a la concessió de la llicència d'obertura o funcionament serà necessari presentar un 
certificat de mesura EMR realitzat per ECA en matèria mediambiental acústica i de 
telecomunicacions, en el que en una prova de funcionament amb els equips amplificadors 
precintats i regulats al màxim de potència d'emissió, se certificarà que el nivell d'emissió 
radioelèctric i acústic serà inferior al màxim establit 
 
En cas d'avaria dels equips es notificarà a l'Aj. en el termini màxim d'una setmana i es 
tornaran a precintar els nous equips i es tornarà a generar la certificació per part d'ECA. 
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CAPÍTOL V.- CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES INSTAL ·LACIONS 
 
ARTICLE 22.- Deure de conservació 
 
1. El titular de la llicència haurà de conservar la instal·lació dels equips de telecomunicació 
en bon estat de seguretat, estabilitat, salubritat i ornament públic. 
2. El deure de conservació de les instal·lacions d'equips de telecomunicació implica el seu 
manteniment, per mitjà de la realització dels treballs i obres que siguen necessaris, per a 
assegurar el compliment dels fins següents: 

a) Preservació de les condicions d'acord amb les quals hagen sigut autoritzades les 
esmentades instal·lacions. 
b) Preservació de les condicions de funcionalitat i de seguretat, salubritat i ornament 
públic, inclosos els elements suport de les mateixes. 
c) Incorporar les millores tecnològiques que contribuïsquen a minimitzar l'impacte 
ambiental i visual de les instal·lacions. 

3. Quan els servicis municipals detecten un estat de conservació deficient, ho comunicaran 
als titulars de la llicència perquè, en un termini de quinze dies a partir de la notificació de la 
irregularitat, adopten les mesures oportunes. En cas d'urgència, quan existisquen situacions 
de perill per a les persones o els béns, les mesures hauran d'adoptar-se de forma 
immediata. Si no és així, la instal·lació podrà ser retirada pels servicis municipals, a càrrec 
de l'obligat. 
4. En els supòsits de cessament definitiu de l'activitat o existència d'elements de la 
instal·lació en desús, el titular de la llicència o, si és el cas, el propietari de les instal·lacions 
haurà de realitzar les actuacions necessàries per a desmantellar i retirar els equips de 
radiocomunicació o els seus elements, restaurant l'estat anterior del terreny, la construcció o 
edifici que servisca de suport a la dita instal·lació, en un termini màxim de tres mesos. 
 
Seran responsables subsidiaris d'esta obligació, a excepció del deure de revisió, el promotor 
de l'obra o de l'activitat, el que haguera realitzat la instal·lació i el propietari o comunitat de 
propietaris de l'immoble on s'ubiquen. 
 
 
Article 23.- Renovació i substitució de les instal· lacions 
 
Estaran subjectes als mateixos requisits establits en la present ordenança per a la primera 
instal·lació la renovació o substitució completa o parcial d'una instal·lació i la reforma de les 
característiques de la mateixa que hagen sigut determinants per a la seua autorització 
(sistemes radiants, estructures portants, balizamientos, potència d'emissió, caseta, aires 
preparats, equips de subministrament elèctric, traçat de cablejat exterior, etc.), així com la 
substitució de qualsevol dels seus elements per un altre de característiques diferents de les 
autoritzades. 
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Article 24.- Ordes d'execució 
 
1. A fi d'assegurar el compliment del que establix la present Ordenança, l'òrgan competent 
de l'Ajuntament dictarà les ordes d'execució que siguen necessàries, les quals contindran 
les determinacions següents: 
 

A) els treballs i obres a realitzar per a complir el deure de conservació de les 
infraestructures radioelèctriques i de la seua instal·lació o, si és el cas, de la seua 
retirada o de la d'algun dels seus elements. 
B) del termini per al compliment voluntari d'allò que s'ha ordenat, que es fixarà en raó 
directa de la importància, volum i complexitat dels treballs a realitzar. 
C) l'exigibilitat del projecte tècnic i, si és el cas, direcció facultativa en funció de 
l'entitat de les obres a realitzar 
 

2. En els casos d'infraccions greus o molt greus, a banda de la sanció que en cada cas 
corresponga, l'Administració municipal podrà disposar el desmuntatge o retirada de les 
instal·lacions, amb reposició de les coses al seu estat anterior al de comissió de la infracció. 
 
De no ser executada la dita orde pel responsable, s'iniciarà expedient d'execució subsidiària 
amb repercussió dels gastos a l'interessat. 
 
 
CAPÍTOL VI.- RÈGIM DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT I S ANCIONADOR DE LES 
INFRACCIONS 
 
Article 25. Inspecció i Disciplina .  
 
Les instal·lacions i equips de telecomunicació queden subjectes al control dels servicis 
d'inspecció tècnica i ambiental municipal, que hauran d'alçar les corresponents actes 
sempre que detecten que les dites instal·lacions i equips s'han alçat o establit sense 
llicència o sense subjectar-se a les condicions de la mateixa. 
 
Els Servicis Municipals vigilaran l'adequat compliment del deure de conservació dels equips 
per part de les empreses operadores, podent controlar el nivell de les potències d'emissió 
de tals equips, donant compte immediatament als òrgans competents del Ministeri de 
Ciència i Tecnologia, en el cas de comprovar que se superen els nivells de potència 
d'emissió permesos. 
 

 
Article 26. Protecció de la legalitat. 
 
1. Quan una instal·lació o equip de telecomunicació s'haja establit sense disposar de 
llicència municipal o sense subjectar-se a les seues condicions, s'incoarà expedient 
sancionador únic que comptarà amb peces separades de suspensió i restabliment de la 
legalitat urbanística. 
2. Incoat l'expedient sancionador s'ordenarà la suspensió immediata del funcionament de la 
instal·lació o equip de telecomunicació. 
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3. Una vegada transcorregut el termini de dos mesos des de la notificació de la incoació de 
l'expedient sense haver sol·licitat llicència o ajustat la instal·lació a les condicions de la 
mateixa, s'ordenarà la retirada immediata de la instal·lació o equip de telecomunicació, 
procedint-se a l'execució subsidiària de la retirada o desmantellament si no es complira 
voluntàriament el que ordena. 
 
 
Article 27 . Règim sancionador. 
 
1. Infraccions. 

 
Les accions o omissions que vulneren el que disposa la present ordenança en relació a 
l'emplaçament, instal·lació i funcionament de les infraestructures radioelèctriques 
constituiran infraccions que seran sancionades de conformitat amb el que establix la 
legislació estatal, autonòmica i municipal que siga d'aplicació, en els termes regulats en esta 
Ordenança i en el que disposen els apartats següents: 
 
1.1. Infraccions molt greus: 

A) La instal·lació sense les corresponents llicències de les infraestructures 
radioelèctriques. 

1.2. Infraccions greus: 
A) El funcionament de l'activitat amb els seus equips de comunicacions sense 
respectar les condicions que figuren incorporades a la llicència concedida. 
B) L'incompliment dels deures de conservació, revisió i retirada de les instal·lacions 
radioelèctriques. 
C) L'incompliment dels terminis d'adequació de les instal·lacions existents establides 
en la present Ordenança. 

1.3. Infraccions lleus: 
A) Aquelles altres accions i omissions, d'escassa entitat i perjuí als interessos 
generals, no previstes en els apartats anteriors, que vulneren allò que s'ha disposat 
pel que fa a les instal·lacions radioelèctriques. 
 

2. Sancions: 
La determinació de les sancions que correspon imposar per la comissió de les infraccions 
tipificades en esta Ordenança, es realitzarà en la forma següent: 
 
2.1. La comissió de les infraccions lleus a què es referix esta Ordenança se sancionarà amb 
multa d'1% al 5%, del valor de la instal·lació. 
 
2.2. La comissió de les infraccions qualificades com greus en la present Ordenança seran 
sancionats amb multa del 15 al 30% del valor de la instal·lació. 
 
2.3. La comissió de les infraccions molt greus se sancionarà amb multa del 30 al 50% del 
valor de l'obra, instal·lació o actuació realitzada. 
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3. Les actuacions regulades en esta Ordenança que, encara emparades en una llicència, es 
realitzen en contra de les condicions imposades per la mateixa, seran considerades, als 
efectes d'aplicació del règim de protecció de la legalitat i sancionador de les infraccions 
corresponents, com a actuacions sense llicència, imposant-se la sanció d'acord amb els 
criteris establits en els apartats anteriors, que es calcularan pels 
Servicis Tècnics competents. 
 
4. En l'aplicació de les sancions previstes en la present Ordenança, així com en la possible 
adopció de les mesures cautelars (que podran suposar l'orde de retirada de les 
instal·lacions o el cessament e la seua activitat) i els terminis de caducitat i prescripció, 
caldrà ajustar-se al que establix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
 
CAPÍTOL VII.- RÈGIM FISCAL 
 
Article 28.- Règim fiscal 
 
Les instal·lacions regulades en esta Ordenança, així com l'obtenció de les llicències 
preceptives, estaran subjectes als tributs previstos en les Ordenances fiscals d'acord amb 
els preceptes d'estes. 
 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
PRIMERA 
 

1. En el termini d'1 any , comptat a partir de l'entrada en vigor d'esta Ordenança, 
l'Ajuntament crearà un Registre Especial en què s'inscriuran totes les 
instal·lacions expressades en l'article 2 i, si és el cas, eventuals modificacions en el 
terme municipal. A tal Registre s'adjuntarà un mapa en què es reflectisquen les 
instal·lacions inscrites en el Registre. Transcorregut este termini, només s'entendran 
legalitzades les instal·lacions que figuren inscrites en este registre. Les 
organitzacions veïnals tindran lliure accés a consu ltar el Registre Especial. 
 

2. La inscripció registral es realitzarà d'ofici o a instància de l'interessat i haurà de 
contindre les dades relatives al titular de la llicència i a les condicions imposades per 
a l'autorització de la instal·lació. 
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
Disposició 1a: Instal·lacions existents 
 
1.1. Les instal·lacions existents en el moment d'entrada en vigor d'esta Ordenança que 
disposen de les llicències exigibles d'acord amb el planejament o Ordenances vigents en 
aquella data, hauran d'adequar-se a esta Ordenança en el termini d'1 any. 
 
1.2. Les instal·lacions existents en el moment d'entrada en vigor d'esta Ordenança que no 
disposen de les llicències que foren preceptives abans de la dita entrada en vigor, hauran de 
complir amb les obligacions determinades en esta ordenança en els terminis que fixe la 
normativa urbanística, ambiental o sectorial de telecomunicacions de la Comunitat 
Autònoma o si és el cas, en el termini màxim d'1 any des de l'entrada en vigor de la present 
Ordenança. 
 
2. Si les instal·lacions no compliren amb el que establix l'apartat 1, l'Ajuntament podrà 
suspendre cautelarment l'activitat de les esmentades instal·lacions fins que es procedisca a 
la referida adequació, i podrà ordenar la seua clausura si transcorregut un mes des de la 
suspensió, no s'haguera presentat la sol·licitud de les llicències que corresponguen i el Pla 
d'Implantació de les Instal·lacions. 
 
3. Els terminis establits en apartat 1 no impediran l'exercici de la potestat inspectora i 
sancionadora per part de l'Ajuntament, en els termes establits en l'article 30 d'esta 
Ordenança. 
 
 
Disposició 2a: Sol·licituds en tràmit 
 
Les sol·licituds de llicència, presentades abans de l'entrada en vigor d'esta Ordenança 
d'acord amb el planejament o Ordenances vigents en aquella data, hauran d'adequar-se a 
esta Ordenança, per a la qual cosa els sol·licitants disposaran d'un termini de 6 mesos 
quedant suspesa la tramitació de l'expedient fins a la presentació de la nova documentació. 
 
 
DISPOSICIONS FINALS 
 
PRIMERA 
 
En el no previst en esta Ordenança, caldrà ajustar-se al que disposa la normativa Estatal i 
Autonòmica sobre la matèria. 
 
 
SEGONA 
 
D'acord amb el que establix els articles 70.2 i 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
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Reguladora de les Bases del Règim Local, la present Ordenança entrarà en vigor als quinze 
dies hàbils de la seua publicació completa en el Butlletí Oficial de la Província, una vegada 
aprovada definitivament pel Ple de la Corporació. 
 
 
TERCERA 
 
Si passats sis mesos no s'ha presentat el programa de desenvolupament per part de 
l'operadora de telefonia, es procedirà a la retirada immediata de la Instal·lació de 
radiocomunicació de telefonia mòbil, per mitjà de procediment d'execució subsidiària. 
 
 
Data aprovació Ordenança : Ple 25/02/2010 (BOP Nº 58, 10/III/2010) 
 
Última modificació: Plé extraordinari 11/02/2016  (Punt 6 i 7 – primer paràgraf i apartat d) 
de l’article 10) - (BOP Nº 77, 25/IV/2016) 
 
 
 
 


