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ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE ANTENES DE TELEFONIA MÒBIL, RÀDIO I 

TELEVISIÓ. 

 
Art. 1. Objecte.  
 
És objecte d’aquesta ordenança regular les condicions d’instal·lació de les 
infrastructures de telecomunicacions que es contemplen en el seu contingut, amb la 
finalitat de: 
A.- Protegir la salut dels ciutadans de Corbera. 

B.- Reservar el paisatge rural i urbà de les agressions causades per la 
implantació indiscriminada d’instal·lacions de telecomunicacions.  
 
Art. 2. Àmbit d’aplicació.  
 
1. Aquesta ordenança serà d’aplicació a les següents instal·lacions en el terme 
municipal de Corbera: 
 

- Antenes de telefonia mòbil. 
- Antenes de telefonia fixa via ràdio. 
- Antenes d’estacions emissores, repetidores i reemissores dels serveis 

públics de radiodifusió sonora i televisió.  
 
2.  Queden  excloses  del  seu  àmbit  d’aplicació  les  instal·lacions següents:  
 

- Antenes receptores de ràdio i televisió individuals o col·lectives.  
- Antenes de telecomunicacions de serveis gestionats per les administracions 

públiques i organismes dependents d’aquesta, en tot allò que no es referesca 
a límits d’exposició electromagnètica de les persones.  

 
Art. 3. Emplaçaments.  
 
La instal·lació d’antenes i els seus equips accessoris podran tenir lloc únicament en sòl 
no urbanitzable comú, i a una distància mínima de cinc-cents metres lineals del sòl 
urbanitzable, d’acord amb allò establert en les NN.SS. de Corbera, sense més 
limitacions que les imposades en l’articulat i l’annex d’aquesta ordenança. 
 
Art. 4. Minimització d’impacte.  
 
1. Les instal·lacions de les antenes i la resta d’elements auxiliars, hauran d’utilitzar la 
tecnologia i el disseny disponible en el mercat que menor impacte ambiental i visual 
provoque. 
 

2. L’Ajuntament, de manera justificada cada, per raons urbanístiques, 
mediambientals o paisatgístiques, i previ tràmit d’audiència als interessats, podrà 
imposar solucions específiques de mimetització, destinades a minimitzar l’impacte de 
les instal·lacions i armonitzar-les amb l’entorn, i fins i tot la prohibició de determinades 
tipologies de suports i antenes.  
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Art. 5. Procediment administratiu.  
 
La instal·lació de les antenes a què es refereix aquesta ordenança i els seus equips 
auxiliars estarà subjecta al procediment de concessió de llicència municipal d’obres i de 
llicència d’activitat, així com a la resta d’autoritzacions necessàries atesa la normativa 
aplicable en matèria  d’impacte  ambiental i interès  comunitari que puguen resultar 
d’aplicació. 
 
Art. 6. Contingut del projecte d’obres.  
 
El projecte per a la tramitació de llicència d’obres, a més de totes les qüestions que de 
forma habitual siguen objecte de desenvolupament d’un projecte d’obres, tindrà el 
contigut mínim que s’indica en l’apartat 2 de l’Annex d’aquesta ordenança. 
 
Art. 7. Qualificació de les instal·lacions.  
 
1. Les instal·lacions de telecomunicació a què es refereix aquesta ordenança, tindran 
consideració d’activitat qualificada com a insalubre en grau  inferior,  per  emissió  
d’energia  electromagnètica, susceptible d’afectar la salut de les persones. 
 
2. Tindran  qualificació  d’insalubre  de  grau  inferior 1, aquelles instal·lacions que no 
precisen de l’adopció de cap mesura de protecció, perquè no se superen els límits 
màxims d’exposició electromagnètica establerts en aquesta ordenança. 
 
3. Tindran qualificació d’insalubre en grau inferior 2 aquelles instal·lacions que precisen 
l’adopció d’alguna mesura de protecció addicional, perquè no se superen els límits 
màxims d’exposició electromagnètica establerts en aquesta ordenança.  
 
Art. 8. Contingut del projecte d’activitat.  
 
1. El projecte per a la tramitació de llicència d’activitat, a més del contingut tipus 
establert per als projectes d’activitat, inclourà el que s’indica en l’apartat 3 de l’annex 
d’aquesta ordenança. 
2. El projecte d’activitat, o almenys l’annex corresponent a la justificació teòrica de no 
sobrepassar els límits màxims d’exposició electromagnètica  establerts en aquesta 
ordenança haurà d’estar subscrit pel tècnic competent en  matèria de 
telecomunicacions i visat pel seu col·legi professional.  
 
Art. 9. Caràcter de la llicència d’activitat.  
 
La llicència de funcionament d’activitat es concedirà en tot cas condicionada a: 
a) El compliment de la normativa que en un futur puga declarar d’obligat compliment 
l’Ajuntament de Corbera, com a conseqüència dels avanços del saber en els temes 
relacionats amb el funcionament de les instal·lacions, així com per assumir 
recomanacions que Organismes de reconegut prestigi establesquen per a la protecció 
de la salut pública, davant el risc potencial creat pel funcionament d’aquestes 
instal·lacions. 
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b) Les futures restriccions que puguen imposar-se a la potència d’emissió, a 
conseqüència dels efectes additius causats per les instal·lacions existents i futures que 
puguen incidir en la mateixa zona. 
 
Art. 10. Límits d’exposició electromagnètica per a la protecció de la salut pública.  
 
1. Totes les instal·lacions objecte de regulació en aquesta ordenança estaran sotmeses 
als límits d’exposició electromagnètica que per a aquestes establesca la normativa 
estatal i autonòmica. 
 
2. En l’àmbit d’aplicació específica d’aquesta ordenança es defineixen com a zones 
especialment protegides.  
L’interior de vivendes i recintes privats.  
Centres de treball, centres escolars, centres residencials i centres hospitalaris. 
Qualsevol zona de possible ocupació per part d’una mateixa persona durant un període 
de temps igual o superior a 6 hores. 
Per a aquestes zones especialment protegides s’estableix un límit màxim de densitat 
de potència S per portadora de: S < 0,1112.n. on: S = Desintat de potència en vW/cm2. 
N = Freqüència de portadora en GHz.  
El límit màxim S serà d’aplicació a les emissions compreses entre 0,1 i 3,5 GHz, 
excepte en els casos de comunicacions per mitjà de telefonia mòbil de tecnologia GSM 
i DCS. 
En aquests casos, a causa de la possibilitat d’exposició múltiple per part de diverses 
antenes i la superposició de zones de cobertura de distintes  companyies operadores, 
el límit màxim S estarà afectat pels factors de simultaneïtat: 
Sistemes de comunicació: SGSM = S/10 = 0,01112 n (vW/cm2). 
Sistemes de comunicació: SDCS = S/30 = 0,0037 n (vW/cm2). 
 
3. Els límits màxims S SGSM i SDCS es refereixen de forma exclusiva a la densitat de 
potència que afecta les zones especialment protegides indicades  en l’apartat 2 
d’aquest article i limitarà la emissió deguda a cada un dels canals portadors de les 
emissions realitzades, sense limitar de forma directa la potència d’emissió de les 
antenes.  
 
Art. 11. Certificats finals d’activitat.  
 
1. Junt amb el certificat final d’instal·lació es presentarà un informe sobre els 
mesuraments i proves realitzades a la instal·lació, on figuren els resultats obtinguts i 
s’acredite que no es supera cap del límits establerts en l’article anterior. 
 
2. L’informe haurà d’estar subscrit pel tècnic competent en matèria de 
telecomunicacions i visat pel seu col·legi professional. Alternativament, l’informe  podrà 
ser emés per  entitat u  organisme dependent de l’administració i competent en la 
matèria, i en aquest cas no serà necessari el visat del col·legial del tècnic firmant.  
 
Art. 12. Control municipal del nivell de l’exposició electromagnètica.  
 
L’Ajuntament, de forma directa o a través d’actuacions conveniades, establirà un pla de 
control de les emissions realment efectuades per les instal·lacions implantades en el 
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terme municipal i verificant que es respecten els límits màxims de protecció de la salut 
pública imposats en aquesta ordenança. 
 
Art. 13. Conservació i seguretat.  
 
1. El titular de la llicència o el propietari de les instal·lacions seran responsables que 
aquestes es mantinguen en un perfecte estat de seguretat i conservació. 
 
2. En cas de cessament de l’activitat, ja siga aquesta parcial o total, haurà  de  realitzar 
les actuacions necessàries per a desmantellar i retirar els equips que no siguen 
utilitzats i restituir la zona en què es troben instal·lats al seu estat previ a la col·locació 
dels equips. 
 
Art. 14. Assegurança de responsabilitat civil.  
 
1. Les empreses titulars de les instal·lacions hauran d’acreditar haver subscrit una 
pòlissa d’assegurança que cobresca la responsabilitat civil derivada de danys produïts 
a tercers. La pòlissa cobrirà necessàriament els danys per caigudes d’estructures, 
ruptures d’instal·lacions i elements constructius dels edificis, danys generals per mal 
funcionament i goteres, així com els danys contra la salut de  les  persones  imputables 
al  funcionament dels equips fins un termini de temps no inferior a 20 anys després del 
cessament del seu funcionament. 
2. Per a la concessió d’autoritzacions d’instal·lacions serà necessari justificar que la 
instal·lació està inclosa en la cobertura de la pòlissa de responsabilitat civil, bé perquè 
aquesta tinga un caràcter genèric, vàlid per a totes les instal·lacions d’aquesta 
empresa, bé perquè de forma específica es mencione aquesta instal·lació en concret. 
 
Art. 15. Infraccions i règim sancionador. Les  infraccions comeses per incompliment 
de les disposicions establertes  en  aquesta  normativa es sancionaran d’acord amb la 
legislació  aplicable  en  matèria  d’urbanisme,  activitats,  sanitat i medi ambient. 
 
Disposició  transitòria  primera. Antenes  de  telefonia  mòbil  instal·lades amb 
llicència municipal. 
En el termini improrrogable d’un any des de l’entrada en vigor de l’ordenança, els 
titulars d’antenes hauran d’adaptar les seues instal·lacions a la present ordenança 
municipal. 
 
Disposició transitòria segona. Antenes de telefonia mòbil instal·lades sense llicència 
municipal 
L’Ajuntament, d’ofici o a instància de part, obrirà als titulars de les instal·lacions sense 
llicència, i als propietaris dels terrenys o comunitats de veïns on es troben aquestes, 
expedients sancionadors per incompliment d’aquesta normativa. 
 
Disposició final. Entrada en vigor. D’acord amb l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de les Bases de Règim Local, l’ordenança entrarà en vigor als 15 
dies hàbils següents a la seua publicació en el “Butlletí Oficial” de la Província. 
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Annex 
 
Article  1.  Disposicions  comunes  a  totes  les  antenes  i  els  seus elements 
auxiliars. 
 
a)  Hauran  d’utilitzar  la  tecnologia i el  disseny disponible en el mercat que menor 
impacte ambiental i visual provoque. L’Ajuntament podrà imposar  tipologies “d’antenes  
distintes o mesures de mimetització més severes que les propostes per l’interessat, 
amb l’objecte d’aconseguir-ho”. 
 
b)  Estaran  dotades  de  protecció  contra  descàrregues  elèctriques d’origen 
atmosfèric, amb connexió a terra independent. 
 
c) Es vigilarà especialment la mimetització de l’impacte visual. 
 
Article 2. Contigut del projecte d’obres.  
 
El projecte d’obres justificarà el compliment de les prescripcions exposades en els 
apartats anteriors que els resulten de l’aplicació. 
 
De forma detallada es desenvoluparà: 

1. Emplaçament detallat de la instal·lació.  
2. Càlculs d’estabilitat i resistència de les estructures. 
3. Condicions de reculada i altures. 
4. Solucions antigoteres i filtracions, si n’hi ha. 
5. Protecció contra descàrregues elèctriques d’origen atmosfèric i connexió a terra 
independent.  
6. Justificació que s’empra la tipologia que menor impacte visual produeix. 
7. Simulació  gràfica  des  de  distints  angles  de  vista,  del  resultat final de la 
instal·lació que es pretén executar, que permeta avaluar l’impacte visual que 
provocarà. 

 
Article 3. Contingut del projecte d’activitat.  
 
Els projectes d’activitat, a més del contingut tipus establert per a aquests referent a 
sorolls, vibracions, seguretat contra incendis, etc., inclouran: 
 
1) Emplaçament detallat de la instal·lació. 
 
-  Descripció del programa de desenvolupament d’empresa per a aquest  terme 
municipal, que consistirà en la descripció escrita i gràfica de les instal·lacions existents i 
previstes, i terminis d’execució. Les empreses de telefonia grafiaran la malla 
d’interconnexió d’antenes, detallaran les estacions base i la resta de d’instal·lacions, 
tant  les existents en el moment de redactar el projecte com les previstes per a un futur. 
Zona de cobertura de l’estació base. 
- Sistemes propis adoptats per l’empresa per al control de les emissions. 
- Nombre màxim de canals de transmissió, per tal d’emetre de forma simultània cada 
antena de l’estació base. 
- Freqüències d’emissió de cada un dels canals de transmissió. 
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Potència isotròpica radiada equivalent (PIRE) per canal de cada antena. 
- PIRE màxima per antena, i es consideraran tots els canals possibles.  
Justificació teòrica del compliment dels límits generals d’emissió radioelèctrica imposats 
per la normativa estatal i autonòmica, i els marcats en aquesta ordenança. 
 
2) Justificació que s’empra la tipologia que menor impacte visual produeix. 
 
3) Condicions d’altura. 
 
4) Simulació gràfiques, des de distints angles de vista, del resultat final de la instal·lació 
que es pretén executar, que permetrà avaluar l’impacte visual que provocarà. 
5) Còpia del contracte o precontracte establert entre la companyia operadora i el 
propietari de l’immoble. 
6) Còpia de l’assegurança de responsabilitat civil a la qual fa referència l’article 14 de 
l’Ordenança. 
 
 
 
 
Diligència per fer constar que, aquesta ordenança s’ha publicat íntegrament en el 
Butlletí Oficial de la Província núm. ...., de data ...... de desembre de ....... 
 
 
 


