ORDENANÇA MUNICIPAL
ASSIMILABLES

REGULADORA

DE

LA

INSTAL·LACIÓ

D’ANTENES

I

Article 1er.
L’objecte de la present Ordenança és regular la instal·lació d’antenes als edificis, tant parabòliques
com d’altres tipologies (TV, FM, radioafeccionats, etc), per tal d’evitar la degradació que comporta
la seva instal·lació quan són visibles des de la via pública, i aconseguir una òptima integració de
les antenes en els edificis i paisatge urbà
Article 2n.
El marc territorial i d’aplicació d’aquesta Ordenança és el Terme Municipal de La Jonquera.
Article 3er.
En els edificis de nova construcció de més de dos habitatges s’haurà d’instal·lar antenes
comunitàries. En la resta d’edificis ja existents, l'Ajuntament podrà donar un termini per la
supressió d’antenes individuals i substitució per antenes col·lectives.
Article 4t.
La col·locació d’antenes parabòliques romandrà subjecte a llicència municipal d’obres menors.
Només es permetrà la instal·lació d’una antena comunitària per edifici.
Article 5è.
La petició de col·locació de les esmentades antenes es realitzarà mitjançant sol·licitud escrita que
anirà acompanyada d’un croquis acotat així com també d’una fotografia, com a mínim, del lloc on
es pretén ubicar, així com tota la documentació que sigui requerida pels Serveis Tècnics
Municipals, si s’escau.
Article 6è.
No està permès la col·locació d’antenes parabòliques en les façanes dels edificis, per tal de
preservar les seves condicions estètiques i especialment per evitar la volada d’elements sobre la
via pública.
Si per causes excepcionals de recepció o altres fos necessària la col·locació d’antenes a la
façana, serà imprescindible un estudi compositiu de la totalitat d’aquesta.
Es consideren parts de l’antena, a més de la mateixa antena, el material complementari per el seu
funcionament, com els elements de subjecció, màstils, cables, amplificadors, etc.
Se suggereix com adient per a la col·locació de les esmentades antenes, els terrats i a les teulades
dels edificis, sempre que es preservin les condicions estètiques i ornamentals de l’edifici en concret
i de l’entorn en general.
Article 7è.
Tots els edificis han de disposar dels serveis de telecomunicacions que en cada moment exigeixi la
normativa sectorial aplicable.
Article 8è.
Els immobles ja existents a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança Municipal que vulguin acollir-se
al servei de telecomunicacions per satèl·lit hauran de regir-se per aquesta Ordenança i en el
supòsit dels edificis plurifamiliars, aquests hauran d’optar per la instal·lació d’antena parabòlica
comunitària.
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Article 9è.
Els elements arquitectònics que abriguin antenes parabòliques o altres tipus, estaran disposats de
tal manera que acompleixin la normativa del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en referència a
vols, elements sortints de les alineacions, alçades, etc.
Article 10è.
A partir de la data d’entrada en vigor de la present Ordenança no es concedirà autorització per a la
construcció de cap immoble que no tingui prevista la instal·lació d’antena parabòlica per rebre les
senyals de televisió digital, tal i com s’estableix en l’article 6è.
Article 11è.
Els incompliments de les determinacions de la present ordenança constitueixen infracció
urbanística, i els serà d’aplicació el règim previst en el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme i en el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Les s ancio ns i el règi m s anci on ador se rà el previ s t a mb ca ràc t e r gene ral en la nor ma tiv a
i ndic ada e n el p un t a n teri or i al tra n or ma t iv a que si gui d’ apl i c aci ó .
Disposicions Transitòries:
Pr i me ra : L es ante nes o assi mi l ables , i ns t al ·l ad es a mb l l ic ènc i a abans d e l ’en t rada en
vi gor de l a presen t o rden ança , que no s’ a j us ti n a l e s prev is ion s de l a ma tei xa , ha ur an
d’ ada p tar -s ’ hi ab ans d el di a 31 d e dese m br e de 200 8 .
Seg ona. - U n cop su pera da la da ta i ndic ada e n l a dis pos ic i ó an te ri or , el s apa rel l s i
an ten es no l egal i tza t s o i l ·l e gali tz ables es cons ide rar a n c om a in s tal ·l a ts d e nou , apl ic an tse l’Ordenança en tota la seva extensió.
Disposicio Final:
Entrada en vigor.

2

