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ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT 
D'INSTAL·LACIONS DE RADIOCOMUNICACIÓ DE TELEFONIA MÒBIL EN EL TERME 
MUNICIPAL DE BETXÍ,- 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS. 
 
La liberalització del mercat de les telecomunicacions ha comportat el ràpid creixement de 
tots aquells elements de telecomunicació necessaris per a prestar un servei de qualitat. Els 
serveis de telecomunicacions requerixen una infraestructura que afecta directament al 
territori. El procés d'implantació de les diferents operadores i el ràpid creixement del mercat 
està creant una sèrie de disfuncions que provoquen la necessària intervenció de 
l'administració local en aquest procés. 
 
La implantació ràpida d'aquestes tecnologies, així com els aparells necessaris per a la seua 
propagació, han provocat un risc pel fet de no haver-se estudiat abans de forma exhaustiva 
les conseqüències que podran tindre per a la salut i el benestar de les persones. Les 
companyies operadores asseguren la seua innocuïtat sense que cap estudi científic  
contrastat avale aquesta afirmació. 
 
En canvi, hi ha multitud d'estudis sobre els efectes de les microones en general, i cada 
vegada més, de les microones utilitzades en telefonia mòbil en concret, que alerten d'efectes 
provats. S'ha de tindre en compte, a més, tant el principi de precaució recomanat per l'OMS, 
com l'obligació de les administracions públiques de vetlar per la salut dels ciutadans. 
 
Els municipis han d'intervindre en aquest procés en funció de les competències de què 
disposen en matèria urbanística, mediambiental i de sanitat reconegudes en els articles 25, 
26 i 28 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
Aquesta ordenança pretén regular no únicament les instal·lacions actuals de suport a la 
telefonia mòbil sinó també altres tecnologies que puguen aparéixer en el futur i que 
comportaran un increment en el nombre d'instal·lacions respecte al sistema actual. En 
aquest sentit l'administració ha d'afavorir aquelles infraestructures que produïxen un menor 
impacte visual i ambiental sobre l'entorn. 
 
L'Ajuntament vetlarà també, en aquesta ordenança, per a oferir unes mínimes garanties de 
salubritat en les instal·lacions i la seua àrea d'influència. 
 
En definitiva l'ordenança municipal ha de servir per a imposar els paràmetres fonamentals 
de la relació Ajuntament-operadores de telecomunicació, quant a l'ús del domini públic o 
privat de l'espai per a la instal·lació d'elements de radiocomunicació. 
 
Finalment s'ha d'assenyalar que la intervenció administrativa municipal en l'àmbit ambiental 
pot quedar condicionada a l'actuació normativa posterior a la Generalitat València. 
 
1.-OBJECTE 
 
L'objecte d'aquesta ordenança és regular les condicions a què han de sotmetre's la 
instal·lació i el funcionament de les infraestructures necessàries per al desenvolupament de 
la telefonia mòbil en el municipi de Betxí perquè la seua implantació produïsca la menor 
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ocupació de l'espai, el menor impacte visual, mediambiental i sanitari i preserve el dret dels 
ciutadans de mantindre unes condicions de vida sense perill per a la seua salut. 
 
2.-REQUISITS D'AUTORITZACIÓ D'INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT 
 
2.1.-Art.2.1. anul·lat per sentència del T.S.J. núm.623 de 5 de maig del 2009. 
 
2.2.-Art.2.2. anul·lat per sentència del T.S.J. núm.623 de 5 de maig del 2009. 
 
2.3.-Les empreses de telefonia mòbil podran compartir instal·lacions per a la realització de la 
seua activitat, sense detriment de les preceptives llicències d'activitat a què vinguen 
obligats. (Incís anul·lat per sent ència del T.S.J. núm.623 de 5 de maig del 2009) 
 
2.4.-Art.2.4. anul·lat per sentència del T.S.J. núm.623 de 5 de maig del 2009. 
 
2.5.-No s'autoritzaran les instal·lacions de telefonia mòbil que no resulten compatibles amb 
l'entorn per provocar impacte visual o mediambiental (incís anul·lat per sentència del T.S.J. 
núm.623 de 5 de maig del 2009) no admissible, segons criteri tècnic de l'Ajuntament. No 
obstant això, es podran establir les accions de mimetització i harmonització amb l'entorn que 
siguen necessàries. 
 
3.-PROCEDIMENT PER A OBTINDRE LES AUTORITZACIONS D'INSTAL·LACIÓ I 
FUNCIONAMENT 
 
3.1.-Per a obtindre les mencionades autoritzacions, les empreses de telefonia mòbil hauran 
de presentar primer un programa de desenvolupament, i una vegada aprovat aquest per 
l'Ajuntament, hauran de presentar els corresponents projectes per a la llicència d'activitat i 
d'obra que foren necessàries per al desenvolupament del programa. 
 
3.2.-Programa de desenvolupament: 
 
Les instal·lacions de telefonia mòbil (com poden ser les estacions base, les antenes, els 
seus elements auxiliars de connexió i altres elements tècnics necessaris) estaran subjectes 
a la prèvia presentació per part de les diferents operadores de telecomunicacions a 
l'Ajuntament d'un programa de desenvolupament del conjunt de tota la xarxa dins del terme 
municipal. 
 
a) Contingut del programa de desenvolupament: el programa haurà d'especificar els 
elements següents:  

• Esquema general de la xarxa amb indicació, si és el cas, de la localització de la 
capçalera, principals enllaços i nodes.  
• Implantació d'estacions base, antenes de telefonia mòbil i altres elements de 
radiocomunicació.  
• Estacions base i antenes: nom, zona d'ubicació, cobertura territorial, potència, 
freqüències de treball i nombre de canals.  
• Justificació de la solució tècnica proposada en el municipi o, si és el cas, a nivell 
supramunicipal.  
• Previsió de les àrees de nova implantació d'equips justificant la cobertura territorial 
prevista.  
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b) La presentació del programa de desenvolupament es farà en triple versió i haurà 
d'acompanyar-se de la corresponent sol·licitud amb els requisits formals de caràcter general 
que determina la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
c) Les operadores hauran de presentar, quan així ho requerisca l'Ajuntament, el programa 
de desenvolupament actualitzat. Qualsevol modificació al contingut del programa haurà de 
ser comunicada d'ofici i autoritzada per l'Ajuntament abans de la seua posada en pràctica. 
 
3.3.-Llicències d'obres i activitat. 
 
a) Els procediments per a la petició i tramitació de les sol·licituds de llicències d'activitat i 
d'obra per a les instal·lacions de radiocomunicació de telefonia mòbil en sòl no urbanitzable, 
seran els de la normativa vigent. 
 
b) Les llicències d'obra i activitat només es podran atorgar una vegada presentat i aprovat el 
programa de desenvolupament d'instal·lacions que exigix la present ordenança. 
S'anul·len parcialment els arts.3.3.a) i b) quant a l'exigència de “llicència d'activitat” per 
sentència del T.S.J. núm.623 de 5 de maig del 2009. 
 
c) La documentació que s'acompanyarà a la sol·licitud, de la qual s'adjuntaran tres còpies, 
es presentarà al Registre General de l'Ajuntament. Aquesta documentació anirà 
acompanyada de la documentació acreditativa del compliment de les obligacions tributàries 
que determinen les ordenances fiscals municipals corresponents. 
 
d) El contingut de la documentació serà el següent: 
d) 1. Anul·lat per sentència del T.S.J. núm.623 de 5 de maig del 2009.  
d) 2. Anul·lat per sentència del T.S.J. núm.623 de 5 de maig del 2009. 
d) 3.Per a la concessió de la llicència d'obres l'interessat haurà de presentar els documents 
en la forma establida en les ordenances municipals. 
 
4.-INSTAL·LACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE DE TITULARITAT MUNICIPAL 
 
L'Ajuntament podrà autoritzar la instal·lació i funcionament de les instal·lacions de 
radiocomunicació de telefonia mòbil en terrenys de la seua propietat dins del sòl no 
urbanitzable. L'autorització requerirà la tramitació i resolució de l'expedient que siga 
preceptiu segons la naturalesa jurídica del terreny. 
 
5.-PROCEDIMENT PER A LA INSTAL·LACIÓ EXCEPCIONAL D'ANTENES DE 
TELEFONIA MÒBIL EN SÒL URBANITZABLE 
 
Article 5 anul·lat per sentència del T.S.J. núm.623 de 5 de maig del 2009. 
 
6.-REVISIÓ D'INSTAL·LACIONS 
 
Article 6 anul·lat per sentència del T.S.J. núm.623 de 5 de maig del 2009. 
 
7.-INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN LA INSTAL·LACIÓ DE RADIOCOMUNICACIÓ 
DE TELEFONIA MÒBIL 
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7.1.- Quan els serveis 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. Quan existisquen situacions de 
perill per a les persones o els béns, les mesures hauran d'adoptar-se de forma immediata, 
d'acord amb el que disposa la normativa urbanística o de salut ambiental. 
 
7.2.-El titular de la llicència o el propietari de les instal·lacions haurà de realitzar les 
actuacions necessàries per a desmantellar i retirar els equips de telefonia mòbil o els seus 
elements i deixar a l'estat anterior a la instal·lació d'aquestos, el terreny, la construcció o 
edifici que servisca de suport a l'esmentada instal·lació, en el supòsit de cessament definitiu 
de l'activitat o dels elements d'aquesta que no s'utilitzen. 
 
7.3.-Anul·lat per sentència del T.S.J. núm.623 de 5 de maig del 2009. 
 
7.4.-Anul·lat per sentència del T.S.J. núm.623 de 5 de maig del 2009. 
 
7.5.-Així mateix i amb caràcter bianual l'Ajuntament de Betxí realitzarà un mesurament de 
les emissions radioelèctriques en l'entorn de les antenes de telefonia mòbil situades en el 
terme municipal de Betxí. 
 
8.-RÈGIM SANCIONADOR 
 
Es consideraran infraccions i seran objecte de sanció qualsevol incompliment del que 
disposa aquesta Ordenança. 
 
En el supòsit d'instal·lacions sense una o cap de les preceptives llicències municipals, 
s'adoptaran les mesures oportunes, a fi de restablir la legalitat infringida, segons els supòsits 
i amb el procediment establit per la normativa urbanística o d'activitats que siga aplicable. 
 
Per a les qüestions que afecten l'impacte en el medi ambient, s'aplicarà el règim 
sancionador de la Llei d'Activitats Qualificades. 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
PRIMERA.-Anul·lada per Sentència del T.S.J. núm.623 de 5 de maig del 2009. 
 
SEGONA.-Anul·lada per Sentència del T.S.J. núm.623 de 5 de maig del 2009. 
 
TERCERA.-Si passats sis mesos no s'ha presentat el programa de desenvolupament per 
part del titular o responsable, es procedirà a la retirada immediata de la instal·lació de 
radiocomunicació de telefonia mòbil, mitjançant procediment d'execució subsidiària.  
 
QUARTA.-Es podran incorporar a les exigències de la normativa aquells estudis contrastats 
realitzats per entitats integrades en l'Organització Mundial de la Salut sobre efectes de les 
radiacions no ionitzants. 
 
CINQUENA.-Les instal·lacions de radiocomunicació de telefonia mòbil amb llicència 
concedida abans de l'entrada en vigor de la present Ordenança disposaran d'un període de 
3 mesos, a partir de l'entrada en vigor de la nova normativa, per a la presentació d'un 
mesurament acreditat de les seues emissions. 
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DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present Ordenança entrarà en vigor una vegada publicat el seu text íntegre en el Butlletí 
Oficial de la Província i haja transcorregut el termini previst en l'article 65.2 de la Llei 7/1985 
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i, romandrà en vigor fins que s'aprove 
la seua modificació o derogació. 
 
 
Text que resulta de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Betxí, reunit en sessió 
ordinària celebrada el dia 15 d’octubre de 2009, pel qual s’executa la sentència dictada per 
la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana (recurs 210/2007), contra l’Ordenança Municipal per a la instal·lació i 
funcionament d’instal·lacions de radiocomunicació de telefonia mòbil en el terme municipal 
de Betxí. 
 
Text publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, núm. 131, de 29 d’octubre de 
2009. 
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