GUIA PER AL PROCÉS D’OBTENCIÓ DE L’ASSABENTAT
D’INSTAL·LACIONS DE RADIOCOMUNICACIÓ
LLISTAT DE DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN FUNCIÓ DE L’ACTUACIÓ

1) En el cas del cessament i desmuntatge de l’activitat de qualsevol
instal·lació de radiocomunicació:
DRPTL-02 Declaració Responsable Cessament d’Activitats i desmuntatge.

2) En el supòsit d’instal·lacions provisionals que no estiguin ubicades en la
via pública per esdeveniments extraordinaris (*).
DRPTL-05 Declaració Responsable del Tècnic/a conforme les actuacions s’adeqüen a la
modalitat de tramitació corresponent .
PMPTL-18 Memòria descriptiva instal·lacions provisionals per esdeveniment
extraordinaris.
Memòria esquemàtica dels elements que conformen la instal·lació, la seva superfície
d’ocupació, l’alçada a la que es troba el pal amb les antenes, un plànol o esquema de la
instal·lació, on es pugui comprovar les seves dimensions, ubicació i l'impacte visual. Cal
justificar el compliment del Decret 1066/2001 pel que fa als nivells d’exposició al camp
electromagnètic. A mes haurà d'indicar la data d'inici i final de la instal·lació.

3) En la resta de casos que depenen de les actuacions sobre les
instal·lacions que requereixen aquest règim d’intervenció han d’aportar la
següent documentació (**indicats a la pàgina següent):
PLPTL-03 Dades administratives
1. a) Dades del titular.
2. b) Dades del representant legal de l'empresa.
3. c) Dades a efectes de notificació: persona de contacte, adreça postal, telèfon, correu
electrònic.
4. d) Dades de l’emplaçament: adreça postal, coordenades UTM, coordenades GPS,
classificació i qualificació del sol on es pretén implantar la instal·lació segons el planejament
urbanístic vigent i classificació de l'activitat.
INPTL-02 Autorització Mobiliari Urbà (**)
Les antenes que s'adossin sobre elements del mobiliari urbà com ara bàculs d’il·luminació,
semàfors, pòrtics de senyalització i elements similars, hauran de disposar d’autorització prèvia
de l’òrgan municipal competent. per tal de verificar la seva compatibilitat amb la funció o servei
d'aquests.
(**) Únicament en instal·lacions ubicades en mobiliari urbà.
DRPTL-05 Declaració Responsable del Tècnic/a conforme les actuacions s’adeqüen a la
modalitat de tramitació corresponent .

ACTUACIONS INCLOSES EN EL RÈGIM D’INTERVENCIÓ D’ASSABENTAT :

1) Les modificacions que no tinguin impacte visual d’acord amb l’article 7 de l’OIMIR però sí
amb impacte mediambiental i estructural d’acord amb l’article 8, de les següents
instal·lacions:
 Tipus A1a) Estació base de telefonia mòbil (macrocel·la) en un edifici
 Tipus A1b) Estació base de telefonia mòbil (macrocel·la) o estació base de telefonia
fixa o LMDS o estació concentradora de radioenllaços de tipologia constructiva torre
sobre terreny.
 Tipus A1c) Estació base de telefonia mòbil (macrocel·la) o estació base de telefonia
fixa o LMDS o estació concentradora de radioenllaços de tipologia constructiva torre
sobre edifici.
 Tipus A2 Estació concentradora de radioenllaços en un edifici.
 Tipus A3 Estació base de telefonia fixa o LMDS en un edifici.
 Tipus D1 Centre emissor de radio i TV o Estació de radioaficionat d'emissió
continua.
 Tipus D2. Radioenllaços entre Centre Productor i Centre Emissor de Radio i TV.
 Tipus F1a) Estació base de xarxes corporatives (connexió terrestre).
 Tipus F1b) Radioenllaç de xarxa corporativa (connexió terrestre)
 Tipus F3 Radionavegació (via espacial).
Nota1: Les instal·lacions Tipus A1a), A1b), A1c), A2 i A3 estan regulades en la secció 2a
del capítol 3 de l’OIMIR. Les instal·lacions Tipus D ( inclouen les tipus D1 i D2) es troben
regulades en la secció 3a del Capítol 4. Les instal·lacions tipus F ( inclouen F1a), F1b) i F3)
estan regulades en la secció 5a del Capítol 4.
2) les instal·lacions de Microcel·les i instal·lacions similars a aquestes de telefonia mòbil
regulades en la secció 3a del capítol 3 de l’OIMIR, les noves i les seves modificacions
sempre que no tinguin impacte en el patrimoni historicoartístic d’acord amb article 9
d’aquesta Ordenança.
 Tipus A4.
3) Les instal·lacions d’usuari de telefonia fixa o LMDS o d’estació concentradora, regulades en
ela secció 4a del capítol 3 de l’OIMIR, quan les noves instal·lacions i modificacions no
comportin obres, i a més, no tinguin impacte en el patrimoni historicoartístic d’acord amb
l’article 9 de l’OIMIR, no s’ubiquin en l’ús privatiu i ocupació dels bens de domini públic, no
ocupin una superfície superior a 300 metres quadrats i no estiguin ubicades en espais
naturals protegits.

Tipus A5.
Nota: Si malgrat haver obtingut aquesta guia les vostres instal·lacions s’ubiquen en edificis protegits
individualment amb nivells A, B, i C i als entorns A i B, d'acord amb els plans especials de protecció
del patrimoni arquitectònic històric i artístic o en terrenys dintre d’un Pla d’Espais d’Interès Natural,
abans de continuar amb el tràmit s’ha de posar en contacte amb l’Oficina d’Instal·lacions de
Radiocomunicació (telf 932914558).
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INSTRUCCIONS GENÈRIQUES PER A LA FORMALITZACIÓ DE
L’ASSABENTAT
1. La documentació sol·licitada s’ha d’adjuntar en format PDF .
2. Quan el resultat de la consulta generi dues o més guies documentals a complimentar, el
règim d'aplicació serà sempre el de la tipologia de més nivell. Tots aquells documents que
siguin idèntics en els dos índexs, només caldrà adjuntar-los una vegada.
3. Cal aportar les Declaracions Responsables signades seguint el model original que consta a
la Guia per al procés d'obtenció de la llicència, comunicat o assabentat. No es consideraran
vàlids els documents esmenats, modificats o adaptats.
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DRPTL-02
Declaració Responsable cessament d’activitats i desmuntatge.
Annex 1 de l’Ordenança reguladora de la intervenció municipal en les instal·lacions de radiocomunicació i radiodifusió aprovada
pel Plenari del Consell Municipal el 29 de novembre de 2013 (OIMIR)

DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ
Nom i Cognoms:

Núm. DNI:

en qualitat de:

 Sol·licitant
 Representant legal o apoderat de:
Núm. NIF:
(Únicament en cas que el sol·licitant sigui persona jurídica)

IDENTIFICACIÓ DE L’EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ
Adreça:
Núm. Expedient de l’autorització municipal per exercir l’activitat:

DECLARA sota la seva responsabilitat que,
Es procedirà al desmuntatge de la instal·lació i es restituirà l’emplaçament al seu estat inicial en
perfecte estat de conservació. Així mateix es durà a terme el cessament definitiu de l’activitat de
radiocomunicació en aquest emplaçament.
I als efectes oportuns es signa,
A Barcelona, a ___ de __________ de 20__
SIGNATURA DEL TITULAR

La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part,
s’incorpori o s’adjunti a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la denegació
de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia de la
comunicació presentada.
En tots els casos, la pèrdua del títol jurídic habilitant (llicència o comunicat) comportarà la impossibilitat d’iniciar o
continuar les obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportarà l’obligació de restituir la legalitat urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona
declarant.

MODEL NORMALITZAT DRPTL-02-2014v1: El formulari modificat, incomplert o sense signatura no tindrà validesa
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DRPTL-05
Declaració Responsable del tècnic/a conforme les actuacions s’adeqüen a la modalitat de
tramitació corresponent
Annex 1 de l’Ordenança reguladora de la intervenció municipal en les instal·lacions de radiocomunicació i radiodifusió
aprovada pel Plenari del Consell Municipal el 29 de novembre de 2013 (OIMIR)

Nom i Cognoms:

Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

 Arquitecte
 Arquitecte tècnic
 Altres (especificar):

 Enginyer

 Enginyer tècnic

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA
Adreça:
Sol·licitant:
DNI/NIF/CIF:
BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA:

DECLARA sota la seva responsabilitat que,
L’obra corresponen sol·licitada s’adequa, a la modalitat de tramitació corresponent d’acord
l’Ordenança reguladora de la intervenció municipal en les instal·lacions de radiocomunicació i
radiodifusió aprovada pel Plenari del Consell Municipal el 29 de novembre de 2013 (OIMIR)

 Llicència d’Obres.
 Comunicació Diferida d’Obres.
 Comunicació Immediata d’Obres.
 Comunicació Prèvia mitjançant Assabentat.
Nota: En el supòsit que la plataforma digital no generi correctament el règim de la vostre consulta ja que les vostres
instal·lacions s’ubiquen en edificis protegits individualment amb nivells A, B, i C i als entorns A i B, d'acord amb els plans
especials de protecció del patrimoni arquitectònic històric i artístic o en terrenys dintre d’un Pla d’Espais d’Interès Natural,
abans de continuar amb el tràmit s’ha de posar en contacte amb l’Oficina d’Instal·lacions de Radiocomunicació (telf
932914558).

I als efectes oportuns es signa,
A Barcelona, a ___ de __________ de 20__
SIGNATURA
La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part,
s’incorpori o s’adjunti a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la denegació
de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia de la
comunicació presentada.
En tots els casos, la pèrdua del títol jurídic habilitant (llicència o comunicat) comportarà la impossibilitat d’iniciar o
continuar les obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportarà l’obligació de restituir la legalitat urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona
declarant.

MODEL NORMALITZAT DRPTL05-2014v1: El formulari modificat, incomplert o sense signatura no tindrà validesa
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INPOB-01
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓ PER A
LA PRESENTACIÓ DE LA LLICÈNCIA, COMUNICAT O
ASSABENTAT

Sr./Sra. (NOM I COGNOMS)....................................................................................................,
major d’edat i amb DNI/NIE.......................................................................................................
com a promotor de les obres següents:
-

ADREÇA DE LES OBRES:
...........................................................................................................................................

-

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR:
...........................................................................................................................................

I actuant en nom de.................................................................................................................,
amb DNI/NIE/CIF......................................................... (*)
(*) Omplir únicament en cas d’actuar en nom d’una persona jurídica: Caldrà aportar la documentació
corresponent per acreditar la representació.

NOMENA A:
Sr./ Sra. (NOM I COGNOMS) .................................................................................................,
major d’edat i amb DNI/NIE ................................, com el seu representant en el procediment
administratiu per a la realització de les obres a dalt indicades.
A Barcelona, ........ de.......................... de 20.....

Signatura de la persona autoritzant
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