ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ
D’ANTENES PARABÒLIQUES.

Article 1er.
De conformitat amb el que estableix el Reial Decret 163/1.997, de
31 de gener, pel que s’aprova el Reglament tècnic i prestació del servei de
telecomunicacions per satèlit i per tal d’aconseguir una òptima integració de les
antenes en els edificis i paissatge urbà, aquest Ajuntament estableix la present
Ordenança Municipal que regularà la instal·lació d’antenes parabòliques.
Article 2n.
El marc territorial i d’aplicació d’aquesta Ordenança és el Terme
Municipal del Masnou.
Article 3er.
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 4t.
La petició de col·locació de les esmentades antenes es realitzarà
mitjançant sol·licitud escrita que anirà acompanyada d’un croquis així com
també d’una fotografia del lloc on es pretén ubicar.
En supòsits especials s’acompanyarà tota la documentació que
sigui requerida pels Serveis Tècnics Municipals.
Article 5è.
No està permès la col·locació d’antenes parabòliques en les
façanes dels edificis i altres llocs visibles des de la via pública, per tal de
preservar les seves condicions estètiques i especialment per evitar la volada
d’elements sobre la via pública.

Se suggereix com adient per a la col·locació de les esmentades
antenes, els terrats dels edificis, sempre que es preservin les condicions
estètiques i ornamentals de l’edifici en concret i de l’entorn en general.
Article 6è.
Tots els projectes d’obres per a la construcció de nous edificis que
es presentin al registre general d’entrada d’aquest Ajuntament, una vegada
aprovada i en vigor aquesta Ordenança, hauran de preveure el lloc i espai
suficient per la instal·lació de les antenes parabòliques, així com les
conduccions necessàries per a la seva connexió a les diferents entitats en que
es compongui l’immoble, tant si són habitatges com locals comercials.
Article 7è.
Els immobles ja existents a l’entrada en vigor d’aquesta
Ordenança Municipal que vulguin acollir-se al servei de telecomunicacions per
satèlit 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.
Article 8è.
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.
--------------------------------------------------------------------Aquesta Ordenança va ser aprovada per l’Ajuntament Ple en data 20 de març
de 1997.

