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SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'INSTAL·LACIÓ D'ANTENA DE TELEFONIA MÒBIL
(En terrenys que no tinguen la classificació d’urbà)
SOLICITUD DE LICENCIA DE INSTALACIÓN DE ANTENA DE TELEFONIA MÓVIL
(En terrenos que carezcan de la clasificación de urbano)

1. DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
1.1. Dades de la persona interessada / Datos de la persona interesada
Nom i cognoms / Nombre y apellidos

NIF/CIF

1.2. Dades del/la representant / Datos del/la representante
Nom i cognoms / Nombre y apellidos

NIF/CIF

Relació / Relación

1.3. Dades a efectes de notificació / Datos a efectos de notificación
Adreça / Dirección

Localitat i província / Localidad y provincia

Telèfon / Teléfono

FAX

CP

Adreça electrònica / Dirección electrónica

2. EXPOSE / EXPONGO:
Que necessite llicència d'instal·lació per a antena de telefonia mòbil en base a les següents dades / Que necesito licencia de instalación para
antena de telefonia móvil en base a los siguientes datos:
Tipus d'instal·lacions / Tipo de instalación
Localització/ Localización
Referència cadastral / Referencia catastral
Pressupost/ Presupuesto

Documents que adjunte (marqueu amb una X) / Documentos que adjunto (marque con una X)
Fotocòpia del DNI o CIF/ Fotocopia del DNI o CIF.
Fotocòpia compulsada del document acreditatiu de la representació de l'empresa / Fotocopia compulsada del documento acreditativo de
la representación de la empresa.
Justificant de l'abonament de la taxa corresponent / Justificante de haber abonado la tasa correspondiente.
Còpia de l'acord administratiu d'aprovació del Pla d'Implantació corresponent / Copia del acuerdo administrativo de aprobación del Plan de
Implantación correspondiente.
Projecte tècnic signat pel tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent, en els termes de l'article 9 de l' ordenança / Proyecto
técnico firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente, en los términos del artículo 9 de la ordenanza.
Justificació documental de l'aprovació pel Ministeri de Ciència i Tecnologia del projecte tècnic, així com de l'informe favorable de la
inspecció realitzada per l'esmentat ministeri / Justificación documental de la aprobación por el Ministerio de Ciencia y Tecnología del
proyecto técnico, así como del informe favorable de la inspección realizada por el citado ministerio.
Plànol a escala adequada de la localització de la instal·lació i del traçat cablejat / Plano a escala adecuada de la localización de la
instalación y del trazado cableado.
Descripció de les mesures correctores adoptades per a la protecció contra les descàrregues elèctriques d'origen atmosfèric, així com les
de senyalització i tanca que restringisca l'accés de personal no professional a la zona / Descripción de las medidas correctoras adoptadas
para la protección contra las descargas eléctricas de origen atmosférico, así como las de señalización y vallado que restrinja el acceso de
personal no profesional a la zona.

3. SOL·LICITE / SOLICITO:
Que d'acord amb l'article 10 de l'Ordenança municipal reguladora de les antenes d'instal·lació i funcionament d'infraestructures radioelèctriques de
telecomunicació, se'm concedisca la corresponent llicència d'obra o instal·lació d'antena de telefonia mòbil en els termes exposats.
Que a tenor de lo dispuesto en el artículo 10 de la ordenanza municipal reguladora de las antenas de instalación y funcionamiento de
infraestructuras radioeléctricas de telecomunicación, se me conceda la correspondiente licencia de obra o instalación de antena de telefonía móvil
en los términos expuestos.

Signatura / Firma

Onda,

de/d'

de

AJUNTAMENT D'ONDA / AYUNTAMIENTO DE ONDA
L'Ajuntament d'Onda guardarà secret de les dades de caràcter personal que ens heu facilitat i us garanteix l'adopció de les mesures de seguretat necessàries per a la vostra confidencialitat. Així
mateix, us informem que teniu reconeguda la possibilitat d'exercitar gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les vostres dades en els termes establerts en la llei
orgànica 15/1999, BOE 14/12/1999.
El Ayuntamiento de Onda guardará secreto respecto de los datos de carácter personal que nos habéis facilitado y os garantiza la adopción de las medidas de seguridad necesarias para velar por
vuestra confidencialidad. Asimismo os informamos que podéis ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre vuestros datos en los términos previstos
en la Ley orgánica 15/1999, BOE 14/12/1999.
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SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'INSTAL·LACIÓ D'ANTENA DE TELEFONIA MÒBIL
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SOLICITUD DE LICENCIA DE INSTALACIÓN DE ANTENA DE TELEFONIA MÓVIL
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NEGOCIAT D'URBANISME / NEGOCIADO DE URBANISMO
Escrit d'inici d'expedient / Escrito de inicio de expediente:
S'ha iniciat amb la data que consta al segell de registre d'entrada, el procediment per a l'obtenció de la
llicència d'obra o instal·lació de telefonia mòbil, sent el termini de resolució de l'expedient de dos mesos a
partir de la data d'inici, llevat que se suspenga la tramitació de l'expedient per causa imputable a la persona
interessada (article 10 A) 6è de l'Ordenança municipal reguladora de les antenes d'instal·lació i
funcionament d'infraestructures radioelèctriques de telecomunicació).
Respecte als efectes que pot produir el silenci administratiu (falta de resolució expressa en termini), aquest
serà negatiu en tot cas, i s'entendrà desestimada la sol·licitud pel transcurs del termini sense resolució
expressa (art. 223.1 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol).
Per tal d'obtenir informació sobre l'estat de tramitació de l'expedient podrà adreçar-se a la plaça del Pla,
número 1, o al telèfon 964600050 o FAX 964604133.
Se ha iniciado con la fecha que consta en el cuño de registro de entrada, el procedimiento para la obtención
de la referida licencia de obra o instalación de telefonía móvil, siendo el plazo de resolución del expediente
dos meses a partir de la fecha de inicio, salvo que se suspenda la tramitación del expediente por causa
imputable a la persona interesada (artículo 10 A) 6º de la Ordenanza municipal reguladora de las antenas
de instalación y funcionamiento de infraestructuras radioeléctricas de telecomunicación)
Respecto a los efectos que puede producir el silencio administrativo (falta de resolución expresa en plazo),
este será negativo en todo caso, entendiéndose desestimada la solicitud por el transcurso del referido plazo
sin resolución expresa (art. 223.1 de la Ley 5/2014, de 25 de julio)
Para obtener información sobre el estado de tramitación del expediente podrá acudir a la dirección plaza de l
Pla, número 1, o al teléfono 964 600050 o fax 964 604133.
El que us comuniquem per al vostre coneixement i informació / Lo que se le comunica para su conocimiento
e información.

Signatura / Firma

Onda,

de/d'

de

