
	

	

 

En JOAN SANCHIS I MUÑOZ, Portaveu Del GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS a l’Ajuntament De 
Benigànim, a l'empara d’allò que estableix la Llei Reguladora De Les Bases De Règim Local i 
el Decret 2568/1986 d'Organització i Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
presente al Ple de la Corporació l’adopció de la següent: 

MOCIÓ SOBRE LA INSTAL·LACIÓ D’ANTENES DE TELEFONIA I SERVEIS 
TELEMÀTICS 

Les tecnologies de la telecomunicació són portadores de progrés i benestar i contribueixen a millorar 
el nostre coneixement del món i de les persones que ens envolten. No obstant això, algunes d'elles 
en fases de desenvolupament i amb una feroç competència per guanyar mercats, poden tenir 
efectes directes o col·laterals negatius sobre les nostres vides i danyar la salut quan les emprem de 
forma incontrolada. 

Aquest és el cas de la telefonia mòbil i dels sistemes telemàtics sense fils, particularment dels punts 
on s’origina la senyal dels mateixos (antenes mòbils, estacions bases, enllaços entre diferents 
antenes, etc.). 

Respecte d’aquestes tecnologies hi trobem informes contradictoris i davant els quals resulta difícil 
distingir els que estan inspirats en el coneixements científics independent i els que obeeixen a 
interessos de les empreses operadores de telefonia amb un poder econòmic extraordinari i gran 
capacitat d'influència política i mediàtica. En tot cas, davant la incertesa, resulta raonable adoptar 
precaucions en la instal·lació d’aquestes tecnologies. 

La preocupació pels efectes d’aquest tipus d’instal·lacions, particularment d’antenes de telefonia 
mòbil, ha estat ben present al nostre poble. Diferents grups de veïns s’han mobilitzat en nombroses 
ocasions per a sol·licitar la retirada d’instal·lacions properes a les seues cases, a les quals 
s’atribueix una possible contribució a l’aparició de diferents malalties, particularment casos de 
càncer. Les dades empíriques aportades pels veïns, si bé no constitueixen cap prova de caràcter 
científic, si mostren d’una forma significativa una concentració de casos de càncer al voltant 
d’aquestes instal·lacions. 

Respecte a aquesta qüestió, en els darrers anys es va assolir la retirada de l’antena ubicada a 
l’Avinguda del Reial, 19. Tot i això, persisteixen encara instal·lacions polèmiques, especialment la 
ubicada a la Plaça Rei en Jaume, 6. 

Des del Grup Municipal Compromís hem sol·licitat a l’Ajuntament de Benigànim que se’ns facilitara 
la normativa municipal/ordenança que regula la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil i serveis 
telemàtics. Davant això, se’ns ha comunicat que no existeix cap tipus de normativa municipal al 
respecte. 

 

 

 



	

	

És per això, que proposem l’adopció al ple dels següents acords. 

ACORDS 

1. Que s'encarregue de forma immediata la realització d'un estudi tècnic amb la finalitat 
d’ordenar, situar i racionalitzar amb criteris tècnics i urbanístics la implantació d’aquestes 
infraestructures, assegurant un nivell de protecció de la salut per als veïns de Benigànim. 

2. Aquest estudi haurà de servir necessàriament per a l’elaboració d’una ordenança municipal 
sobre la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil i serveis telemàtics, tenint com a base dos 
criteris fonamentals: màxim allunyament possible del nucli habitat i suficient cobertura. 

3. Respecte la instal·lació particular ubicada a la Plaça del Rei En Jaume, 6, i davant les 
històriques reivindicacions dels veïns, l’Ajuntament de Benigànim es compromet de forma 
immediata a sol·licitar i iniciar totes les gestions necessàries per al desmuntatge d’aquesta 
instal·lació. 

4. L’Ajuntament de Benigànim estudiarà la situació legal de la resta d’instal·lacions actuals 
ubicades al nucli poblacional o en les seues proximitats amb la finalitat de poder actuar en 
conseqüència. 

 

 

 

 

 

Benigànim, 13 de Novembre de 2015 

Joan Sanchis i Muñoz, Portaveu del Grup Municipal Compromís a l’Ajuntament de Benigànim 


