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Capítol I. 

Article 1r A 
1. Aquestes 

a) La pla 
duccic 
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i conc 
ment, 
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c) La insl 
de le: 
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d) Cocur 
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lupam 
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2. La utilitzz 
obres i ir 
sionaris c 
per les nc 
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per aquc 

Article 2n I 
1. L'ocupac 

Disposicions generals ~ 
,mbit d'aplicacio 
ordenances regulen: 

nificació de les instal.lacions per a con- 
ms a la via pública de serveis públics 
)ministraments de tot tipus i de les obres 
licions necessaries per al seu establi- 
tra~at, conservació, supressió, substitu- 
odificacio o trasllat. 
ució de les obres per a I'establiment de 
;tal. lacions. 
pecció de I'ocupació de la via pública, 
; instal.lacions i de I'execució de les 

)aciÓ de la via pública, per causa de les 
itades obres i instal.lacions en desenvo- 
enf de I'Ordenanqa sobre Utilització dels 
d'Us Públic Municipal. 
cio del domini públic municipal, i les 
~stal.lacions que hi realitzin els conces- 
le serveis públics municipals es regira 
wmes sobre serveis dels ens locals, pels 
condicions de la concessió i pel corres- 
ontracte administratiu i, supletoriament, 
stes ordenances. 

Llicencia municipal 
ió de les vies públiques per causa de la 



instal.laci6 per a conduccions de serveis públics 
de subministraments exigira la llicencia municipal 
previa per a la utilització del domini públic afec- 
tat, i podra comprendre: 
a) El subsol de la via pública, de conformitat amb 

el que disposa I'Ordenanqa sobre Utilització 
dels Béns d'Us Públic Municipal. 

b) El sol, de conformitat amb el que preveu el pa- 
ragraf 2 d'aquest article. 

c) El vol de la via pública, en els casos excep- 
cionals previstos en aquestes ordenances. 

2. Cocupació del sol s'autoritzara: 
a) Amb caracter transitori, durant I'execució de 

les obres, per a diposit de maquinaria, mate- 
rials i runa, instal.laci6 de casetes d'obra i 
col.locació de tanques de protecció. 

b) Amb caracter durador, ja s~gui permanent o 
temporal, en casos excepcionals degudament 
justificats, per a instal.lacions accessories de 
les conduccions, com tapes d'accés, registre 
i maniobra, ventilacions de centres de trans- 
formació del tipus cambra subterrania, caixes 
de derivació verticals de quatre línies i pals de 
cables aeris en els casos autoritzats. 

3. Cexecució de les obres requerira també llicencia 
municipal que tindra per objecte aprovar el tra- 
Cat proposat pel titular de la instal.lació, com tam- 
bé les característiques d'aquestes obres i la seva 
forma i el seu termini d'execució, i s'atorgara de 
conformitat amb el que preveu I'article 178 de la 
Llei del Sol i I'article 1 del Reglament de Disc~pli- 
na Urbanística i altra legislació complementaria, 
o altres normes que les substitueixin, sota una in- 
terpretació amb criteris basicament tecnics I eco- 
nomics. 

4. La concessió d'una i altra classe de llicencia se- . 

ran ac 
raons 
guin 1 
dient 

Article , 

Tant I'ocl 
sotmese 
1. Pel q 

via p 
a) Vt 

oc 
b) Vt 

ta 
2. Quar 

a) El 
b) El 
c) k 
d) L: 

3. Les t 

blics 
des t 
a cat 
que 
iden' 

Article 
1. Les1 

inde 
des 
el q i  
i els 
zacic 

2. A la 
cio ( 
pod 

:tes diferents, amb independencia que, per 
d'economia i celeritat del procediment, pu- 

iramitar-se simultaniament en un sol expe- 
i ser objecte d'una mateixa resolució. 

3r Inspecci6 municipal 
upació com les obres autoritzades estaran 
s a inspecció municipal, que comprendra: 
ue fa a I'ocupació del subsol, sol i vol de la 
ública: 
3xercici correcte dels drets d'aquesta 
;u pació. 
?stat de conservació de les obres i les ins- 
I.lacions. 
it a les obres: 
comenqament a la data assenyalada. 

I compliment dels terminis d'execució. 
1 qualitat i la forma de realització de les obres. 
1 reposició dels elements urbanístics afectats. 
3mpreses concessionaries dels serveis pú- 
i les persones titulars d'instal.lacions situa- 

?n el subsol estaran obligades a dur a terme, 
.rec seu, totes les prospeccions i operacions 
siguin necessaries per a la localització i la 
tificació dels serveis i les instal.lacions. 

4t Termini de I'ocupacio 
licencies d'ocupació s'atorgaran per un temps 
terminat i podran ser modificades o revoca- 
per raons d'interes públic, de conformitat amb 
je preveu el capítol 8 d'aquestes ordenances 
articles 21 i 25 de I'Ordenanqa sobre la Utilit- 
5 dels Béns d'Us Públic Municipal. 
llicencia es fara constar el termini d'amortitza- 
Je I'obra o instal.laci6 de que es tracti, que no 
ra excedir de 30 anys. 





Capítol Il. Planificació 

Article 56 Pla General d61nstal.lacions 
1. Per garantir I'adaptació de les instal.lacions dels 

serveis públics de subministrament, en cada mo- 
ment, a les exigencies del desenvolupament ur- 
ba i al planejament urbanístic, com també la 
consecució dels nivells mínims de quantitat, qua- 
litat i seguretat establerts a les disposicions ge- 
nerals, es formara un Pla General d'lnstal.lacions 
que tindra la naturalesa de Pla Especial, de con- 
formitat amb el que preveu I'article 76.3 a) del Re- 
glament de Planejament Urbanístic, o norma que 
el substitueixi. Les instal.lacions a que es referei- 
xin aquestes ordenances s'ajustaran al que esta- 
bleix aquest Pla, com també al que disposen els 
altres plans i instruments de planejament que 
afecten el municipi. ' 2. Per a la formació del Pla General d'lnstal.lacions 
cada entitat explotadora de serveis públics redac- 1 tara un pla que contindra els extrems seggents: 
a) Determinació de les necessitats futures ates 

I'increment de consum previsible dels diferents 
subministraments. 

b) Ubicació de les fabriques o els centres pro- 
ductors o distribuldors dels subministraments. 

c) Assenyalament de les línies generals de trans- 
port i distribució i de les estacions de trans- 
formaci6. 



d) Previsió de les obres a realitzar a I'efecte d'es- 
tablir; ampliar o renovar les xarxes generals per 
assolir els nivells adequats i garantir els sub- 
ministraments permanents en un termini de 
cinc (5) anys. 

3. Els plans d'actuació de les respectives compa- 
nyies seran sotmesos a I'Ajuntament per exami- 
nar-10s i coordinar-10s. 

Article 6e Programa bianual de canalitzacions 
Per tal de garantir la perfecta coordinació de I'activi- 
tat de les companyies subministradores entre si i en 
relació amb I'actuació municipal, les empreses i en- 
titats explotadores de serveis hauran de presentar 
a I'AdministraciÓ municipal, abans del 30 de novem- 
bre de cada any, un programa de les instal.lacions 
que projectin realitzar a la via pública durant els dos 
anys següents, el segon amb caracter orientatiu, que 
haura d'ajustar-se al Pla General d'lnstal.lacions que 
tindra la naturalesa de Pla Especial, de conformitat 
amb el que preveu I'article 76.3 a) del Reglament de 
Planejament Urbanístic, o norma que el substituei- 
xi. Les instal.lacions a que es refereixin aquestes or- 
denances s'ajustaran al que s'estableix en aquest Pla, 
com també al que disposin els altres plans i instru- 
ments de planejament que afecten el municipi. 
Els serveis tecnics municipals corresponents propo- 
saran I'aprovació o les modificacions necessaries al 
programa de cada empresa amb vista a coordinar 
les obres de totes les companyies i les que tingui pre- 
vist realitzar I'Administració municipal. En cas de 
modificacions, previament a la resolució es donara 
audiencia a les companyies concessionaries perque 
informin sobre les raons que puguin justificar el 
manteniment del programa en la seva redacció 
originaria. 

Article 7e Revisió bimestral del Programa 
bianual 
El Programa bianual d'instal.lacions es revisara ca- 
da bimestre, en reunió de coordinació amb les com- 
panyies de serveis. Al mateix temps, s'incloura un 
bimestre més, per tal que sempre es disposi de dos 
anys complets. S'estudiaran a part les possibles ur- 
gencies que sorgeixin entre reunions. 

Article 8e Coordinació d'actuacions i segui- 
ment del programa 
1. Els serveis tecnics municipals podran fixar a la vis- 

ta del programa aprovat, els llocs de la ciutat en 
que tinguin prevista I'actuació més d'una com- 
panyia, les dates i els condicionaments necessa- 
ris per obtenir una actuació coordinada de les 
empreses interessades, de manera que en un sol 
termini d'execució, sense solució de continu'itat, 
es facin les diverses instal.lacions projectades. 

I De manera analoga es procedira quan en un ma- 
l 
1 teix lloc estigui prevista, al Programa d'Actuació, 
I la realització dlinstal.lacions d'un servei munici- 

pal, com semafors, enllumenat o d'altres similars 
i, al Programa anual d'instal.lacions, la d'alguna 
empresa. 
A les llicencies d'obres que s'expedeixin es fara 
constar expressament les condicions oportunes 
per garantir la coordinació necessaria. 

2. Per con6ixer en tot moment el desenvolupament 
de la planificació, I'Administració municipal por- 
tara un registre de les instal.lacions en execució 
i de les merament projectades. 

3. Les empreses subministradores de serveis que 
disposin les instal.lacions al subsol estaran obli- 
gades, després del requeriment previ municipal, 
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a dur a terme els treballs necessaris que garan- 
teixin aquesta coordinació. 

4. a) S'estableix una duració maxima d'un mes per 
a tota obra o tot tram d'obra programada. 

b) S'estableix una duració maxima de tres dies 
per a tota obra no programada o d'urgencia. 

c) Els serveis tecnics municipals podran ampliar 
o reduir els terminis de les obres en funció de 
circumstancies especials que es manifestin a 
la sol.licitud de llicencia o que sorgeixin du- 
rant I'execució de I'obra. 



Capítol III. Instal.lacions de serveis 

Article 9e Modalitats 
La instal.laci6 de les xarxes generals de subminis- 
trament a la via pública s'efectuara mitjan~ant con- 
duccions: 
a) En galeries de serveis. 
b) En caixons de serveis (o galeries no visitables). 
c) En tubulars. 
d) Enterrades. 
Les instal.lacions per cable al vol tindran caracter ex- 
cepcional i provisional i només s'autoritzaran en els 
casos expressament determinats. 
1. Es consideraran galeries de serveis els corredors 

subterranis destinats a allotjar les conduccions 
dels subministraments públics que per les seves 
caracterktiques permetin lliure accés a la totalitat 
del seu recorregut per fer les operacions d'ins- 
tal.laci6, conservació, manteniment i reparació de 
les conduccions situades al seu interior. 
Igualment, podran existir galeries visitables espe- 
cialitzades per a alta tensió, en les quals única- 
ment podran instal.lar-se aquests tipus de con- 
duccions. 

2. Es considerara galeria no visitable, o caixó de ser- 
veis, els recintes o corredors coberts amb lloses 
i accessibles des de I'exterior que permetin la ins- 
tal.lació al seu interior de conduccions i serveis 
de les diferents empreses concessionaries. 



3. Es consideraran tubulars les instal.lacions desti- 
nades a contenir conduccions de subministra- 
ments públics quan I'estesa de cables o tubs al 
seu interior pugui fer-se sense que calgui obrir 
el paviment, pero sense que permetin el lliure 
accés huma al seu recorregut total. Podran 
ser unitubulars o multitubulars, segons que 
permeti I'estesa d'un o de diversos conductes o 
tubs. 
Els tubulars s'hauran de fabricar amb formigó, fi- 
brociment, PVC, materials ceramics o altres de- 
gudament homologats, aptes per suportar les 
carregues previstes i resistents a la corrosió. 
Els tubulars se situaran en general sota les vore- 
res. No obstant aixo, en carrers de vorera d'am- 
plada inferior a 1,50 metres, podra autoritzar-se 
la col.locaciÓ sota la cal~ada. 

4. Seran conduccions enterrades les que es col.lo- 
quin directament al subsol sense utilitzar conduc- 
tes preexistents, de manera que no es puguin 
retirar o reparar sense obrir el paviment. 
Les conduccions enterrades hauran de situar-se 
sota les voreres, tret que la densitat de serveis 
existents ho impossibiliti. 

5. En tots els projectes d'urbanització es determina- 
ra, com un element més, els tipus o modalitats 
d'instal.laciÓ de serveis que corresponguin a ca- 
da via i la seva situació en aquesta. 

Article 10e Instal.lacions especials 
No es permetran instal.lacions diferents de les des- 
crites anteriorment, establertes en aquest capítol, Ile- 
vat de casos excepcionals degudament justificats i 
després de I'autorització expressa previa de I'Alcal- 
dia o de qui en tingui la delegació. 

Article 11e Conduccions d'aigua 
1. Les conduccions d'aigua s'instal.laran al subsol, 

d'acord amb la norma tecnica propia d'aquest 
servei i conforme a les disposicions de planeja- 
ment urbanístic vigent. 

2. Sera obligatoria la utilització de les galeries desti- 
nades a I'encreuament dels vials, quan existeixin 
o quan estiguin previstes al planejament, tret de 
situacions excepcionals, que requeriran autoritza- 
ció expressa de I'Ajuntament. 

Article 12b Conduccions de gas 
1. Les conduccions de gas slinstal.laran al subsol, 

d'acord amb la norma tecnica propia d'aquest 
servei i conforme a les disposicions de planeja- 
ment urbanístic vigents. 

2. Sera obligatoria la utilització de les galeries desti- 
nades a I'encreuament dels vials, quan existeixin 
o quan estiguin previstes al planejament, tret de 
situacions excepcionals, que requeriran autoritza- 
ció expressa de I'Ajuntament. 

Article 136 Conduccions electriques 
1. Les conduccions electriques s'instal.laran al sub- 

sol, d'acord amb la norma tecnica propia 
d'aquest servei i conforme a les disposicions de 
planejament urbanístic vigents. 

2. Sera obligatori I'allotjament en galeries de serveis, 
quan existeixin o quan estiguin previstes al pla- 
nejament urbanístic, de tota nova conducció de 
transport d'energia electrica de més de 66 kW., 
llevat de situacions excepcionals, que requeriran 
la autorització expressa de I'Ajuntament. 

3. Sera obligatoria la utilització de les galeries desti- 
nades a I'encreuament dels vials, quan existeixin 
o quan estiguin previstes al planejament urbanís- 



tic, tret de situacions excepcionals, que requeri- 
ran autorització expressa de I'Ajuntament, i a la 
resta d'encreuaments de vials o canalitzacions 
per calqada s'utilitzara el sistema de galeries no 
visitables o tubulars. 

4. En els altres casos podran ser enterrades. 

Article 14e Conduccions de telefonia i 
comunicacions 
1. Sera obligatori I'allotjament en galeries de serveis, 

quan existeixin o quan estiguin previstes al pla- 
nejament urbanístic, de tota nova conducció de 
la xarxa de transport de telecomunicacions, tret 
de situacions excepcionals, que requeriran I'auto- 
rització expressa de I'Ajuntament. 

2. Sera obligatoria la utilització de les galeries desti- 
nades a I'encreuament dels vials, quan existeixin 
o quan estiguin previstes al planejament urbanís- 
tic, tret de situacions excepcionals, que requeri- 
ran autorització expressa de I'Ajuntament, i a la 
resta d'encreuaments de vials o canalitzacions per 
calgada s'utilitzara el sistema de galeries no visi- 
tables o tubulars. 

3. En els altres casos s'utilitzara el sistema de gale- 
ries no visitables o tubulars. 

Article 156 Altres instal.lacions de cond~icció 
per cable 
Les conduccions per mitja de cables no compreses 
als articles anteriors s'instal.laran necessariament en 
alguna de les formes expressades als apartats 
a), b), c) o d) de I'article 9. Tot aixo sense perjudici 
del que s'estableix a I'article 10 de la Llei 3111987 del 
18 de desembre d'ordenació de les Telecomuni- 
cacions. 

Article 16b Situació, profunditats i distancies 
mínimes 
1. Les conduccions, quan no s'instal.lin en galeries 

de serveis, visitables o no, se situaran sota la vo- 
rera i a la profunditat que s'indica a continuació, 
sempre que sigui possible: 
Classe de servei Profunditat lliure 

mínima respecte de 
la rasant de la 

vorera en metres 
. . . . . . . . . . . . . .  1. Electricitat alta tensió 0,80 

. . . . . . . . . . . .  2. Electricitat baixa tensió 0,60 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3. Gas 0,80 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4. Aigua 0,80 
5. Telefons i altres conduccions per cable 0,60 

2. Podran autoritzar-se les conduccions a diferent 
profunditat de les indicades al paragraf anterior 
en casos absolutament justificats si ho cons~dera 
I'Administració municipal, sempre que s'adoptin 
les mesures complementaries de seguretat que 
en cada cas s'assenyali a les reglamentacions es- 
pecífiques de cada servei. 

3. Les distancies mínimes entre conduccions de di- 
ferents serveis, tant si transcorren paral.leles com 
a les seves interseccions o encreuaments, no po- 
dran ser inferiors a les següents, sempre que si- 
gui possible: 
- Entre conduccions de gas i electriques: 

0,20 m. 
- Entre conduccions de gas i canonades 

d'aigua: 0,50 m. 
La distancia mínima entre les conduccions de gas 
i qualsevol altra instal.laciÓ hidraulica que no si- 
gui de les esmentades al paragraf anterior, quan 
discorrin paral.leles, no podra ser inferior a 0,80 m. 
Les distancies mínimes indicades: 



a) Es mesuraran entre les generatrius exteriors 
d'ambdós conductes. 

b) Podran ser ampliades en els casos en que 
I'Administració municipal ho estimi convenient 
per raons de seguretat. 

c) Es podran reduir quan no sigui possible 
respectar-les sempre que les instal.lacions si- 
guin especialment i degudament protegides 
i alllades, mitjan~ant I'aplicació dels mitjans 
que en cada cas determini I'AdministraciÓ mu- 
nicipal i s'ajustin al que prescriuen els regla- 
ments corresponents. 

Article 17e Condicions tecniques i elements de 
protecció 
Les conduccions hauran de reunir les condicions tec- 
niques i els elements de protecció i seguretat esta- 
blerts per les normes vigents en el moment de la 
seva realització i especialment les seguents: 
1. En les línies aeries que subsisteixin o s'autoritzin 

amb caracter provisional d'ara endavant: 
a) L'altura mínima dels conductors des del terra 

en cap cas sera inferior a I'establerta a la nor- 
mativa vigent. 

b) Els pals o suports, que en cap cas podran 
col.locar-se a la calqada de la via pública, hau- 
ran de ser especials per al servei i reunir les 
característiques adequades per garantir la 
continultat del subministrament i la seguretat 
del personal obrer i de tercers. Excepcional- 
ment podra autoritzar-se que la línia de sub- 
ministrament a instal.lacions provisionals es 
recolzi en elements existents i no destinats a 
I'esmentada funció, sempre que es complei- 
xin les condicions mínimes de seguretat que 
exigeixen les disposicions vigents, sota la res- 

ponsabilitat exclusiva de I'empresa, les espe- 
cials que determini I'AdministraciÓ municipal 
i, en tot cas, les seguents: 
- Utilització de cables aillats autosuspensos 

o analegs. 
- Garantia d'integritat per als suports. 
- Aspecte estetic el mes discret possible. 
- Supressió en el termini no inferior a 15 dies 

seaüents a la desa~arició de les circums- 
tañcies que n1hagin motivat I'establiment. 

Els conductors col.locats en suports subjectes als 
edificis o bé a prop hauran de ser inaccessibles 
i compliran tots els requisits dels reglaments elec- 
trotecnics vigents. 

2. No podran autoritzar-se, en cap cas, instal.lacions 
d'esteses aeries, ni pals o suports contigus o sub- 
jectes a edificis artístics, historics, arqueologies, 
típics o tradicionals inclosos als catalegs a que 
es refereixi la Llei del Sol. 

Article 18e Instal.lacions d'enlla~ i10 preses 
Les instal.lacions d'enlla~ de les xarxes generals als 
usuaris s'atindran al següent: 
1. Es col.locaran normalment enterrades quan 

la conducció de que derivi estigui situada al 
su bsol. 

2. Les connexions, tant per a serveis públics com 
per a serveis particulars, es faran sobre les xar- 
xes generals de distribució del carrer. 

3. Seran d'aplicació a les connexions les condicions 
tecniques establertes per a les xarxes generals de 
subministrament a I'article anterior. 





Capítol IV. Llicencies 

Article 19e Obtenció 
Qualsevol obra a realitzar al sol o subsol dels espais 
lliures municipals de domini o Ús públic estara sot- 
mesa a I'obtenció previa de llicencies o autoritzacions 
municipals d'obra i ocupació o, si escau, permís d'ur- 
gencia, i al pagament dels tributs i preus públics co- 
rresponents, segons la normativa aplicable a cada 
suposit. 

Article 20e Classes d'ocupació 
Les llicenc~es municipals per les quals s'autoritzi I'ocu- 
pacio de la via pública segons aquestes-ordenan- 
ces i la de la Utilització dels Bens d'Us Públic 
Municipal seran de les classes següents: 
a) Definitives. 
b) Provisionals. 
c) Transitories. 
1. Seran llicencies definitives d'ocupació les de con- 

duccions en galeries de serveis, en caixons de 
serveis, tubulars o enterrades de conformitat amb 
el que preveuen aquestes ordenances. 

2. Seran llicencies provisionals les que es concedei- 
xin amb caracter excepcional. 

3. Seran llicencies transitories les que s'atorguin res- 
pecte de la porció de vial necessaria arran de 
I'execució d'obres per a la instal.laciÓ de con- 
duccions. 



4. Les llicencies d'ocupació atc 
dintre dels límits assenyalats 
via pública: 
a) En les llicencies definitivc 

mínim igual al calculat pc 
les obres i instal.lacions. 

b) En les llicencies provi si on^ 
cedent la conversió de les 
finitives. 

c) En les llicencies transitori 
necessari per a la realitza( 
es determinara quan se'n 
cia d'execució. 

5. El titular de la llicencia haur 
a) Exercir el dret d'ocupació 

cions que s'adaptin a les c 
establertes en aquestes or 
es consignin a la llicencia 
mes tecniques de complil 
guin propies de cada se 

b) Ajustar-se en I'ocupació c 
mini d'execució de les obr 
previstes en aquestes ord 
específicament s'assenya 

c) Satisfer els tributs i els pr 
ponents. 

d) Indemnitzar dels danys qu 
se a conseqüencia de le 
culpa o negligencia, al n 

e) Cessar en I'ocupació de I 
cedir al consegüent trasllat 
en el suposit de llicencie: 

Irgaran al seu titular, 
;, el dret a ocupar la 

?S, durant un termini 
?r a I'amortització de 

Is, fins que sigui pro- 
; instal.lacions en de- 

es, durant el termini 
:ió de les obres, que 
concedeixi la Ilicen- 

.a de: 
mitjanqant conduc- 

:ondicions tecniques 
'denances, a les que 
I d'obres i a les nor- 
ment obligat que si- 
rvei. 
lel sol, durant el ter- 
.es, a les condicions 
enances i a les que 
lin a la llicencia. 
,cus públics corres- 

e puguin ocasionar- 
s instal.lacions, per 
iunicipi. 
la via pública i pro- 
: de les instal.lacions 
s transitories. 

Article 21e Extinció 
1. Les llicencies s'extingiran: 

a) En el cas de no Ús o incompliment de les con- 
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icions, tant de les consignades al document 
e la llicencia com de les generals establer- 
3s en aquestes ordenances. 
'er renúncia del titular de la llicencia. 
'er infracció del planejament o de I'ordena- 
lent urbanístic i en els suposits que s'hi 
reveuen. 
'er perdua de la titularitat del servei públic del 
ubministrament corresponent, excepte en el 
uposit de traspas entre companyies. 
igida la Ilicencia, el titular haura de posar fi 
cupació i retirar les instal.lacions existents, Ile- 
jue se I'autoritzi expressament a abandonar- 
Si I'interessat no les retira, I'Admin~straciÓ mu- 
)al ho fara a carrec d'ell. 
,n s'autoritzi I'abandonament de conduccions 
gas, sigui quin sigui el seu diametre, s'haura 
~entilar per eliminar qualsevol rastre de gas 
lauran de tapar amb guix els extrems. 

Article 
1. Les 

es ri 
SUP 
min 
d'hc 
treb 
afec 
veis 
de 

2. L'Ajl 
la ir 
gui 
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! 22e Llicencia d'obres 
llicencies per a la realització d'obres a que 
efereixen aquestes ordenances podran estar 
editades, alhora que a I'observan~a de deter- 
ats terminis d'inici i acabament, a la fixació 
xaris i intensitats en el desenvolupament dels 
 alls i les seves modalitats, especialment quan 
:tiri la seguretat de les edificacions i altres ser- 
, confrontants o al minim entorpiment del transit 
vianants i vehicles. 
untament denegara la llicencia quan I'obra o 
istal.lació sol.licitada entri en contradicció o pu- 
quedar afectada per futurs serveis municipals 
wes. També es denegara la llicencia quan, se- 

gons el criteri municipal, existeixin unes altres al- 
ternatives pel que fa al tra~at o a les condicions 



de la instal.lació que suposin una menor afecta- 
ció a la vialitat. 

3. La llicencia d'obres atorgara al seu titular el dret 
a executar les obres dintre del termini assenyalat 
amb subjecció al que disposen aquestes orde- 
nances i a les condicions especials establertes 
a la llicencia. Si a la llicencia no s'assenyala el ter- 
mini d'execució de les obres, es considerara que 
aquestes hauran de realitzar-se abans dels sis (6) 
mesos del seu atorgament i es considerara ca- 
ducada a partir d'aquell moment, llevat que per 
mitja de la justificació oportuna se'n sol.licites 
prorroga. 

Article 23e Classes de llicencies d'obres 
Les llicencies d'obres podran ser: 
a) Per a la construcció o reforma de galeries o cai- 

xons de serveis. 
b) Per a la instal.laciÓ, la substitució, la modificacio, 

el trasllat o la supressió de conduccions a les es- 
mentades galeries o als esmentats caixons de ser- 
veis o en tubulars. 

c) De canalitzacions per a instal.lació, substitució, 
modificacio, trasllat o supressió de conduccions 
enterrades que formin part de la xarxa general 
de serveis. 

d) De connexions i10 preses per a instal.laci6, subs- 
titució, modificació, trasllat o supressió de conduc- 
cions enterrades que constitueixin connexions de 
la xarxa general als usuaris i la longitud de la qual 
no excedeixi de 25 metres. 

e) Per a instal.laciÓ, substitució, modificació, trasllat 
o supressió de conduccions aeries. 

Article 24e Projecte 
A la sol.licitud de les llicencies d'obres a que es 

refereix I'article anterior, s'hi adjuntara el projecte re- 
dactat pel facultatiu competent, per triplicat i degu- 
dament visat pel col.legi professional corresponent, 
tret del cas de conduccions telefoniques, en que Úni- 
cament s'exigira en aquelles obres en que, per la se- 
va importancia i excepcionalitat, resulti necessari. 
Aquest projecte haura de contenir com a mínim les 
dades següents: 
a) Naturalesa de I'obra i modalitat de les instal- 

lacions. 
b) Expressió de si es tracta d'una instal.laciÓ nova, 

una substitució, una modificacio, un trasllat o una 
supressió de conduccions preexistents. 

c) Emplaqament, dimensions i altres característiques 
de les obres. 

d) Referencia detallada de la seva inclusió al Pla Es- 
pecial o al Programa bianual, fora que es tracti 
d'obres d'interes especial en que es donara com- 
pliment al que disposen aquestes ordenances. 

e) Planol detallat, en planta, a escala 1:500 en que 
s'especificaran: 
1) Les instal.lacions que es projectin, tant en plan- 

ta com en secció de la rasa. 
2) Les instal.lacions propies de I'entitat sol.licitant 

emplaqades a les vies públiques afectades per 
I'obra, referides a les alineacions oficials, amb 
indicació segons les normes que I'Administra- 
cio municipal assenyali: 
- De les instal.lacions existents que hagin de 

romandre. 
- De les que s'abandonin. 
- De les que hagin de desapareixer. 
- Dels tubulars de reserva que es deixin, si 

escau, i del seu emplaqament. 
3) Les instal.lacions d'altres companyies que pu- 

guin resultar afectades per la que es preten- 



gui instal.lar o puguin condicionar-la, en obres 
en que, per la seva singularitat, I'Administra- 
cio ho consideri necessari. 

4) Indicació sobre el planol de I'arbrat i altres ele- 
ments urbanístics a que pugui afectar I'obra, 
amb expressió de les dades necessaries per 
a la seva identificació i valoració. 

f) Indicació de si s'haura de prohibir o limitar la cir- 
culació. 

g) Materials que s'empraran. 
h) Equips de treball i maquinaria que s'utilitzara. 
i) Duració previsible de I'obra i calendari d'execució. 
j) Pressupost de les obres i instal.lacions. 

Article 25e Llicencies de connexions i10 preses 
La sol.licitud de les llicencies d'obra de connexions 
i10 preses hauran de presentar-se d'acord amb els 
models establerts i, en tot cas, hauran de contenir 
les dades següents: 
a) Classe de connexió o presa. 
b) Tipus de canalització que es fara, empla~ament, 

dimensions i altres característiques. 
c) Croquis de situació i, si calgués per la seva im- 

portancia, planol de I'obra. 
d) Classe i superfície del paviment que hagi de ser 

destrui't. 



Capítol V. Execució de les obres 

Article 26e Galeries de serveis 
Sense perjudici del que disposin els plans corres- 
ponents de galeries de serveis que puguin aprovar- 
se, la construcció d'aquestes podra realitzar-se en 
els casos següents: 
1. Construcció per part de I'Ajuntament 

La construcció de les galeries de serveis previs- 
tes a I'anualitat corresponent del Programa d'Ac- 
tuació municipal podra realitzar-se: 
a) Com un dels elements d'urbanització de les 

vies públiques, a efectuar juntament amb els 
altres mitjan~ant la licitació conjunta, sense 
perjudici de la modalitat de finan~ament que 
li és peculiar, o 

b) com a obra independent que es fara, si es 
possible, abans de la pavimentació o la reno- 
vació del paviment de la via pública. 

2. Construcció per part de les empreses con- 
cessionaries 
Les empreses de serveis públics podran prendre 
la iniciativa de construir, exclusivament a carrec 
seu, galeries de serveis, després de la conces- 
sió previa de les llicencies d'ocupació i d'obres 
corresponents de conformitat al que disposen 
aquestes ordenances. 

3. CAjuntament podra també adjudica6 despres dels 
tramits legals pertinents previs, la construcció i I'ex- 
plotació de galeries de serveis a través d'una con- 
cessió. 



Article 273 Tubulars 
Els tubulars es consideraran element urbanístic i les 
companyies subministradores faran la seva instal.la- 
ció d'acord amb el Pla General i el Programa anual 
d'instal.lacions. 
La instal.lació exigira I'obtenció previa de les Ilicen- 
cies corresponents d'ocupació i d'obres. 

Article 283 Limitacions i prevencions 
1. Als efectes de concessió de la llicencia d'obres 

i assenyalament de termini i dates inicials i finals 
per a la seva execució, es tindran en compte les 
prevencions següents: 
a) No s'autoritzara el treball simultani de dues en- 

titats al mateix tram de carrer, llevat que hagin 
d'utilitzar la mateixa rasa, o que aquesta simul- 
taneytat figuri a la proposta d'acció coordina- 
da, acceptada pels serveis municipals com- 
petents. 

b) No es podra realitzar cap canalització dintre 
dels tres anys següents a la recepció provisio- 
nal d'obres de nova pavimentació, renovació 
o millora de cal~ades, i d'un any pel que fa 
a les voreres, i 

c) podra no concedir-se cap assenyalament de 
nova obra, si I'entitat peticionaria es troba fora 
de termini en la realització d'altres obres o ha 
incorregut en la seva execució en alguna ano- 
malia sense corregir. 

2. No obstant aixa en casos excepcionals, I'Alcal- 
dia o persona en que delegui podra autoritzar la 
concessió de llicencia sense subjecció a les re- 
gles establertes al paragraf anterior, pero en el su- 
phsit de I'apartat b) de I'esmentat paragraf, el 
peticionari haura de reposar el paviment del vial 

en les condicions i I'amplitud que fixi la Inspec- 
ció municipal facultativa. 

Article 293 Calendari 
Les llicencies d'obres podran fixar el calendari 
d'aquestes, les condicions d'execució, els materials 
i la maquinaria que s'emprara, la data de I'inici i la 
durada de les obres, ['horari de treball, els torns obli- 
gatoris continus per intensificar-lo i qualsevol altra da- 
da per tal de garantir la seguretat de la circulació 
de vianants i vehicles i reduir al mínim les molesties 
al públic. 
Si les obres han d'impedir o restringir la circulació, 
s'han d'assenyalar previament les vies per les quals 
haura de desviar-se, segons instruccions de I'Admi- 
nistració municipal. 
En el cas que en les obres s'hagin d'utilitzar vehi- 
cles o maquinaria especial que puguin afectar el pa- 
viment, s'assenyalaran els itineraris que aquells hagin 
de seguir i les mesures de seguretat que hagin 
d'adoptar-se. 

Article 303 Obligacions del titular de la 
llicencia 
El titular de la llicencia estara obligat a: 
a) El compliment de les normes generals establer- 

tes en aquestes ordenances quant a les caracte- 
rístiques de les instal.lacions i la forma d'execució 
de les obres, i de les condicions especials que 
s'estableixin a la mateixa llicencia. 

b) El pagament dels tributs i preus públics corres- 
ponents. 

c) La constitució del diposit regulat en aquestes or- 
denances. 

d) La indemnització dels danys i perjudicis que a 
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Articl 
1. Pel 

mmediats o vies d'acces a la zona de les 
)bres, sofreixin danys, per manca de les con- 
jicions necessaries, per haver suportat el pes 
Je la maquinaria emprada a I'obra. 
i ls danys i perjudicis que els elements urba- 
istics indicats puguin sofrir com a conseqüen- 
:¡a de I'execució de les obres. 
-es despeses ocasionades per les desviacions 
Jel transit. 
la constitució del diposit previ es tindran en 
ipte les normes següents: 
2ada diposit únicament podra garantir les obli- 
~acions corresponents a una sola obra. 
3uan la llicencia per a una obra la sol.licitin 
solidariament o mancomunadament diverses 
sntitats, el diposit sera Únic i conjunt per a 
totes. 
El diposit podra constituir-se en metal.lic o mit- 
jansant aval bancari. 
folució del diposit només es verificara transco- 
si escau, el termini de garantia i després dels 

es corresponents previs que acreditin que les 
han estat realitzades de conformitat, que s'han 
3t els elements urbanístics afectats i que s'han 
nitzat els titulars pels perjudicis ocasionats a 
ts elements a conseqüencia de les obres. 
la valoració dels danys causats a I'arbrat es 
en compte: I'edat, la corpulencia, la dificultat 
~osició i la minva del seu desenvolupament 
IC. 
constitució del diposit es podra efectuar anual- 
nt, segons el volum d'obra que la companyia 
j i  realitzat I'any immediatament anterior. 

e 338 Execució de les obres 
a I'execució de les obres, el titular de la 



llicencia haura de disposar de I'assenyalament de 
dates, que és un document on consten I'empla- 
qament, la classe d'obra a realitzar (canalització, 
connexió i10 presa o reparació d'avaria) i les da- 
tes d'inici i finalització dels treballs. Aquest docu- 
ment ha de trobar-se a peu d'obra i I'executor de 
les obres ha d'exhibir-lo quan ho requereixi la Ins- 
pecció municipal o la Guardia Urbana. 

2. Les obres s'efectuaran segons el projecte apro- 
vat. Si en I'execució de les obres I'entitat troba un 
entorpiment al subsol que impedeix el tra~at pre- 
vist, ho comunicara a I'Administració municipal i 
se sotmetra, si escau, a les indicacions que 
aquesta formuli. 

Article 34e Replanteig 
Abans de comenGar les obres, el seu director fara 
un replanteig sobre el terreny al qual podra assistir 
un tecnic municipal. 
Es faran de manera que s'ocasionin els mínims per- 
judicis a les infrastructures confrontants, I'arbrat, els 
jardins, I'enllumenat, els senyals de circulació, o qual- 
sevol altre element d'urbanització a les instal.lacions 
de tota classe existents. 
A les obres en que, a causa de la durada, les mo- 
lesties que ocasionin al vei'nat, el volum economic, 
I'amplitud, els paviments d'especial interes o I'exigen- 
cia del transit ho facin aconsellable, s'adoptaran les 
mesures excepcionals de planejament, obres acces- 
sories, senyalitzacions i circulació que, després d'un 
estudi previ, determinara I'Administració municipal. 
Quan I'Ajuntament exigeixi, en casos especials, 
I'establiment de torns continus, fins i tot de nit o a 
intervals determinats, amb I'obligació d'establir pro- 
visionalment la circulació a hores convenients, I'enti- 
tat haura d'aportar els mitjans auxiliars dlil.lumi- 

nació, senyals de circulació, de seguretat i altres ad- 
dicionals que calguin. 

Article 35e Normes de tancament i 
senyalització 
Totes les obres hauran de tenir tanques indicadores, 
amb un reto1 normalitzat segons les prescripcions del 
Capítol IX d'aquestes ordenances. 
CAjuntament podra adoptar un sistema de tancat 
normalitzat per a totes i10 cada una de les compa- 
nyies de serveis públics, en el qual es diferencii'n cla- 
rament si les obres corresponen a treballs progra- 
mats o a reparacions d'avaries. 

Article 36e Executor de les obres 
1. El titular de la llicencia podra realitzar les obres 

directament o mitjanqant empresa especialitzada, 
i haura d'acreditar en tot cas la disponibilitat dels 
mitjans tecnics necessaris per a la bona execu- 
ció dels treballs i indicar el nom del tecnic com- 
petent responsable. 
Els titulars de les llicencies o les empreses con- 
tractistes hauran de disposar d'un equip que 
comprengui, com a mínim, els elements de com- 
pactació mecanica, obra, pavimentació, transport 
i altres, suficients per executar els treballs en els 
terminis assenyalats. 
Els contractistes que estiguin incapacitats com 
a conseqüencia de qualificació desfavorable 
en alguna obra o algun servei no podran realit- 
zar les obres mentre duri el període d'incapa- 
citació. 

2. CAdministració municipal podra realitzar, a carrec 
del titular de la llicencia, el rebliment de rases i 
la reposició de paviments, després de la justifi- 
cació i el requeriment previs. 



3. Cexecució de les obres s'ajustara estrictament al 
calendari i als horaris aprovats. 

4. LfAdministració municipal, per raons d'interes pú- 
blic, podra introduir durant I'execució modifica- 
cions al pla de les obres, tant si afecten el 
calendari o I'horari, com els torns de treball o la 
maquinaria a emprar. 

5. Si per causes justificades no fos possible iniciar 
les obres la data fixada a I'assenyalament, I'enti- 
tat podra sol.licitar I'ajornament a I'Administració 
municipal. 
Igualment, si en I'execució de I'obra I'entitat tro- 
ba obstacles al subsol que estima que ha d'im- 
pedir el compliment del termini fixat per 
finalitzar-la, sol.licitara a I'Administració municipal 
la prorroga oportuna, amb justificació de les cau- 
ses al.legades. Aquesta sol.licitud haura de 
realitzar-se 24 hores abans de complir-se el ter- 
mini indicat a I'assenyalament. 
En tots dos casos, I'Administració municipal fixa- 
ra el nou assenyalament de dates per realitzar els 
treballs. 

6. Els encarregats de les obres hauran de tenir a 
disposició dels agents de I'autoritat municipal el 
document d'assenyalament de dates en que fi- 
gurara el calendari i els horaris aprovats, i hau- 
ran d'exhibir-lo quan siguin requerits per a aixo. 

Article 37e Obertura i rebliment de rases i 
disposició de materials a la via p~iblica 
1. Cobertura i el rebliment de rases i la disposició 

de materials es realitzara d'acord amb les condi- 
cions que assenyala el Capítol IX. 

2. No es podran tapar les rases i fer la reposició del 
paviment sense haver-ho notificat a la Inspecció 
tecnica municipal amb I'antelació suficient perque 

la inspecció pugui efectuar les comprovacions 
oportunes. La inobservanca d'aquest requisit 
podra ser motiu que s'ordeni el buidat de la 
rasa. 

3. Tot rebliment de rases haura d'assolir una densi- 
tat del 95 per cent de I'assaig proctor modificat 
en calcades i del 90 per cent en voreres. 

4. A les vies sense paviment, els rebliments hauran 
igualment de compactar-se al 95 per cent del 
proctor modificat, malgrat que la resta del terreny 
vial no assoleixi aquest límit. 

Article 38e Reposició provisional del paviment 
1. No hi haura solució de continu'itat entre els tre- 

balls de rebliment de la rasa i els de reposició de 
paviment. Quan per circumstancies especials hi 
hagi solucio de continu'itat, sempre haura de 
construir-se un paviment provisional d'acord amb 
el que preveu el Capítol IX. Cempresa haura de 
vigilar en tot moment la conservació dels pavi- 
ments provisionals i especialment en casos de 
pluja o altres incidencies. 

2. Per a cada obra, la longitud maxima de rasa sen- 
se paviment provisional o definitiu sera de 130 
metres, excepte les destinades a cables electrics 
d'alta tensió i telefonics que podra ser de 250 
metres o superior, després de la justificació 
previa. 

Article 39e Reposició de paviments 
1. Els materials utilitzats en la reposició del paviment 

hauran de complir el Plec de Condicions vigent 
de IIAjuntament, i en el seu defecte el Plec de 
Prescripcions Tecniques Generals per a obres de 
Carreteres i Ponts (PG3-75), del MOPU. 

2. La reposició definitiva del paviment s'efectuara 



d'acord amb les prescripcions considerades al 
Capitol IX d'aquestes ordenances. 

Article 40e Supressió de barreres arquitecto- 
niques 
A les obres de canalitzaci6,que discorrin per cruF 
lles de carrers amb voreres d'amplada superior a dos 
metres que afectin els passos de vianants i que no 
disposin de gual per a minusvalids als esmentats 
passos, el titular de la llicencia haura de construir- 
los, d'acord amb I'Ordenanqa de Supressió de Ba- 
rreres Arquitectoniques. 

Article 41e Recepció de les obres 
1. Les obres de construcció, reparació i conserva- 

ció de galeries de serveis i les de reposició del 
paviment i reconstrucció dels altres elements i ins- 
tal.lacions municipals afectats per I'obertura de ra- 
ses tindran la consideració d'obres públiques 
municipals a fi que la seva recepció i la seva qua- 
lificació quedin sotmeses al compliment de les for- 
malitats i els requisits establerts al Reglament de 
Contractació de les Corporacions Locals. 

2. Després de la recepció provisional previa de les 
obres, la companyia haura d'aportar un certificat 
de qualitat de I'obra. 
Si es detecten anomalies durant I'execució de les 
obres, \'Ajuntament podra exigir la presentació 
dels proctors, les provetes i els assaigs que es 
considerin oportuns, realitzats per un laboratori 
homologat. 

3. Les obres tindran un període de garantia d'un 
any, a comptar des de la seva recepció provisio- 
nal. Durant aquest termini, I'empresa vigilara i tin- 
dra cura del bon estat de I'obra, i procedira a les 
reparacions necessaries que ordeni I'Administra- 

cio municipal. La recepció definitiva estara con- 
dicionada al que preveuen aquestes ordenances. 
En tot cas, es retindra la indemnització dels danys 
i perjudicis que poguessin tenir lloc. 

Article 42e Planol de fi d'obra 
En totes les canalitzacions, les companyies de ser- 
veis públics lliuraran a I'AdministraciÓ, en un termini 
maxim de tres mesos, un planol de fi d'obra real de 
la instal.laciÓ, amb tots els detalls necessaris per si- 
tuar exactament les instal.lacions, tant en planta com 
en alqat, planol que sera valid a tots els efectes i que 
servira per t ra~ar una cartografia de serveis. 





Capítol VI. Conservació i reparació 
d'instal.lacions 

Article 436 Conservació de galeries de serveis 
La conservació de les galeries de serveis sera res- 
ponsabilitat del seu promotot; sense perjudici del que 
es disposi al Pla general o especial corresponent. 

Article 44e Prevenció de danys a la via pública 
Per tal d'evitar danys als elements de la via pública, 
les companyies concessionaries dels serveis hauran 
de mantenir les instal.lacions en perfecte estat de 
conservació, mitjan~ant el compliment estricte de les 
normatives tecniques vigents en la materia. 

Article 45e Indemnitzacions 
1. Tots els danys que s'ocasionin als elements urba- 

nístics, com a conseqüencia d'avaria en les con- 
duccions o funcionament negligent de les instal.la- 
cions, hauran de ser indemnitzats per I'empresa 
propietaria. 

2. En especial els arbres i altres tipus de plantacions 
que, a conseqüencia d'emanacions de gas pro- 
cedents d'alguna conducció trencada o avaria- 
da morin, seran substitu~ts pel Servei Municipal 
de Parcs i Jardins, a carrec de la companyia pro- 
pietaria de la conducció. 
Anualment el Servei Municipal de Parcs i Jardins 
formulara una relació dels arbres i les plantacions 
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Article 46e Equips d'emergencia 
1. Les empreses i entitats que tingui1 

a la via pública hauran de dispos 
permanent de personal, convenic 
suficient per reparar immediatame 
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Article 47e Reposició de tapes 
Les tapes d'acces, registre i maniot 
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Capítol VII. Cales a la via publica 

Article 486 Definició 
Es conceptuara com a cala, i estara sotmesa a la 
llicencia municipal, tota obra d'obertura de la via pu- 
blica o remoció del paviment per reparar avaries o 
desperfectes a les conduccions o instal.lacions dels 

I serveis. 

I Article 496 Comunicació d'avaries 
1. En el cas que sigui necessaria I'obertura d'una 

cala, la companyia haura de comunicar als ser- 
veis municipals competents pel mitja més rapid, 
fins i tot el telefonic, I'abast de I'avaria i les seves 
conseqüencies previsibles, i també haura d'avi- 
sar la Guardia Urbana en el cas que aquesta no 
sigui la que hagi comunicat I'avaria. 

2. El mateix dia o, si no fos possible, el primer dia 
habil següent es reiterara, aquesta vegada per es- 
crit, la comunicació als serveis municipals com- 
petents. 

Article 50e Urgencies 
, En cas d'urgencia, valorada sota la responsabilitat 
1 de la mateixa companyia, aquesta podra iniciar els 

treballs de reparació, tan aviat com hagi fet la co- 
municació escrita o en cas d'urgencia, després d'ha- I ver realitzat a comunicació telefonica, amb inde- 



pendencia del compliment d'allo que disposa I'arti- 
cle anterior. 

Article 51e Llicencies 
1. Dintre de les 48 hores següents a la presentació 

escrita del comunicat, I'entitat haura de sol.licitar 
la llicencia per a I'obertura de la cala de que es 
tracti expressant: 
a) Classe d'avaria. 
b) Tipus de cala, empla~ament, dimensions i al- 

tres característiques. 
c) Croquis de situació i, en cas que per la seva 

importancia doni lloc a una canalització, pla- 
no1 de I'obra, classe i sulserfície del lsaviment 
que ha de ser destruyt i material i maquinaria 
a utilitzar a I'obra de reposició. 

d) Durada previsible de I'obra. 
2. Segons les dades confirmades a la sol.licitud i el 

resultat de la inspecció efectuada, I'AdministraciÓ 
concedira la llicencia d'obres, en la qual fixara la 
durada maxima de les obres i la manera 
d'executar-les, i practicara la liquidació de la quota 
de I'lmpost sobre Construccions, Instal.lacions i 
Obres i de la taxa per tramitació de la llicencia, 
com també del cost de reparació del paviment 
destru'it i dels danys causats a I'arbrat i altres ele- 
ments urbanístics. 



Capítol VIII. Trasllat, modificació o su- 
i pressió d'instal.lacions 

Article 52e Plans i programes municipals 
Tant les llicencies definitives com les provisionals 
d'ocupació s'entendran sempre subordinades a les 
necessitats de la ciutat i atorgades sota la condició 
que les companyies subministradores hauran de mo- 
dificar, traslladar o suprimir les instal.lacions d'acord 
amb els plans i projectes municipals. 
Per aquesta causa, quan alguna via pública estigui 
dotada de galeria de serveis, les noves conduccions 
seran susceptibles de ser-hi instal.lades en el termi- 
ni que hagi estat assenyalat. 
Quan per raó d'obres d'urbanització o establiment 
de serveis públics calgués traslladar, modificar o su- 

I primir les conduccions o les instal.lacions de servei 
existents, les entitats afectades estaran obligades a 
realitzar les obres necessaries de la manera i en els 
terminis que assenyali I'AdministraciÓ municipal. En 
el moment de presentar la proposta tecnica del tras- 
llat, I'empresa titular de la instal.laciÓ haura de fer 
constar I'any de la instal.laci6 del servei afectat, les 
característiques tecniques (material, diametre, sec- 
ció, etc.) i presentar copia de la llicencia municipal 
concedida en el seu moment. 

Article 53e Cost de la supressió 
El cost de la supressió, modificació o trasllat, anira 
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Capítol IX. Qualitat d'execucio, ordre, 
seguretat i imatge de les obres 

Article 58e Obertura de rases 
1. Demolició del paviment: 

La demolició del paviment es fara mitjan~ant el 
procediment mes adequat per a cada circums- 
tancia, el qual pot anar des de I'ús de la maceta 
i I'escarpa per a demolicions acurades que exi- 
geixin la no alteració de I'entorn, fins a I'ús de ma- 
quinaria pesant, com poden ser el martell 
compressor o la retroexcavadora. 
La companyia estudiar& quin és I'equip idoni per 
garantir una demolició del paviment rapida i 
efica~. 
Els productes d'aquesta demolició, llevat d'ordre 
en contra de la Inspecció facultativa que especi- 
fiqui I'interes de recuperar-los, seran dipositats en 
contenidors disposats expressament i transportats 
a un abocador autoritzat. 

2. Buidatge de rases: 
El buidatge i I'excavacio de la rasa es fara mitjan- 
Sant I'ús de I'equip mes adequat, de manera que 
es garanteixi I'execució més rapida dintre de les 
normes que la seguretat i la higiene al treball exi- 
geixen, sobretot tenint en compte la possible pre- 
sencia d'instal.lacions al subsol. 
La utilització de maquinaria exigira el coneixement 
previ de les instal.lacions del subsol. 



Els materials producte de I'excavació que no si- 
guin susceptibles de ser usats per al seu rebli- 
ment posterior ni hagin de ser utilitzats el mateix 
dia de I'inici de I'obra, hauran de ser retirats d'im- 
mediat. Aquells que durant el mateix dia en que 
es realitzi I'excavació hagin de ser utilitzats per al 
posterior rebliment de la rasa, podran ser diposi- 
tats en la via pública mitjancant la utilització de 
contenidors disposats amb aquesta finalitat, sen- 
se que dificultin el transit de vianants i10 de ve- 
hicles. 

Article 59e Rebliment de rases 
1. Productes de la mateixa excavació: 

Els productes procedents de I'excavació es 
podran utilitzar per al rebliment de la rasa, si 
cal. 

2. Materials d'aportació: 
Quan la seva naturalesa recomani el rebuig dels 
materials procedents de I'excavació, el rebliment 
de la rasa es fara amb materials d'aportacio. 
Cestesa, tant dels materials dels productes pro- 
cedents de I'excavació com dels materials d'apor- 
tació, es fara per capes de gruix redu'it que 
garanteixin, amb els mitjans utilitzats, I'obtenció del 
grau de compactació mínim exigit que sera del 
noranta per cent (900) en voreres i del noranta- 
cinc per cent (95%) en calcades, sempre sobre 
I'assaig proctor modificat. 

Article 60e Reposició dels paviments a les zo- 
nes rodades 
Els materials emprats hauran de complir el Plec de 
Condicions vigent de I'Ajuntament i, si no n'hi ha, el 
Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a 
Obres de Carreteres i Ponts (PG3-75), del MOPU. 

Totes les reposicions efectuades tindran una garan- 
tia d'un any a partir de la data d'acabament de les 
obres. 

: Amb caracter aeneral i independentment del tipus 
de paviment a?eposar, s'estableix I'obligatorietat de 
disposar sobre el rebliment de la rasa, i previament 
a la ~avimentació, una capa anticontaminant mitjan- 
cant'la implantació d i n a  sub-base granular de quin- 
ze centímetres de gruix. 
1. Paviment d'aglomerat asfaltic en calent 

a) Condicions d'execució: 
1) Es reconstruir& tot el gruix del paviment a 

la zona afectada mes trenta centimetres 
com a mínim a cada costat de la zona de- 

l teriorada. 
2) El tipus de paviment reposat sera I'existent. 

En aquells paviments amb base de maca- 
dam o barreja artificial, aquesta es podra 
substituir per una base de formigó de 150 
kglcmn de resistencia característica, de 22 
cm de gruix, sobre el terreny compactat al 
95% de I'assaig proctor modificat. 

3) Cextensió de la reposició de la capa de ro- 
dament s'indica a I'apartat b) d'aquest 
article. 

4) El tipus d'aglomerat asfaltic tancat en ca- 
lent per a capa de rodament sera el corres- 

I 
ponent al D-12 del Plec de Prescripcions 

I Tecniques Generals per a Obres de Carre- 
teres i Ponts (PG3-75) del MOPU, amb arids 
granítics. 

5) Llestesa d'aglomerat es fara mecanicament 
i nomes quan aixo no sigui possible es per- 
metra I'estesa manual en superfícies petites. 

b) Superfície de la reposició de la capa de ro- 
dament: 

I 



La reposició mínima sera de 80 cm a cada 
costat de les vores de la rasa o el sondatge 
i sempre en el sentit transversal i longitudmal 
del carrer, i es procurara que la junta long~tu- 
dinal no coincideixi amb la zona de pas de 
les rodes dels vehcles. En carrers amb carrils 
de circulació senyalitzats, la reposició s'esten- 
dra a un nombre enter d'aquests carrils, amb 
la sobreamplada mínima de 80 cm indicada 
abans. 

2. Paviment de formigó en massa: 
a) En carrers amb paviment de formigo, les re- 

posicions es faran amb lloses completes. S'en- 
ten per llosa la superfície compresa entre 
juntes logitudinals i transversals de dilatació o 
contracció. 

b) El paviment de la reposició tindra les matei- 
xes característiques del que hi havia construi't 
abans. 

3. Paviment d'empedrat sobre formigó: 
a) Per determinar la superfície de reposició del pa- 

viment afectat, es prendran trenta centímetres 
a cada costat de les vores de la ruptura. 

b) La reposició es fara de tot el gruix del pavi- 
ment i tindra les mateixes característiques del 
que hi havia constru'it abans. 

c) La reposició s'ajustara a les rasants de la cal- 
~ a d a  i es procurara que sigui imperceptible 
per a la circulació rodada. 

4. Paviment d'empedrat sobre sorra: 
a) Per determinar la superfície de reposició del 

paviment afectat, es prendra mig metre a ca- 
da costat de les vores de la ruptura. 

b) La reposició es fara de tot el gruix del pavi- 
ment i tindra les mateixes característiques del 
que hi havia constru'it abans. 

c) La reposició s'ajustara a les rasants de la cal- 
qada i es procurara que sigui imperceptible 
per a la circulació rodada. 

5. Paviment de macadam asfaltic 
a) Per determinar la superfície de reposició del 

paviment afectat, es prendra mig metre a ca- 
da costat de les vores de la ruptura. 

b) La capa de rodament sera d'aglomerat asfal- 
tic tancat en calent, tipus D-12, amb arids gra- 
nítics de quatre cm de gruix mínim. 
La base del paviment reposat sera de maca- 
dam asfaltic o d'aglomerat asfaltic en calent 
del mateix gruix que I'existent. 

c) La reposició s'ajustara a les rasants de la cal- 
qada i es procurara que sigui el més imper- 
ceptible possible per a la circulació rodada. 

6. Altres tipus de paviments: 
La reposició d'aquells paviments no esmentats ex- 
pressament en aquest article es fara construint un 
tipus de paviment de característiques iguals a 
I'existent. 

Article 61e Reposició de voreres 
El paviment a reposar de les voreres sera del mateix 
tipus i textura que I'existent. Es disposara una base 
de formigo H-150 de deu cm de gruix. S'afectaran 
llosetes senceres i de manera que no quedi sense 
reposar cap lloseta deteriorada per I'obra, o cap Ilo- 
seta en mal estat que hi sigui adjacent, encara que 
no hagi estat afectada per aquesta obra. 

Article 62e Reposicions provisionals 
a) Quan hagin de transcórrer mes de vint-i-quatre 

hores (24) en calqades i quaranta-vuit hores (48) 
en voreres entre el rebliment de la rasa i la repo- 
sició definitiva del paviment, haura de construir- 
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Els materials procedents de I'obertura de les rases, 
quan no hagin de ser utilitzats posteriorment a I'obra 
i hagin de ser transportats a un abocador, es diposi- 
taran directament dintre de contenidors expressa- 
ment disposats per a aquesta finalitat i seran 
transportats immediatament a un abocador o ma- 
gatzem. 
Quan els materials s'hagin d'utilitzar en el rebliment 
posterior, es disposaran a les vores de la rasa, lon- 
gitudinalment a aquesta i ben amuntegats i prote- 
gits adequadament per evitar que es dispersin per 
I'efecte dels fenomens atmosferics. 
Per a la seguretat i comoditat del transit de vianants 
es formara un passadís d'amplada no inferior a un 
metre tocant a la faqana i longitudinalment a aquesta. 
Quan I'amplada de la vorera no permeti simultania- 
ment I'obertura de la rasa, la disposició dels mate- 
rials i també I'existencia de I'esmenat pas longitudinal 
d'un metre d'ample per a vianants, s'habilitara un 
passadís d'aquestes característiques a la calqada, 
amb derivacions cap a la faqana davant de cadas- 
cun dels accessos a immobles. En tot moment 
aquests passos es mantindran expedits almenys a 
la meitat de I'amplada. 
Quan els passos de vianants hagin de salvar algu- 
na rasa oberta, aquesta es cobrira amb planxes de 
fusta o metal.liques que tinguin prou rigidesa per su- 
portar la incidencia del transit de vianants i que si- 
guin inamovibles quan es trepitgin. 

Article 676 Tancat 
Tot element que alteri en alguna mesura la superfí- 
cie vial suposara un obstacle que haura de ser pro- 
tegit amb tanques. 
Aquests obstacles podran ser tant les esmentades 

casetes d'obra com els materials, la maquinaria, les 
eines o els mitjans auxiliars que puguin estar emma- 
gatzemats, les mateixes rases i els materials amun- 
tegats. 
La protecció de tots aquests elements sera contínua 
en tot el seu perímetre i es fara per mitja de tanques 
consistents, prou estables i perfectament alineades. 
Aquest tancat significara la delimitació dels espais 
destinats a cadascun dels tres usos que ens ocu- 
pen; transit de vianants, transit rodat i canalització, 
d'acord amb les especificacions de I'apartat anterior. 

Article 68e Senyalització 
Les exigencies de manteniment del transit de via- 
nants i del rodat obliguen a disposar una senyalitza- 
ció vertical materialitzada en senyals reglamentaris 
de transit i retols indicadors que garanteixin en tot 
moment la seguretat dels vianants, dels automobi- 
listes i del mateix personal d'obra. 
Els senyals de transit a disposar seran com a mínim 
els exigits pel mateix Codi de la Circulació i per I'Or- 
denanqa de Circulació vigent. 
Tota la senyalització i el tancat estaran suficientment 
il.luminats durant les hores nocturnes mitjan~ant ele- 
ments lluminosos de color vermell o groc ambre. 

Article 696 Informació 
La informació a I'usuari es transmetra a través de car- 
tells indicadors en que figurara: 
- Logotip, nom i telefon de I'entitat promotora. 
- Logotip, nom i telefon de I'empresa que realitza 

les obres. 
- Naturalesa, permís i dates d'inici i finalitzacio pre- 

vistes per a les obres. 
Tots els elements que s'utilitzin tant en la senyalitza- 
ció com en el tancat i la informació, com ara: 



- els retols d'indicacions d'obra, 
- els plafons informatius, 
- els plafons per a casetes d'obra, 
- les tanques d'obra, 
- les cintes plAstiques de delimitació de la zona, 
- els cascos protectors, etc. 
seran normalitzats segons els models aprovats per 
I'Ajuntament i ajustats als colors identificadors de I'en- 
titat promotora. 



Capítol X. inspecció municipal 

Article 70e Inspecció permanent i d'obres 
L'Administració municipal exercira la inspecció i la vi- 
gilancia per vetllar pel compliment del que disposen 
aquestes ordenances. 
La inspecció tindra per objecte 
1. Amb caracter permanent: 

a) Comprovar que I'ocupació de la via pública 
s'exerceix dintre dels límits d'espai i temps as- 
senyalats a la llicencia i de conformitat amb el 
que estableixen aquestes ordenances. 

b) Comprovar I'estat de conservació de les ins- 
tal.lacions en tot allo que correspon a la com- 
petencia municipal. 

2. Durant la realització de les obres: 
a) Comprovar-ne la forma d'execució, tant pel 

que fa a les seves característiques tecniques 
com a I'ocupació transitoria del sd  de la via 
pública, per tal que unes i altres s'adaptin a 
les condicions de la llicencia i al que dispo- 
sen aquestes ordenances. 

b) Comprovar la reposició dels elements urbanís- 
tics malmesos com a conseqüencia de les 
obres. 

Article 71e Llibre d'obra 
Quan la importancia de I'obra ho requereixi, segons 
el judici de I'Administració municipal, haura de portar- 



se un llibre d'obra on es faran constar les inspec- 
cions realitzades i el seu resultat. 

Article 72e Comunicació a les empreses 
afectades 
Els membres de la Guardia Urbana i els serveis mu- 
nicipals competents hauran de donar avís immediat 
a les empreses o entitats propietaries de les conduc- 
cions de tota avaria que observin a la via pública, 
i han d'utilitzar per fer-ho el mitja mes rapid, fins i 
tot el telefon. 
El que es disposa al paragraf anterior no relleva 
les empreses de la seva obligació de tenir organit- 
zat el propi servei per a la vigilancia de les instal.la- 
cions i la comprovació de les avaries que es pro- 
dueixin. 



Capítol XI. Sancions 

Article 73e 11 
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:e de sanció I'incompliment de les dis- 
J'aquestes ordenances. 
i especial i amb caracter no limitatiu 
aran les infraccions següents: 
cio del subsol, sol o vol de la via pú- 
nse llicencia previa. 
:ió d'obres sense I'obtenció de la Ilicen- 
iicipal previa. 
1 en I'execució de les obres respecte 
~dari aprovat. 
ora en la correcció dels defectes ob- 
en la realització de les obres una ve- 
;onclos el termini concedit per 
10s. 
tilització de les maquines o els equips 
dats. 
;cio dels torns o els horaris de treball 
dats. 
1 en la reposició de tapes desapare- 

deteriorades. 
;cio del que es disposa sobre instal.la- 
asetes i disposició de materials i restes. 
cció del que es disposa respecte de 
t i altres elements de seguretat i senya- 
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visibles des de la via pública o d'aquelles que 
puguin significar perill per als vianants. 

k) La compactació deficient de rases o rebliment 
am b fang. 

I) La falta de reposició dels paviments o voreres 
dintre del termini assenyalat. 

m) La reposició provisional perillosa de paviments. 
La realització de les obres sense haver obtin- 
gut I'assenyalament de dates oportú. 
El no haver sol.licitat I'ajornament o la prorro- 
ga en els casos previstos en aquestes orde- 
nances. 
La realització de les obres sense ajustar-se al 
projecte aprovat o a les condicions fixades a 
les llicencies, o que afectin altres serveis mu- 
nicipals. 
La afectació de la xarxa de clavegueram i les 
seves connexions. 

Article 746 Sancions aplicables 
Les sansions aplicables són: 
a) Multa. 
b) Suspensió de la concessio de nous assenya- 

laments. 
c) Suspensió de les obres. 
d) Revocació de la llicencia i perdua dels drets sa- 

tisfets. 
e) Inhabilitació de les empreses executores de les 

obres. 

Article 75e Multes 
1. Les multes s'aplicaran per una quantia maxima 

corresponent a I'autoritzada per la legislació 
viaent. 

2. L& infraccions donaran lloc a la imposició duna 
multa per cada dia que persisteixin. 

e 76e Suspensio de concessio de nous as- 
llaments 
raccions podran ser sancionades amb la sus- 

5 de nous assenyalaments de dates d'execu- 
s que no s'hagin corregit les deficiencies o els 
es observats. 

e 776 Causes de suspensio de les obres 
ser decretada la suspensio de les obres per 

ions comoreses als apartats b), I), m), n), p), . . 

s I'Article 73. 
mensió durara el temos necessari perque I'em- 
;epari la falta, per la qual cosa aquesta mesu- 
afectara els treballs necessaris per a I'es- 

tda reparació. 

le 78e Revocació de la llicencia 
? perjudici de les causes de revocació de les 
:¡es previstes a I'Article 25 de I'Ordenan~a so- 
I Utilització dels Bens d'Us Públic Municipal, 
raccions que revesteixin una gravetat especial 
in ser sancionades amb la revocació de la Ili- 
a amb perdua dels drets satisfets. 
;anció identica es podra aplicar quan I'infrac- 
]ui reincident en falta compresa als apartats k), 
) i q) de I'Article 73. 

le 79e Reparació de defectes i danys 
ionats 
ts els suposits dels articles anteriors, les san- 
que s'imposin s'entendran sense perjudici de 
jació de les empreses interessades de reparar 
3fectes o les deficiencies observats, com tam- 
s danys i els perjudicis ocasionats, en el termini 
zstableixi I'Administració municipal. 
corregut aquest termini sense que ['empresa 



compleixi les obligacions expressades, les brigades 
municipals efectuaran, a carrec d'aquella, els treballs 
necessaris. 

Article 80e Obres sense permís 
En el cas que s'hagin iniciat les obres sense haver 
obtingut la llicencia corresponent, si aquesta fos de- 
negada, I'empresa interessada estara obligada a re- 
tirar les instal.lacions efectuades, a enderrocar les 
obres executades i a restablir les coses al seu. estat 
primitiu. 

CAjuntament de Barcelona, per motius d'interes pu- 
blic degudament justificats, podra exigir I'adequacio 
a aquestes ordenances de totes aquelles instal.la- 
cions o tots aquells serveis autoritzats amb anteriori- 
tat que no compleixin les exigencies contingudes al 
Capítol III, després del pagament previ de les indem- 
nitzacions, si escau, de conformitat amb el que dis- 
posa el Capítol Vlll d'aquestes ordenances. 

( Queda derogada I'Ordenan~a de Cales i Canalitza- ' cions aprovada pel Consell Plenari amb data 9 de 
juny de 1964. 






