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I. Pel que fa a les obligacions dels titulars 
de mines d'aigua 

Art. 1. 1 .  L'Ajuntament, amb la finalitat d'exercir 
les funcions de vigilhcia i policia sobre les aigiies que 
les lleis li encomanen, tindrh un Registre-inventari de- 
tallat de totes les aigües que afloren en el terme muni- 
cipal o que hi són condui'des; en aquest Registre, i pel 
que fa a cada aprofitament, hi constarh: 

a) el lloc d'aflorament; 

b) les conduccions existents i la concreció, pel que 
fa a les que discorrin pel terme municipal, de les finques 
de propietat privada i espais públics que travessin; 

c) els titulars de l'aprofitament i les dades de la 
nscripció en el Registre de la Propietat, tant pel que fa . - . . . . . . .  i 

a la titularitat del dret com a les servituds imposades 
sobre les finques servents; 

d) les transmissions de la titularitat dels aprofita- 
ments; 

e )  els plhnols grafics de la mina, amb indicació dt 
es cotes de profunditat i concreci6 dels pous existents 

vessen, caracteristiques de construcció de les mines i 
chegues mhximes que poden suportar; 

P )  l'aforament dels cabals normals. mínims i mB- 

h) la naturalesa, destinacio o aprofitament de le: 
2igiies; 



i )  l'anhlisi de les aigües, que es realitzar2 peribdi- 
cament; 

j) les construccions existents sobre els terrenys sota 
els quals discorren les mines i el grau de seguretat de les 
edificacions; 

k) l'estat de conservació de les mines i la concreció 
de les obres que hi siguin necesshries, si s'escau, per 
mantenir-les en bon estat; 

I )  la situació d'abandonarnent o utilització en quk 
estigui l'aprofitament. 

2. Els titulars de les mines hauran d'aportar les dades 
necesshies per a la formació i actualització del Regis- 
tre- inventari. En tot cas, i sense perjudici de subminis- 
trar les altres dades que fossin requerides, hauran de 
declarar a 1'Administració municipal, en els terminis 
que determini l'Alcaldia, l'existkncia i caracteristiques 
de les mines, i hauran de presentar un plhol  del seu 
traGat o perímetre, pous o conduccions, com també una 
membria en la qual consti el títol de l'aprofitament amb 
les dades, si s'escau, d'inscripció en el Registre de la 
Propietat o altres registres públics, situació i mesures, 
aforament dels cabals, naturalesa, destinació o aprofita- 
ment de les aigües i aniilisi d'aquestes. 

3. DC la mateixa manera, cls propictaris dc tcrrcnys, 
encara que estiguin edificats, en el subsbl dels quals hi 
hagi mines, pous o aqüeductes, hauran de declarar a 
1'AdministraciÓ municipal, en els terminis que asse- 
nyali l'Alcaldia, l'existkncia dels esmentats elements, 
fer constar les caracteristiques que en coneguin i, si 
s'escau, les dades de la inscripció de la servitud en el 

Registre de la Propietat, i acompanyar un croquis dels 
esmentats elements. 

4. Els serveis competents de 1'Ajuntament comprovaran 
les declaracions i realitzaran les investigacions addjcio- 
nals i estudis necessaris fins a completar i tenir al dia el 
Registre-inventari indicat en el parhgraf primer d'aquest 
article. 

5. Les dades que siguin d'interks notori, especialment 
amb vista a la seguretat de les construccions i a la no 
contaminació de l'aigua, es comunicaran als serveis 
especialment competents en cada cas, a fi que aquests 
adoptin les mesures de control adequades per garantir 
la protecció dels interessos que a causa de la seva funció 
tinguin encomanats o que puguin ser afectats per la seva 
actuació. 

Art. 2. Es prohibeix la utilització de la galeria per 
a qualsevol altra finalitat que no sigui la prbpia de la 
mina. 

Art. 3. 1. Les mines, pous i conduccions d'aigua 
I'aprofitament dels quals estigui abandonat i respecte 
als quals no consti ni es demostri l'existkncia de cap 
dret, podran ser clausurades per 1'Ajuntament prkvia 
instrucció del corresponent expedient, en el qual s'obri- 
rh informació pública. 

2. L'Ajuntament podrh prohibir l'ki de les aigües aflo- 
rades que no tinguin les condicions sanitiiries adequades 
a les finalitats a les quals es destinin, i procedir a 
clausurar aquestes mines i pous si els seus propietaris o 
possei'dors no adopten, dintre del termini que amb 



aquesta finalitat es concedeixi, les mesures oportunes 
que garanteixin l'efectivitat de la prohibició. 

3. Un cop clausurada una mina, 1'Ajuntament podrh 
desviar les seves aigües cap a la claveguera pública en 
el punt que estigui més a prop del seu origen dintre del 
terme municipal, i cegar la resta del seu recorregut, 
tenint compte de compactar la terra, amb la finalitat 
d'evitar enfonsaments o que aquestes mines es conver- 
teixin en llera d'aigües filtrades. Les obres seran realit- 
zades a chrrec de la persona que aparegui com a titular 
de l'aprofitament. Si aquesta persona fos desconeguda 
o no fos possible d'exigir-li el pagament, i si el cost 
hagués de recaure sobre la Hisenda municipal, es pro- 
cedir2 a la imposició de contribucions especials als 
propietaris de les finques alliberades de la mina, a 
l'empara d'allb ue es disposa en "l'article 469, fi) i o) 
de la Llei de Rkgim Local. 

4. Excepcionalment, quan per l'aforament dels cabals o 
per la qualitat de les aigües, convingui a l'interks públic 
el manteniment de la mina clausurada. 1'Ajuntament 
instruir2 un expedient per a l'expropiació de l'aprofita- 
ment amb totes les seves instal.lacions i conduccions. 

Art. 4.1. Els titulars dels aprofitaments, encara que 
momenthniament no estiguin en explotació, hauran de 
tenir cura de les reparacions i neteges necesskies de les 
mines per tal de mantenir-les en bon estat de conserva- 
ció i evitar l'embassament de les aigües i l'enfonsament 
de les lleres. 

* Els articles 429 a 472 van ser derogats pel RD 3250176, el qual va 
ser derogat pel Text Refós de la Llei de RBgim Local de 18- 4- 86. 

2. Els titulars comunicaran peribdicament a 1'Adminis- 
tració municipal les obres de con5ervació i reparació 
realitzades, 1 esrat de les lleres i les construccions que 
es realitzinen els terrenys sota els quals discorre la mina, 
amb la finalitat de garantir l'exercici de l'acció de 
policia que competeix a l'Ajuntament, amb vista a la 
seguretat de les persones i coses. 

3. L'execució d'obres de conservació o reparació de les 
mines estarh sotmesa a llic&ncia. Les obres d'urgbncia 
notbria, necessiiries per evitar un dany imminent o una 
incomoditat manifesta i greu, podran ser realitzades 
sense llickncia prbvia, perb immediatament s'haurh de 
retre compte de la seva realització a 1'AdministraciÓ 
municipal a través del mitja més rhpid possible. 

4. L'Ajuntament inspeccionarh en tots els casos l'exe- 
cució de les obres, per comprovar si es realitzen de 
conformitat amb les regles de la bona tkcnica i amb els 
materials que s'indiquen en l'article 9 d'aquesta Orde- 
nanqa. 

I1 - Pel que fa a les construccions sobre les mines 

Art. 5. 1 .  El propietari d'un predi sota del qual 
discorri una mina d'aigua podrh construir sobre la mina 
de tal manera que aquesta no experimenti cap perjudici 
en la seva solidesa ni s'impossibilitin les reparacions i 
neteges necesshries, ni s'obstaculitzi el curs de les ai- 
gües. 

2. Queda especialment prohibit de cegar els pous de 
registre, suprimh les obertures i forats existents desti- 
nats a les tasques de conservació i neteja, esfondrar part 



d'alguna mina o donar lloc, per qualsevol causa, a 
l'embassament de les aigües. 

3. El propietari que pretengui edificar haurh de realitzar, 
a més. les obres de consolidació necesshries per a la 
subsistkncia de la mina i la seguretat de l'edificació que 
s'hagi de construir. 

Art. 6. 1 .  A partir de la data de vigkncia d'aquesta 
Ordenanqa, qualsevol projecte d'obres que es presenti 
sol.licitant una llickncia d'edificació s'haurh d'acom- 
panyar d'una declaració subscrita pel peticionari sobre 
l'existkncia o no de galeries subterrhnies, mines d'aigua 
o pous en el solar, encara que estiguin abandonats. 

2. En cas que en el solar hi hagi accidents de l'indole 
indicada o anhlegs, s'haurh d'aportar un plhol  topogra- 
fic del seu traGat i s'hauran d'incorporar al projecte les 
corresponents obres de consolidació, segons al10 que es 
disposa en l'article 9 d'aquesta Ordenan~a, per tal que 
el terreny compleixi les condicions de seguretat reque- 
rides per a l'edificació que es pretengui construir. 

3. Si la declaració a la qual es refereix el paragraf primer 
d'aquest article és negativa, el peticionari de la llickncia 
haurh d'assumir formalment l'obligació d'executar les 
obres de consolidació necesshries, si, un cop iniciada la 
construcció, a causa dels treballs realitzats o per qualse- 
vol altre motiu, té coneixement de l'existkncia d'algun 
dels accidents als quals es refereix aquest article. Si aixb 
s'esdevé, es comunicarh a 1'AdministraciÓ municipal en 
el termini de tres dies, se suspendran les obres immedi- 
atament i, dwant els trenta dies segiients, es presentarh 
un pIhnol topografic de l'accident i un projecte de 

consolidació, de conformitat amb allb que es disposa en 
l'article 9 d'aquesta Ordenan~a. Les obres d'edificació 
no es podran reprendre fins que no hagin estat executa- 
des, segons all6 que disposa l'article 9 d'aquesta Orde- 
nanqa, les de consolidació. 

4. Quan sigui 1'Ajuntament el qui, un cop iniciada una 
construcció, tingui coneixement de l'existkncia, en el 
subsbl, d'una mina d'aigua, ordenarh la immediata sus- 
pensió de les obres i requerirh el compliment d'allb que 
es disposa en el parhgraf anterior. 

Art. 7. De l'incompliment de les obligacions esta- 
blertes en els dos articles precedents, en seran respon- 
sables, solidhriament, el propietari de la finca, 
l'empresari-constructor i els facultatius directors de les 
obres, no solament pel que fa a les sancions i danys a 
quk la seva actuació maliciosa o negligent hagués donat 
lloc, sinb també quant a la restauració 'de la mina, els 
seus accessos, pous de registre i altres elements de les 
conduccions, que es portarh a terme en tot cas, encara 
que fos necesshria la demolició total o parcial de les 
obres. 

Art. 8. 1 .  Quan una mina d'aigua discorri per sota 
d'un edifici constniit i el seu curs consitueixi un perill, 
pel fet que menyscabi la seguretat de la construcció, 
1'Ajuntament requerirh el propietari d'aquesta perquk, 
en el termini que per a aquesta finalitat s'assenyali, 
realitzi les obres de consolidació necesshries, prkvia 
presentació del corresponent projecte. 



2. En aquells casos en que el perill sigui imminent o 
quan, en el termini fixat per I'Administració els propie- 
taris no hagin dut a ternle les obres de consolidació, o 
bé aquestes no s'ajustin al projecte aprovat, I'Aiunta- 
ment executarh les obres a chrrec del propietari, i, a més, 
disposar& alio que convmgui pel que fa a l'habitabiljtat 
de l'immoble i el desallotjament dels seus ocupants. 

111 - Pel que fa a les obres de consolidació 
de les mines 

Art. 9. 1. Per a l'execució de les obres de consoli- 
dació de les mines s'utilitzarh: 

a )  preferentment, formigó en massa tipus HCP-3 
(Plec de condicions de l1Ajuntament de Barcelona), 
resisthcia característica 150 k/cm2; 

b) excepcionalment, per causes iustificades podrh 
emprar-se la fhbrica de totxo massís pres amb ciment 
Portland; 

C) s'exigirh el formigó armat en els casos en quk 
les chrregues sobre el terreny ho facin necessari. 

La utilització de qualsevol altre material, que cal- 
dra, a més, justificar plenament en calcular el prqjecte, 
haurh de basar-se en un estudi geolbgic del subsbl i en 
l'exposició detallada de les hipbtesis en les quals es basa 
el chlcul de la consolidació de la mina i de la cimentació 
de l'edifici. 

2. Quan es consideri necessari a causa de la destinació 
de les aigües de la mina, caldrh recobrir la galeria amb 
una capa de material que la faci impermeable. 

Art. 10. 1 .  El proiecte sera informat pel mateix 
servei que específicament tingui al seu chrrec la vigilin- 
cia i cura de les mines, el qual uodrh introduir aquelles 
modificacions que cregui convenients, que hauran de 
ser incorporades com a condició a la llickncia a atorgar. 

2. Les obres de consolidació seran inspeccionades pel 
mateix servei tkcnic, el qual podr2 requerir la realització 
de totes les proves que cregui convenients per tal de 
verificar la perfecta execució del projecte. Així mateix, 
ordenar2 la immediata suspensió de les obres quan 
aquestes s'executin amb infracció de la llickncia conce- 
dida o sense I'observanqa de les regles que imposa la 
bona tkcnica. 

Aquesta Ordenanqa serh d9aplicació als titulars de les 
mines, pous d'aigua i aqüeductes, als propietaris dels 
terrenys on aquells estiguin situats j als peticionaris de 
llichcies d'edificació que quedin afectats pels respec- 
tius preceptes, malgrat que la construcció o la descober- 
ta de les esmentades mines, pous o aqüeductes sigui 
anterior a la data de la seva vigkncia. 

DISPOSICIONS FINALS 

la. La depuració de les aigües procedents de les 
mines o pous regulats en aquesta Ordenanqa que desem- 
boquin a la xarxa de clavegueres poca  ser objecte d'una 
taxa, d'acord amb el que s'estableix en la corresponent 
Ordenanqa fiscal. 



2a. Queda derogada I'Ordenaqa municipal sobre 
mines i conduccions d'aigua aprovada pel Consell Ple- 
nari el 4 d'agost de 1962. 




