Ordenança d’instal.lacions de serveis, cales i canalitzacions a
la via pública
Capítol I. Instal.lacions elèctriques, telecomunicació i gas.
Art. 1. Aplicació.
Les instal.lacions elèctriques, de telecomunicació o de gas que s'hagin d'establir dins el terme
municipal d'Albons hauran de disposar de llicència municipal previa. Les citades instal.lacions
hauran de complir el que disposa aquesta Ordenança i la reglamentació aplicable a la matèria.
Art. 2. Línies d’alta tensió.
Queda prohibida la instal.lació de línies aèries d'alta tensió en tot el sòl urbà.
Art. 3. Línies de baixa tensió.
Les línies no podran tenir traçat aeri en pals o entoms, sinó que hauran de ser subterrànies o
hauran d'estar formades per cables trenats i grapats a les façanes dels edificis. Els
encreuaments de vials i espais lliures hauran d’adoptar la canalització subterrània.
El pas per les façanes dels edificis seguirà el traçat de les cornises, col.locant-se en l'escaire
que formen, i els baixants i muntant seguint les mitgeres.
Art. 4. Línies de telecomunicació.
Hauran de complir els mateixos requisits i condicions que les de baixa tensió.
Art. 5. Recolzaments a la via pública.
La instal.lació de pals a la via pública podrà fer-se només en els trams en que no hi hagi
edificació i la seva instal.lació sigui imprescindible. En qualsevol cas, tindràn caràcter
provisional i a precari, amb l'obligació de retirar-los a càrrec del sol.licitant en un termini de
quinze dies quan ho requereixi l’Ajuntament.
Transcorregut aquest termini, l'Ajuntament procedirà a la supressió del pla, a càrrec del titular
de la llicència. Es prohibeix la instal.lació de pals a la calçada, o a una distància inferior de 0’5
m. d’ella.
Art. 6. Instal.lacions existents.
Excepte en cas de situacions perilloses o avaries que ho justifiquin, no es podran reformar o
ampliar les instal.lacions existents que no s’ajustin a la present Ordenança.

Capítol II. Cales i canalitzacions a la via pública.
Art. 7. Modalitats.

1. La instal.lació de serveis al subsòl de la via pública es farà mitjançant una d’aquestes
modalitats:
a. Tubulars. Es consideren tubulars les instal.lacions destinades a allotjar les
conduccions d'instal.lacions a les que es refereix aquesta Ordenança, que
permetin allotjar un o més cables de diàmetre reduït dins les tuberies o

conductes. Hauran d’estar dotats de pous de registre a distàncies convenients,
que permetin accedir-hi per fer les reparacions o reposicions que calgui.
b. Soterrades. Són les instal.lacions del subsòl destinades a allotjar les
conduccions esmentades i especialment les de les xarxes d’aigua i
clavegueram o si calgués, la de gas, que sense més protecció que la inherent
al cable o tub que les constitueix, no permeten retirar o reparar la conducció
sense obrir de nou la rasa.
2. La modalitat d'instal.lacions del servei normal serà la soterrada. En alguns carrers
especials per les seves característiques o importància, traçat o situació, i en totes les
que ho exigeixi l’interès públic, la modalitat serà la d'instal.lacions tubulars.

Art. 8. Classificació de les obres.

1. Les obres de construcció, renovació, millora o reparació d'instal.lacions de servei a la
via pública es dividiran en:
a. Cales. Es considera una cala qualsevol obertura a la via pública o moviment
eventual del paviment per reparar avaries o desperfectes a les instal.lacions o
serveis.
b. Canalitzacions. Es considera canalització qualsevol rasa que s'hagi de fer a la
via pública per construcció, renovació o millora d'instal.lacions de servei. En
aquest concepte d’inclouran les estacions de transformació i els pous de
ventilació.
c. Connexions. Es considera connexió tota instal.lació que surti de les xarxes
generals de distribució en direcció a l'interior de l’edifici o immoble.

Art. 9. Llicències.
Per a qualsevol obra de moviment de terra o obertura de rases a la via pública s'haurà d'obtenir
la corresponent llicència municipal.
No es concediran llicències d'obres que impliquin el moviment de paviments que s'haguessin
construït, reformat o millorat dins els darrers cinc anys, comptats des de la data que figuri a
l'acta de recepció de les respectives obres, excepte en casos de necessitat urgent o interès
general degudament justificat.
El sol.licitant de la llicència està obligat a assabentar-se dels serveis preexistents, ja siguin de
titularitat pública o privada, a fi d'adoptar les precaucions necessaries, i haurà d’avisar a la resta
de companyies o titulars de serveis afectats, la qual cosa haurà d’acreditar amb avís de
recepció a l'Ajuntament.
Les llicències d'obertura de rases per a les finalitats assenyalades abans caducaran als 6
mesos de la seva concessió.
Art. 10. Obtenció de llicències.

a. En el cas d'obertura de cales per actuacions urgents de reparació de serveis, l'entitat
interessada haurà de comunicar-ho de manera immediata a l'Ajuntament, assenyalant
el punt exacte del seu emplaçament, amb un croquis o plànol de situació, si s’escau.
b. Per a l'obertura de rases i canalitzacions per substitució, millora, ampliació o nova
instal.lació de serveis, així com per a les connexions a immobles, haurà de sol.licitar la
corresponent llicència acompanyada del corresponent projecte tècnic, signat per tècnic
competent per raó de l'obra de què es tracti, amb indicació de la durada previsible de
l'obra i la senyalització prevista a la via pública mentre durin els treballs.
La llicència fixarà les condicions d'execució, materials i les condicions necessaries per
garantir
el
mínim
de
molèsties
a
la
circulació.

Abans d'iniciar-se les obres, el sol.licitant haurà d'ingressar els drets corresponents,
fixats en la corresponent Ordenança fiscal, i dipositar un aval o garantia pel cost de
reposició
dels
paviments
o
instal.lacions
afectades.
En el cas de les connexions, la garantia queda fixada inicialment en 1500EUR i serà
retornada una vegada els serveis tècnics municipals hagin comprovat que s'ha reposat
el
paviment
de
manera
adequada.
En el cas d’obertura de rases o canalitzacions de llargada superior a la de les
connexions, la garantia es fixarà prèviament en base a l'informe o estudi econòmic fet
pels serveis tècnics municipals.

Art. 11. Execució alternativa.
Sempre que per raons tècniques es consideri convenient, l'Ajuntament podrà realitzar, a càrrec
de la garantia dipositada pel titular de la llicència, l'ompliment de la rasa i la reposició del
paviment.
Art. 12.- Execució material.

1. L'amplada de les rases que s'hagin de fer en paviment continu (asfalt o formigó), es
retallarà amb disc, de manera que l'excavació quedi perfectament definida.
2. L'excavació de la rasa tindrà l'amplada mínima necessària, sense afectar el trànsit o els
immobles de les zones col.lindants.
3. Els paviments seran reposats, d'acord amb les mateixes característiques que tenien els
destruïts, immediatament després d'haver-se fet la instal.lació o connexió.
Queda totalment prohibit el reompliment de les rases amb terres d'excavació.
S’utilitzaran materials apropiats a les voreres i a les rases. Els productes procedents de
l'excavació o demolició de paviments es retiraran de l'obra o es transportaran a
abocador controlat.
4. Els paviments hauran de tenir les mateixes característiques de qualitat i tipus que les
malmeses i es deixaran exactament al mateix nivell que la resta de la calçada, sense
concavitats ni convexitats.

Art. 13.- Garantia.

1. Les obres a les quals es refereix aquesta Ordenança es consideren obres particulars
en béns de domini públic municipal.
2. Sense perjudici de la seva inspecció i seguiment durant la seva execució, les obres
tindran un període de garantia d’un any a comptar des de la seva recepció provisional.
Durant aquest termini l'empresa vigilarà el bon estat de la reposició i farà les
necessaries reparacions o reposicions que ordeni l'Ajuntament, degudament
justificades.

Art. 14.- Sancions.
L'incompliment de les disposicions que regeixen en matèria urbanística o de qualsevol de les
condicions imposades a la llicència o que figuren en aquesta Ordenança serà objecte de
sanció, que podrà comportar la revocació de la llicència, o multa per les següents quantitats:
Multa fins a 15EUR diaris:

a. Per dia de retard respecte del calendari aprovat per a l'execució i acabament de l’obra,
incloent la reposició del paviment.
b. Per dia de retard respecte de l'arranjament de terres i neteja de la immediació de l'obra.

Disposició final.
L'Ajuntament establirà mesures de caràcter fiscal que tendeixin a estimular l'adaptació de les
línies existents a la present normativa, preveient, així mateix, la coordinació de les inversions
de les companyies afectades, amb la mateixa finalitat, amb les obres municipals d'urbanització.

