PROCÉS DE CONSULTA CIUTADANA PER A LA REDACCIÓ D’UNA NOVA
ORDENANÇA MUNICIPAL DE CALES, RASES I CANALITZACIONS
L’Ajuntament de l’Hospitalet procedirà a l’elaboració d’una nova normativa reguladora
de les cales, rases i canalitzacions que es realitzin a la ciutat, amb la voluntat de
substituir l’actual ordenança.
En aquest sentit, i de conformitat amb el previst a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
(LPAC), s’obre un període de consulta pública de quinze dies hàbils a comptar de
l’endemà al de la publicació, que es durà a terme mitjançant la web municipal i en
relació als punts següents:
ANTECEDENTS I PROBLEMES QUE ES VOLEN RESOLDRE AMB LA NOVA
REDACCIÓ
La vigent Ordenança municipal de cales, rases i canalitzacions aprovada pel Ple
municipal en data 23 de desembre de 1993, ha estat un instrument necessari per a la
regulació i control de les obres que es realitzen a la ciutat, derivades de les
instal·lacions de xarxes de serveis de subministrament de tot tipus, i que afecten al
subsòl, sòl i vol, i també, de les obres necessàries per a la conservació, supressió,
substitució, modificació o trasllat d’aquestes instal·lacions.
Les xarxes i instal·lacions de les empreses subministradores de serveis més comuns
són: aigua potable, gas natural, telecomunicacions, energia elèctrica de baixa tensió i
d’alta tensió. Aquestes s'han d’instal·lar seguint les normes de prescripcions tècniques,
de protecció i de seguretat establertes, així com d'acord amb les Ordenances
municipals i les reglamentacions vigents
D’ençà l’aprovació de l’actual Ordenança de cales i canalitzacions, ha hagut una
producció normativa important en aquest àmbit i que afecten principalment a les
actuacions que es realitzin al subsòl, sòl i vol de la ciutat; a la planificació de les
diferents instal·lacions a la via pública de les xarxes de subministrament; a l’execució
de les obres necessàries pel seu desenvolupament, així com al seguiment i control
municipal d’aquestes actuacions.
Per aquests motius, i atenent a les diferents modalitats de xarxes de subministrament,
cal regular més exhaustivament el desplegament de les xarxes de subministrament
existents, en relació a la seva conservació, modificació, supressió o trasllat. Així com
les noves xarxes que es puguin desplegar, incidint en la inspecció i control municipal
de l’execució de les obres, les mesures de seguretat i salut, i el control de qualitat
aplicables, que adquireixen importància cabdal en l’aplicació de la nova Ordenança.
NECESSITAT I OPORTUNITAT D’UNA NOVA NORMATIVA MUNICIPAL EN
AQUEST ÀMBIT
L’exercici de les competències municipals pel que fa a la intervenció administrativa en
actuacions que afectin al subsòl, sòl i vol, consisteixen bàsicament, en l’atorgament de
llicències urbanístiques per a la realització d’obres i en la resolució de les ordres
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d’execució, d’acord amb el que està establert en la legislació urbanística, el
planejament vigent i la resta de normativa concordant.
Per aquests motius, l’Ajuntament de L’Hospitalet considera necessari modificar l’actual
Ordenança municipal de Cales i Canalitzacions, amb l’objectiu de regular, simplificar i
agilitzar la tramitació del procediment administratiu necessari per a la concessió de les
obres i actuacions que afectin al subsòl, sòl i vol, subjectes a un règim d’intervenció
administrativa, per tal de donar resposta a les exigències normatives actuals, així com
de la mateixa societat.
OBJECTIUS BÀSICS DE LA NOVA ORDENANÇA
Aquesta nova Ordenança té per objecte regular el règim d’intervenció administrativa de
totes aquelles obres i actuacions que afectin al subsòl, sòl i vol en el terme municipal
de l’Hospitalet de Llobregat, susceptibles d’estar subjectes a una llicència urbanística, i
dels requisits documentals per sol·licitar-la, amb l’objectiu d’assolir una major eficàcia i
agilitat en la seva tramitació, i un major control en la inspecció i seguiment de
l’execució de les obres, garantint el menor impacte al ciutadà.
Es regula la planificació i l’execució de les instal·lacions a la via pública de les xarxes
de subministraments de les empreses de serveis així com la realització de les obres
necessàries per al seu desenvolupament, conservació, supressió, substitució,
modificació o trasllat, i l’ocupació dels vials públics municipals que aquestes
comporten. També es regula el vol a la via pública, en els supòsits excepcionals
previstos en aquesta Ordenança, així com la inspecció, el seguiment i el control de
l’execució de les obres a la via pública, garantint la coordinació de les actuacions i el
menor impacte al ciutadà.
SOLUCIONS ALTERNATIVES I INSTRUMENTS COMPLEMENTARIS
Donades les diferents modalitats de xarxes de subministrament i les característiques
d’aquestes instal·lacions, la producció normativa és molt extensa i en constant revisió.
En aquest sentit, incideixen normatives tant europees, com estatals o autonòmiques.
Serveixi d’exemple el Reglament núm. 552/2009, de la Comissió Europea de 22 de
juny de 2009, en relació a les característiques de les instal·lacions subjectes a suports
verticals. Normativa estatal com el Text refós de la Llei d’Urbanisme (decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost), o bé el Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística
(Decret 64/2016, de 13 de maig), com també el Reial Decret 396/2006, de 31 de març,
en relació a les disposicions mínimes de seguretat i salut en treballs exposats a
l’amiant. Així mateix, incideix molt especialment la normativa autonòmica mitjançant
Ordres com la TIC 34/2003, de 22 de juliol, en relació a l’obertura de rases, o bé
d’altres Resolucions autonòmiques en relació als requisits de senyalització i protecció
de xarxes soterrades. Aquests són només alguns exemples.
A hores d’ara no existeix una alternativa a l’elaboració de la nova ordenança
reguladora de les cales, rases i canalitzacions que ara es vol tramitar, atès la diversitat
de normativa aplicable en aquesta matèria i que aquest Ajuntament vol incorporar i
adequar en un Text que contempli les diferents actuacions que afecten a l’execució de
les obres en la via pública d’aquesta ciutat, per a la instal·lació de xarxes de
subministrament de serveis d’interès general.
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