Secció Via Pública i Medi ambient
Núm. Exp.: XXX/XXX
Obra Companyies

Vista la instància presentada per
metres de
tubulars de diàmetre
, d’aquesta ciutat, el qui subscriu,

, per demanar llicència per a canalitzar
de PVC, a C./ Pg./ Av.
núm.

I N F OR M A:
Per part d'aquests Serveis Tècnics no hi ha cap inconvenient que s'autoritzi el que s'ha
sol·licitat, que s'haurà de subjectar a les prescripcions següents:
1.- Que se subjecti a l'Ordenança de Cales i Canalitzacions de l'Ajuntament de Barcelona,
aplicable a aquest terme Municipal.
2.- Circumstàncies especials:
Tipus d’edificació a la que es fa arribar el subministrament pel càlcul de taxes.

Aportar Projecte Tècnic ( memòria , plànols, pressupost, projecte i pressupost de seguretat i
salut, etc..).
Aportar l’assumeix de direcció d’obra i l’assumeix de coordinació de seguretat i salut.
Per operadors que no siguin Telefònica España SAU s’estableix un dipòsit de garantia de
reposició de paviments de
€. aproximadament 48 euros metre lineal.

En cas de estar afectat per el PGM l’alineació de l’Av. Pg. o carrer
és provisional ja que
es troba afectada pel Pla General Metropolità, per tant la canalització i el ramal que es
sol·licita quedaran a precari i sense dret a indemnització quan per aplicació del Pla General
s’hagin de variar.
D’acord amb l’Ordre TIC/341/2003 de la Generalitat de Catalunya, cal disposar amb caràcter
previ a l’inici de l’obra, de l’acta de control de l’obra, segons el model que figura a l’annex de
l’ordre, o comunicació de no afectació emesa per l’empresa elèctrica distribuïdora, en aquest
cas ENDESA.

Serà responsabilitat del titular de la llicència els accidents que es puguin derivar de l’obra de
canalització, així com de les possibles afeccions a les instal·lacions de les companyies
subministradores.

En zones sense clavegueram com a previsió de pas per la futura xarxa de clavegueram la línia
telefònica es situarà a una fondària màxima de:
-a vorera, 0,60 m.
-a encreuament de calçada, 0,90 m.
L’obra en una vorera no podrà començar fins que no s’hagi reposat la d’enfront.
Donada la longitud de l’obra la reposició es realitzarà de forma que no hagi més de 50 m. de
rasa oberta sense reposar.
Les terres de l’excavació se n’hauran de retirar mitjançant contenidor o camió. El reblert es
realitzarà amb sauló.
L’obra s’ha de programar i preveure amb anterioritat el subministrament de panot, per
iniciar la reposició el dia després de finalitzar la canalització.
La separació entre serveis serà com a mínim de 20 cm.
La profunditat màxima serà de 60 cm i la mínima 40 cm.
La reposició d’asfalt es realitzarà amb un sobreample de 30 cm. a banda i banda de la rasa, i
mínim 1,00 m. d’amplada.
La reposició del paviment de formigó es realitzarà amb un sobreample a banda i banda de 30
cm. amb formigó de planta.
S'ha de confeccionar un plànol en què constin les canalitzacions efectuades, amb les cotes de
situació i les dimensions, Aquest plànol s'haurà d'aportar als Serveis Tècnics, en finalitzar les
obres corresponents a la present llicència
El pressupost a efectes de taxes és de:

€.

3.- S'han d'adoptar les precaucions necessàries per no fer malbé les possibles línies
subterrànies pròximes a la futura conducció, per la qual cosa s'ha de contactar prèviament
amb les companyies subministradores, a fi de conèixer-ne el traçat.
4.- S’ha de comunicar l’inici de les obres a la Policia Municipal i als Serveis Tècnics Municipals
amb 7 dies d’antelació en obres de menys de 50 metres i amb 15 dies d’antelació les obres de
50 metres o més, perquè Comunicació e Imatge pugui preparar el repartiment de
comunicats als veïns afectats. S’han de complir les mesures de seguretat correctes, la
senyalització diürna i nocturna i de trànsit, a més de les que s’estableixin expressament en
cada cas.

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: :13067432760201514721 a la Seu electrònica de
l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

5.- S’instal·laran rètols informatius a les tanques amb el nom del titular de la canalització, i el
seu telèfon de contacte, empresa que realitza la canalització i el seu telèfon de contacte,
adreça de l’obra, tipus de canalització, dia d’inici i final d’obra.
6.- Termini d’execució de les obres:

Castelldefels,

de

de

dies.

