PRÒLEG I JUSTIFICACIÓ
L'aprovació per part de l'Excm. Ajuntament de l'anterior Ordenança de Rases i Sondatges al domini
públic municipal –l'entrada en vigor de la qual va tindre lloc el desembre de 1993–, ha significat fins a
la data un instrument essencial en la regulació d'este tipus d'obres, amb la dotació del necessari
contingut a les actuacions municipals en matèria de coordinació, inspecció i control de qualitat de les
obres.
Al llarg dels tres anys de vigència, es va poder constatar la utilitat de la norma, amb la
comptabilització al voltant de 7.000 tramitacions de llicències i altres tantes inspeccions d'obra,
subjectes als corresponents condicionants d'orde tècnic i de coordinació previstos en l'ordenança.
No obstant –i entenent que el dit document no ha de considerar-se una norma estàtica, sinó que ha
d'evolucionar en el temps per a adaptar-se al major grau de qualitat que tota societat avançada
exigix–, es proposa la seua modificació, en base, precisament, a l'experiència acumulada durant el
seu camí i centrant-se, fonamentalment, en els aspectes relacionats amb el servici públic al ciutadà,
com a principal objectiu d’esta.
Continguts com els relacionats amb el nivell de qualitat de les empreses constructores que actuen a
la via pública, així com els referents a l'agilització en les tramitacions de llicències i, inclús, els que es
referixen a la major eficàcia en la coordinació de les instal·lacions d'alimentació als edificis de nova
planta, són arreplegats en esta proposta de modificació, amb la pretensió de racionalitzar les
actuacions de tramitació i, sobretot, augmentar el grau de garantia en la qualitat del servici al ciutadà.
Enrique Pérez Boada
Regidor de Coordinació d'Obres a la via pública
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ANNEX A L'ORDENANÇA

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS
Objecte. Esta ordenança té com a objecte regular, dins de l'àmbit municipal, les condicions tècniques
i criteris de coordinació a les quals hagen de subjectar-se les obres de rases i cales per a la
instal·lació de servicis públics en el subsòl, sòl i vol de domini i ús públic municipal.
Article 1.1. Àmbit d'aplicació
La present ordenança regula:
- L'execució d'obres per a l'establiment o modificació d'instal·lacions de les companyies de servicis
públics o particulars, que afecten el domini públic municipal; les seues condicions tècniques i la seua
coordinació entre elles i amb la resta d'actuacions relacionades amb el manteniment i explotació de la
via pública.
- La protecció i tractament adequat dels elements patrimonials i d'interés bàsic per a la ciutat i de les
seues instal·lacions complementàries.

2. La utilització del domini públic municipal per a l'execució d'obres i instal·lacions que realitzen en ell
les companyies de servicis públics i els particulars, es regirà per la present ordenança, sense perjuí
del compliment de la resta de normativa vigent.
Les obres municipals i de titularitat pública, autoritzades per l'Ajuntament, es regiran pels seus
respectius plecs de condicions i, supletòriament, per la present ordenança i la resta de normativa
vigent.
Article 1.2. Llicència municipal
1. L'ocupació del domini públic per a la instal·lació o modificació de conduccions de servicis públics o
de qualsevol altra instal·lació, requerirà la llicència municipal prèvia per a la utilització del domini
públic afectat i podrà referir-se:
- Al subsòl de la via pública.
- Al sòl, de conformitat amb el que preveu el paràgraf 2 del present article.
- Al vol de la via pública, en els casos excepcionals previstos en estes ordenances.
2. L'ocupació del sòl s'autoritzarà:
- Amb caràcter transitori, durant l'execució de les obres, per a depòsit i circulació de maquinària,
materials, contenidors, casetes d'obra, tanca i senyalització.
- Amb caràcter durador, ja siga permanent o temporal, en casos excepcionals degudament justificats,
per a instal·lacions accessòries de les conduccions, com a trapes d'accés, registre i maniobra,
ventilacions de centres de transformació i pals de cables aeris en els casos autoritzats, entre altres.
3. L'execució de les obres requerirà llicència municipal, que tindrà com a objecte aprovar el traçat
proposat pel titular de la instal·lació, l'ocupació real de la via pública, les característiques tècniques de
les obres, la seua forma i termini d'execució. S'atorgarà de conformitat amb el que preveu la Llei del
Sòl i el Reglament de Disciplina Urbanística, així com qualsevol legislació complementària o normes
que ho substituïsquen.
4. A efectes d'esta ordenança, els sol·licitants de llicències de rases i sondatges per a la instal·lació o
modificació de servicis públics, seran, amb caràcter general, les companyies concessionàries dels
dits servicis, excepte quan es tracte d'instal·lacions per a alimentació d'edificis de nova planta,
condicionament o reforma, i en este cas el sol·licitant serà el titular de la corresponent llicència, qui
haurà d'acompanyar la seua sol·licitud amb els justificants de petició prèvia de totes les connexions
de servicis públics i municipals inherents a l'immoble, sense procedir a la pavimentació definitiva de
les voreres i vials sense haver realitzat per complet les dites instal·lacions.
5. A fi d'agilitzar el procediment d'atorgament de llicències, i en aquells casos de rases l'amplària de
les quals siga inferior a 1,50 metres i la seua longitud no supere els 25 metres o les que tenen

l’amplària superior a 1,50 metres, i la superfície afectada no supera els 15 metres quadrats, les
companyies de servicis públics podran presentar semestralment davant de l'Excm. Ajuntament un
projecte en què s'arreplegue la previsió d'obres corresponents a tal interval de temps i en el que
s'incloga una memòria justificativa, plànols generals i de detall i el pressupost o valoració de les
obres. L'aprovació municipal del projecte no suposarà la iniciació de les obres que continga, que
requerirà, per a cada una, els corresponents informes dels servicis municipals afectats, els que
establiran, en cada cas, els condicionants tècnics a tindre en compte.
Article 1.3. Utilització del domini públic
La utilització del domini públic per a la instal·lació de servicis s'autoritzarà per un termini indeterminat,
podrà ser modificada o revocada per raons d'interés públic, de conformitat amb el que preveu el
capítol 6 d'esta ordenança.
CAPÍTOL 2. PROGRAMACIÓ I COORDINACIÓ D'ACTUACIONS
Article 2.1. Programa anual d'obres i instal·lacions
1. A fi de garantir la perfecta coordinació de l'activitat de les companyies de servicis públics entre si i
en relació amb l'actuació municipal, les empreses explotadores dels servicis hauran de presentar un
programa anual d'obres i instal·lacions a la via pública, que s'ajustarà al que disposen els plànols i
instruments de planejament que afecten el municipi. Este pla anual serà facilitat amb una antelació
mínima de dos mesos, abans del 31 de desembre de cada any.
L'Ajuntament, a proposta del servici municipal competent i demanant els informes oportuns, aprovarà
esta programació anual d'obres i instal·lacions amb vista a coordinar les obres de totes les
companyies amb què tinga previst realitzar o autoritzar l'Administració municipal. En cas de
modificacions, es donarà audiència a les companyies de servicis perquè informen sobre la viabilitat
del manteniment del programa original i de les previsions necessàries per a assumir les
modificacions que es proposen.
2. Per a l'elaboració de tal programa, les companyies de servicis presentaran davant del servici
municipal competent, la documentació següent :
•

Localització i traçat aproximat en el plànol escala E 1:2.000.

•

Objecte de l'obra.

•

Data aproximada de començament i termini d'execució.

•

Característiques bàsiques de la canalització i seccions tipus.

•

Pressupost aproximat.

Durant l'elaboració del programa, els servicis tècnics municipals informaran sobre les previsions en
matèria d'obres i instal·lacions en el domini públic durant l'anualitat corresponent, amb l’aportació de
les dades necessàries per a la seua correcta coordinació.
En base a tota l'anterior informació, el servici municipal competent elaborarà una previsió anual
d'obres i instal·lacions.
Article 2.2. Coordinació d'actuacions i seguiment del programa
1. La previsió anual d'obres i instal·lacions inclourà, a les zones de la ciutat en què vagen a produirse més d'una actuació, els terminis d'execució i condicions necessàries per a aconseguir una activitat
coordinada per part de les empreses interessades i servicis municipals, de manera que en un únic
termini d'actuació i sense solució de continuïtat, s'executen les diverses instal·lacions projectades.
En les llicències d'obres que s'expedisquen, es faran constar expressament les condicions
necessàries per a garantir la dita coordinació, d'acord amb les previsions d'intervenció a la via
pública.
Els imprevistos que obliguen a modificar les obres incloses en la previsió anual i en les llicències
d'obres, seran autoritzats i ajustats pel servici municipal competent, d'acord amb la informació
facilitada pels servicis municipals i les companyies de servicis públics en cada moment.
2. Per a conéixer en tot moment el desenvolupament de la planificació, l'Administració municipal, a
través del servici municipal competent portarà un registre de les instal·lacions acabades, en execució
i de les merament projectades.
Article 2.3. Termini de protecció de la via publica
En les obres d'urbanització o de condicionament, millora i manteniment de la via pública, s'establixen
els següents terminis mínims de protecció, comptats a partir de la data de terminació de les obres:
-

Zones de vianants amb paviments especials, jardins i espais públics: quatre anys.

-

Voreres i calçades: tres anys.

L'Ajuntament i les companyies projectaran els seus servicis amb la necessària amplitud i projecció
futures, ja que durant el termini de protecció no s'autoritzaran instal·lacions ni modificació de les
existents que afecten les zones urbanitzades, excepte les que responguen a les avaries d'inevitable i
urgent reparació o en els casos en què es tracte d'instal·lació de servicis en conductes o galeries
construïdes anteriorment, o bé amb tècniques que no comporten afecció o demolició dels paviments,
així com les noves connexions en què no siga possible cap previsió.

No obstant, en casos excepcionals, l'Alcaldia podrà autoritzar la concessió de llicència sense
subjecció a estos terminis de protecció, requerint al peticionari la reposició del paviment del vial o de
la vorera, així com dels jardins, en les condicions i l'amplitud que establisca l'informe municipal
facultatiu.
CAPÍTOL 3. INSTAL·LACIONS DE SERVICIS
Article 3.1. Modalitats
La instal·lació de les xarxes generals de subministrament a la via pública, s'efectuaran per mitjà de
conduccions:
-

En galeries de servicis visitables.

-

En calaixos de servicis o galeries enregistrables.

-

Entubats en conductes subterranis.

-

Soterrats.

1. Es consideraran galeries de servicis les infraestructures subterrànies destinades a allotjar les
conduccions dels subministraments públics, que per les seues característiques i dimensions
permeten un accés lliure en la totalitat del seu recorregut per a fer les operacions d'instal·lació,
conservació, manteniment i reparació de les conduccions situades en el seu interior.
L'Ajuntament podrà construir per si mateix o autoritzar a tercers la construcció de galeries de servicis.
Per a això, l'empresa o organització interessada demanarà el permís corresponent a l'Ajuntament, qui
podrà establir les condicions oportunes.
En tot cas, el propietari quedarà obligat a admetre, en les condicions que arbitre l'Ajuntament, la
instal·lació de tots els servicis compatibles que l'Ajuntament considere necessaris. Excepcionalment,
la instal·lació de nous servicis en les galeries existents no serà autoritzada per l'Ajuntament quan esta
es trobe saturada de servicis i la nova instal·lació supose una alteració dels existents.
2. Es considerarà galeria no visitable, enregistrable o calaix de servicis, les infraestructures o
corredors coberts amb lloses i accessibles des de l'exterior, que permeten la instal·lació en el seu
interior de les conduccions i servicis de les diferents empreses subministradores.
L'Ajuntament podrà construir per si mateix o autoritzar a empreses particulars o organismes oficials la
construcció de calaixos de servicis. Per a això, l'empresa o organisme interessat demanarà
l'autorització corresponent a l'Ajuntament, que podrà imposar les condicions que estime convenients.

En tot cas, el propietari quedarà obligat a admetre, en les condicions que arbitre l'Ajuntament, la
instal·lació de tots els servicis compatibles que l'Ajuntament considere necessaris.
Els calaixos de servicis se situaran preferentment davall les voreres i paral·lelament a la línia de
rastell. Podran ser simples o múltiples, amb capacitat suficient perquè els cables i canonades
instal·lades queden de forma ordenada, funcional i segura per a poder realitzar els treballs propis de
reparació o substitució dels servicis instal·lats.
Tant per a les galeries enregistrables com visitables, l'Ajuntament de València tindrà en compte els
requisits de disseny facilitats per les companyies de servicis, a fi de garantir la viabilitat de la seua
explotació.
3. Es consideraran servicis entubats aquells que discórreguen per conductes destinats a albergar
conduccions de subministraments públics, quan l'estés de tubs o cables en el seu interior puga fer-se
sense alçar el paviment o la vorera, sense més solució de continuïtat que la relativa a les arquetes de
registre i als punts d'entroncament. Podran ser unitubulars o multitubulars, fabricats en formigó,
metàl·lics, fibrociment, PVC, PE, materials ceràmics i altres degudament homologats, aptes per a
suportar les càrregues previstes, amb l'estanqueitat adequada i resistents a la corrosió.
La instal·lació dels conductes, així com les arquetes, haurà de garantir que quan es realitzen
injeccions per a consolidar el subsòl amb pressió de fins a 1 Kg/cm², el material injectat no puga
penetrar en els tubs, sense ser responsabilitat de l'Ajuntament si això succeïra.
A partir de la data d'aprovació de la present ordenança, els servicis tècnics municipals podran
requerir de les companyies de servicis públics que la instal·lació de cables en el subsòl haja de ser
necessàriament entubada, en funció del tram o zona que es tracte.
Els conductes se situaran en general davall les voreres, llevat que l'amplària d’esta o la quantitat de
servicis existents ho impedisca, i en este cas podrà autoritzar-se la seua col·locació davall calçada.
4. Seran conduccions soterrades les que es col·loquen directament en el subsòl sense utilitzar
conductes preexistents, de manera que no puguen retirar-se o reparar-se sense obrir el paviment.
Les conduccions soterrades se situaran preferentment davall les voreres, llevat que la seua amplària
o la quantitat de servicis existents ho impedisca, i en este cas podrà autoritzar-se la col·locació davall
la calçada.
Totes les instal·lacions situades en el subsòl de la via pública, se situaran de manera que guarden les
disposicions que, tant en planta com en alçat, es definixen en l'annex de la present ordenança i que
només podrà alterar-se en casos excepcionals degudament justificats.

5. En tot l'àmbit de sòl urbà de València, queda terminantment prohibida la instal·lació d'estesos
aeris, ja siguen elèctrics, telegràfics, telefònics, cable o altres, excepte aquells degudament justificats,
i en este cas l'Excm. Ajuntament podrà autoritzar-los, establint les condicions que procedisquen.
En la resta de sòl, en tant i quant no s'aprove el planejament que ho desenvolupe, podran autoritzarse estes instal·lacions en precari, les companyies quedaran obligades a les modificacions prèvies o al
seu canvi definitiu per instal·lacions subterrànies; en tot cas, els punts de suport hauran de tindre la
solidesa i estabilitat necessàries i estaran degudament fonamentats i ancorats al terreny, de manera
que la seua estabilitat quede garantida en tot moment.
Article 3.2. Instal·lacions especials
No es permetran instal·lacions diferents de les incloses en esta ordenança, excepte en els casos
excepcionals degudament justificats i autoritzats per l'Excm. Ajuntament.
Article 3.3. Condicions tècniques i administratives per a l'execució de cales i rases a la via publica
- La compactació mínima del fons de la caixa s'executarà al 95% del proctor normal i els farciments
amb llasts classificats al 95% del proctor modificat en calçades i del 90% en voreres. Les unitats de
terminació seran anàlogues en qualitat, color, disseny i rasanteo en el seu nou establiment a les
existents, sense resultar cap discontinuïtat amb els paviments contigus.
- El paviment remogut amb motiu de les obres es reposarà de la mateixa classe que els anteriors,
sense variar les rasants existents.
- Els registres de cambres, arquetes i la resta d'elements que comporten la periòdica ocupació de la
via pública per a l'explotació dels servicis, es disposaran en les zones que reduïsquen al mínim les
molèsties per a la circulació.
- Si la cala tinguera un ample comparable amb l'ample de vorera o calçada, o si la reparació
efectuada trencara l'estètica del conjunt, a juí de l'Ajuntament el peticionari vindrà obligat a la
renovació de tot l'ample de la vorera o calçada.
- Els assajos de camp i laboratori, així com totes les actuacions encaminades al seguiment i control
de qualitat de les obres, seran per compte de l'entitat posseïdora de la corresponent llicència
municipal, que serà d'aplicació la totalitat de les normes contingudes en la present ordenança, així
com la resta de normativa vigent.
- La profunditat mínima de les rases es determinarà de manera que les canonades i conductes
resulten protegits dels efectes del trànsit i càrregues exteriors, així com preservats de les variacions
de temperatura del medi ambient, d'acord amb la normativa legal vigent.
- L'arreplega de materials i els extrets de l'obra es depositaran en contenidors adequats, situats en
els espais autoritzats sense interrompre el trànsit i en el cas de materials extrets, seran
immediatament retirats a abocador. Queda prohibit l'arreplega de materials a la via pública, excepte

en els casos degudament autoritzats i que no ocasionen molèsties a la circulació de vianants i
vehicles.
- Les canalitzacions que es construïsquen en les voreres es realitzaran mantenint els accessos a la
propietat i el trànsit de vianants amb la deguda seguretat, de manera que s’evite l'ocupació de la
calçada amb les obres o amb els materials d’estes. Es restabliran, igualment, els itineraris de
vianants que com a conseqüència de l'execució de les obres hagen sigut interromputs, amb
l’aplicació de les mesures de senyalització i protecció adequades.
- Es respectaran i reposaran els servicis, servituds i canalitzacions que resulten afectades. De tota
incidència que sorgisca, es donarà compte immediat al servici municipal competent i al director de
l'obra.
- La terminació de les obres se supeditarà al resultat de la consolidació del farcit de les rases, amb el
rebuig d’aquelles parts que no oferisquen garanties suficients de permanència i solidesa del
paviment, voreres i rastells.
- El termini de garantia, excepte vicis ocults, es fixa en un any, durant el qual el titular de la llicència
respondrà de la conservació i entreteniment de l'obra.
- Les obres se senyalitzaran i protegiran degudament, d'acord amb la Llei de Seguretat Vial i la resta
de legislació aplicable vigent; l'empresa constructora i, en tot cas, el titular de la llicència, seran els
responsables de qualsevol accident que puga ocórrer amb motiu de les obres. El fet que les obres
puguen ser executades per empreses contractades a este efecte pel titular de la llicència municipal,
no eximix a este d'assumir les responsabilitats que li corresponguen davant de l'Excm. Ajuntament
com a titular de l’obra.
- El titular de la llicència, abans de la iniciació de les obres, quedarà obligat a informar del servici
municipal competent el nom del director d'obra, que haurà de recaure en un tècnic competent, titulat
de grau mitjà o superior, amb experiència i/o especialitzat en construccions civils, i amb la suficient
responsabilitat per a prendre qualsevol classe de decisions tècniques per a l'òptima execució dels
treballs, assumint la representativitat davant dels servicis municipals , amb els que coordinarà les
actuacions pertinents en relació a les obres. El titular de la llicència notificarà al servici municipal
competent, en un termini no inferior a 7 dies abans de la iniciació de les obres, el nomenament del
director d'obra, amb l’aportació de la titulació i currículum, direcció i telèfon de contacte per a la seua
localització al llarg del període d'execució dels treballs.
- Si l'execució de les obres implica tall de circulació o dificulta notablement el trànsit de vehicles,
estes circumstàncies hauran de ser senyalitzades prou, de manera que es mantinga sempre lliure
l'accés a la propietat i als vehicles d'urgències.
- El titular de la llicència d'obres serà el responsable de l’obra, dels danys produïts a tercers com a
conseqüència dels treballs, així com de la posterior reparació de les rases si el seu farcit no s'ha
efectuat convenientment, sense perjuí de les obligacions adquirides per l'empresa constructora, a qui
l'Excm. Ajuntament podrà també requerir com a responsable directe de les actuacions.
- El titular de la llicència, a través del director d'obra, donarà compte del començament i terminació de
les obres; la inspecció d’estes correspondrà al Servici municipal de Coordinació d'Obres i

Manteniment d'Infraestructures a través de l'Oficina de Coordinació d'Obres a la via pública
(OCOVAL).
- El director d'obra, prèviament a l'inici d’esta, haurà d'obtindre de la sala de control de trànsit de
l'Ajuntament, l'assenyalament dels treballs, on es confirmarà l'hora i data de començament i la seua
duració.
- En tota obra es disposarà de còpia de la llicència i de la determinació de condicions tècniques
inherents a esta, així com de l'assenyalament perquè puga ser exhibida davant dels funcionaris
municipals o personal autoritzat per l'Ajuntament, que així ho sol·licite. La carència en l’obra de la dita
còpia suposarà la seua immediata paralització, sense perjuí de la imposició de les sancions que
procedisquen.
- Les llicències tindran validesa durant un període de sis mesos, a partir de la data de la seua
notificació, excepte quan es fixen dates per a la seua execució, i en este cas la seua vigència vindrà
determinada per estes.
- Les llicències de les obres i/o instal·lacions a favor de particulars, no constituiran cap dret en favor
del seu titular; l'Ajuntament es reservarà la facultat de requerir la modificació de l'emplaçament i
rasants de la canalització o instal·lació per causa d'interés públic o projecte municipal que així ho
exigisca, les despeses seran costejades d'acord amb el que preveu la legislació sectorial aplicable i,
si no n'hi ha o complementàriament, segons el que preveu la present ordenança.
En el cas de les connexions o ramals particulars i de propietat dels abonats dels servicis públics
bàsics, les llicències s'atorgaran a títol de precari i no prejutja dret algun de servitud a favor del seu
titular, així l'Ajuntament podrà exercir les oportunes actuacions d'acord amb l'interés públic.
Article 3.4. Condicions especifiques per a conduccions d'aigües
- Les conduccions d'aigua s'instal·laran en el subsòl d'acord amb la norma tècnica pròpia del servici,
amb les disposicions del planejament urbanístic vigent i amb les contingudes en la present
ordenança.
- La llicència de les obres i/o instal·lacions de què es tracte no constituiran cap dret en favor de la
companyia; l'Ajuntament es reservarà la facultat de requerir la modificació de l'emplaçament i rasant
de la canalització per causa d'interés públic o projecte municipal que així ho exigisca, així les
despeses seran costejades d'acord amb el que preveu el contracte de concessió i legislació sectorial
aplicable i, si no n'hi ha o complementàriament, segons el que preveu la present ordenança.
- En llocs ben visibles de l'obra i en les tanques es disposaran cartells informatius, segons model
aprovat per l'Ajuntament.
Article 3.5. Condicions especifiques per a conduccions de gas

- Les canonades de gas s'instal·laran en el subsòl d'acord amb la norma tècnica pròpia del servici,
amb les disposicions del planejament urbanístic vigent i amb les contingudes en la present
ordenança.
- La llicència de les obres i/o instal·lacions de què es tracte no constituirà cap dret en favor de la
companyia; l'Ajuntament es reservarà la facultat de requerir la modificació del perfil longitudinal o
variació de l'emplaçament quan l'interés públic o el projecte municipal ho exigisca. En tots els casos,
les despeses seran costejades segons el que preveu la legislació sectorial aplicable i, si no n'hi ha o
complementàriament, segons el que preveu la present ordenança.
- En llocs ben visibles de l'obra i en les tanques es disposaran cartells informatius, segons el model
aprovat per l'Ajuntament.

Article 3.6. Condicions especifiques per a les instal·lacions elèctriques
- Les xarxes elèctriques s'instal·laran en el subsòl, d'acord amb la norma tècnica pròpia, amb les
disposicions del planejament urbanístic vigent i amb les contingudes en la present ordenança.
- La llicència de les obres i/o instal·lacions de què es tracte no constituirà cap dret en favor de la
companyia; l'Ajuntament es reservarà la facultat de requerir la modificació del perfil longitudinal o
variació de l'emplaçament quan l'interés públic o projecte municipal així ho exigisca. En tots els casos
les despeses seran costejades segons el que preveu la legislació sectorial aplicable i, si no n'hi ha o
complementàriament, segons el que preveu la present ordenança.
- En llocs ben visibles de l'obra i en les tanques es disposaran cartells informatius, segons el model
aprovat per l'Ajuntament.

Article 3.7. Conduccions de telefonia i comunicacions
- Les xarxes de telefonia s'instal·laran pel subsòl, llevat de les excepcions previstes en esta
ordenança, d'acord amb la norma tècnica pròpia i amb les disposicions del planejament urbanístic
vigent.
- La llicència d'obres no constituirà cap dret en favor de la companyia; l'Ajuntament es reservarà la
facultat de requerir la modificació d'emplaçament i rasant de la canalització quan l'interés públic o
projecte municipal així ho exigisca. En el cas de TESA, les despeses que les dites modificacions
ocasionen seran satisfetes d'acord amb el que establixen els art 1 i 4 del Decret de 13 de maig de

1954 i la resta de legislació sectorial aplicable i, si és el cas o complementàriament, segons el que
preveu la present ordenança.
- En llocs ben visibles de l'obra i en les tanques, es disposaran cartells informatius, segons model
aprovat per l'Ajuntament.
Article 3.8. Condicions especifiques per a conduccions de desaigüe al clavegueram
- Les canonades de sanejament per a desaigües particulars a la xarxa de clavegueram, s'instal·laran
en el subsòl en total compatibilitat amb les seccions, rasants, diàmetres, pendents, capacitat
hidràulica, tipus de material i instal·lacions annexes incloses en la “Ordenança Municipal de
Sanejament i Normalització dels Elements de Clavegueram de la ciutat de València”, així com altres
normativa legal vigent.
- La llicència de les obres i/o instal·lacions de què es tracte no constituiran cap dret en favor del
titular; l'Ajuntament es reservarà la facultat de requerir la modificació de l'emplaçament i rasant de la
canalització per causa d'interés públic o projecte municipal que així ho exigisca. Les despeses seran
costejades d'acord amb el que preveu la legislació sectorial aplicable i, si no n'hi ha o
complementàriament, segons el que preveu la present ordenança.
- En llocs ben visibles de l'obra i en les tanques, es disposaran cartells informatius segons el model
aprovat per l'Ajuntament.

Article 3.9. Altres instal·lacions de conducció per cable
Les conduccions per mitjà de cables no compresos en els articles anteriors s'ajustaran a les
condicions generals incloses en esta ordenança i, concretament, a les especificacions assenyalades
en els articles 1 i 3 del present capítol.
Tot això sense perjuí del que establix l'article 10 de la llei 31/87 del 18 de desembre, sobre Ordenació
de les Telecomunicacions i la resta de legislació vigent.
Article 3.10. Situació, profunditats i distàncies mínimes entre instal·lacions
1. Les conduccions s'instal·laran davall la vorera o calçada, amb les disposicions en planta i alçat
especificada en l'annex de plànols d'esta ordenança. En el cas de travessar zones enjardinades, la
profunditat lliure mínima serà de 0,70 m. per a qualsevol servici, excepte per a la xarxa de reg.

2. En casos degudament justificats i segons el parer dels servicis tècnics municipals, podran
autoritzar-se profunditats diferents de la indicada en el paràgraf anterior, sempre que s'adopten les
mesures complementàries de seguretat que assenyalen en cada cas les reglamentacions
específiques de cada servici i es propose al servici municipal competent per a la seua corresponent
aprovació.
3. Les distàncies mínimes entre conduccions de diferents servicis, tant si transcorren paral·lels com
en encreuaments, seran les reglamentàries i no podran ser inferiors a les següents mesures en
planta:
- Entre conduccions de gas i elèctriques: 0,20 metres
- Entre conduccions d'aigua i elèctriques:0,20 metres
- Entre conduccions de gas i d'aigua: 0,30 metres
- Entre conduccions de telefonia i altres: 0,20 metres
4. Les conduccions d'aigua se situaran en un plànol superior a les de sanejament, a una distància no
inferior a 0,50 metres.
5. No se situarà cap canalització a una distància inferior a 1 metre de l'arbratge.
6. Les distàncies mínimes indicades:
- Es mesuraran en planta entre les generatrius exteriors més pròximes d'ambdós conductes.
- Podran ser ampliades en els casos en què l'Administració municipal ho estime convenient per raons
de seguretat.
- Podran reduir-se en casos justificats, de manera que protegisquen i aïllen les instal·lacions, amb
aplicació de les mesures que autoritzen els servicis tècnics municipals.
- La disposició en planta de les canalitzacions en vorera seguirà, amb caràcter general, la distribució
següent:
a) En el sentit des de la fatxada o límit de la parcel·la cap al rastell, es disposaran els diferents
servicis públics en l'orde següent: mitja i baixa tensió, aigua potable, gas, telefonia i cable. Els espais
assignats a cada servici vénen definits en l'annex d'esta ordenança. L'absència de qualsevol d'estes
canalitzacions no alterarà la cadència o l'orde establit, el buit l’ocuparà el servici contigu.
b) En el sentit des del rastell fins a la fatxada o límit de parcel·la, es disposaran els diferents servicis
municipals en l'orde següent: xarxa de reg, enllumenat, trànsit i comunicacions municipals. Els espais
assignats a cada servici es definixen en l'annex d'esta ordenança. L'absència de qualsevol d'estes
canalitzacions no alterarà la cadència o l'orde establit, el buit l’ocuparà el servici contigu.

Quan per raons de disponibilitat d'espai en la vorera, no siga possible incloure la totalitat de les
canalitzacions mencionades, o quan la mateixa existència de séquies, canonades de clavegueram o
altres instal·lacions ho impedisquen, el peticionari de la llicència o agent urbanitzador, si és el cas,
haurà de proposar una o diverses solucions alternatives al Servici Municipal de Manteniment
d'Infraestructures i Coordinació d'Obres, a través de l'Oficina de Coordinació d'Obres a la via pública
(OCOVAL), qui estudiarà i autoritzarà les solucions tècniques que procedisquen.

Article 3.11. Condicions tècniques i elements de protecció
Les conduccions hauran de reunir les condicions tècniques i els elements de protecció i seguretat
establits per les normes vigents, entre les quals s’haurà de preveure especialment:
- En les línies aèries existents o que s'autoritzen amb caràcter excepcional, provisional i en precari,
l'estricte compliment de tots els requisits reglamentaris vigents.
- No s'autoritzaran, en cap cas, estesos aeris ni pals o suports contigus o subjectes a l'arbratge,
edificis artístics, històrics, típics o tradicionals inclosos en els catàlegs a què es referix la llei del sòl, i
particularment en jardins i espais naturals protegits.

CAPÍTOL 4. REEXECUCIÓ DE LES OBRES
Article 4.1. Condicions generals
- Per a l'execució de les obres, el director d'obra haurà de disposar de l'assenyalament de dates, que
és un document municipal on consta l'emplaçament, la classe d'obra a realitzar (canalització,
connexió i/o connexió o reparació d'avaria) i les dates d'inici i finalització del treball així com horaris,
si és el cas. Este document ha de disposar-se a peu d'obra i l'empresa contractista ha d'exhibir-ho a
requeriment de la inspecció municipal o la Policia Local.
- Les obres s'efectuaran segons el projecte aprovat. Si en l'execució dels treballs el contractista troba
un entorpiment en el subsòl que impedira el traçat previst, ho comunicarà al director d'obra i, en tot
cas, al servici municipal competent, de manera que atenga a les indicacions que este formule.
Article 4.2. Replantejament
Abans de començar els treballs, el director d'obra realitzarà un replantejament sobre el terreny, al
qual podrà assistir un tècnic municipal. Les obres es replantejaran de tal manera que la futura

execució ocasione els mínims perjuís a les infraestructures confrontants, als arbres, jardins,
il·luminació, senyals de circulació o qualsevol altre element d'urbanització i instal·lacions existents.
El director d’obra notificarà la realització del replantejament al servici municipal competent amb una
setmana d'antelació, excepte casos excepcionals d'urgència degudament justificats. L'execució de
ramals de connexions de longitud inferior a cinc metres no requeriran esta notificació prèvia al
replantejament.
Article 4.3. Normes de tanca i senyalització
Totes les obres per a la instal·lació de servicis a la via pública, hauran de protegir-se i senyalitzar-se,
entre altres, amb tanques indicadores i rètols normalitzats, segons les prescripcions del capítol 8
d'esta ordenança. L'Ajuntament podrà adoptar un sistema de tancament normalitzat per a totes i/o
cada una de les companyies de servicis públics, en el qual es diferencien clarament si les obres
corresponen a treballs programats o a reparacions d'avaries.
Article 4.4. Contractista de les obres
1. El titular de la llicència podrà realitzar les obres directament o contractant-les a l’empresa
especialitzada, i haurà d'acreditar en tot cas la disponibilitat de mitjans tècnics necessaris per a la
bona execució del treball i indicar el nom del director d'obra, en els termes especificats en l'article 3.3
d'esta ordenança, sense el compliment del qual no s'autoritzarà la iniciació de les obres.
Per a l'execució de les obres, s'haurà de disposar d'un equip que comprenga, com a mínim, els
elements de compactació mecànica, obra, pavimentació, transport i altres, suficients per a executar
els treballs en els terminis assenyalats.
No s'autoritzarà la iniciació de les obres, sense que el titular de la llicència, o el director d'obra,
acredite davant del servici municipal competent la corresponent i vigent homologació de la empresa
encarregada dels treballs, tot això en compliment de les especificacions incloses en el capítol 11
d'esta ordenança.
2. L'Administració municipal podrà realitzar, a càrrec del titular de la llicència, el farciment de rases i
la reposició de paviments, després de l'oportuna justificació i requeriment previ, d'acord amb el que
establix l'article 6.5 d'esta ordenança.
3. L'execució de les obres s'ajustarà estrictament al calendari i als horaris autoritzats.

4. El servici municipal competent, per raons d'interés públic, podrà introduir, durant l'execució dels
treballs, modificacions al pla de les obres, tant si afecten el calendari o a l'horari, com als torns de
treball o a la maquinària a emprar.
5. Si per causes justificades no és possible iniciar les obres en la data fixada en l'assenyalament,
l'entitat podrà sol·licitar l'ajornament a l'Administració municipal.
Igualment, si en l'execució de l'obra l'empresa contractista troba algun tipus d'obstacles que estima
que ha d'impedir el compliment del termini fixat per a finalitzar-la, ho comunicarà al director d'obra qui
sol·licitarà a l'Administració municipal la pròrroga oportuna amb la deguda justificació de les causes
al·legades. Esta sol·licitud haurà de realitzar-se, almenys, 24 hores abans de complir-se el termini
indicat en l'assenyalament. En tots els casos l'Administració municipal fixarà el nou assenyalament de
dates per a realitzar els treballs.
Article 4.5. Obertura, farcit de rases i disposició de materials a la via pública
1. L'obertura i farcit de rases i la disposició de materials es realitzarà d'acord amb les condicions que
s'assenyalen en el capítol 8 d'esta ordenança.
2. L'Ajuntament podrà sol·licitar de les companyies titulars de llicència, el pla d'obres i estat actual de
treballs en execució, a fi d'exercir la corresponent inspecció municipal. A instàncies del servici
municipal competent o en els casos en què així s'indique en les condicions tècniques de la llicència,
el contractista encarregat de les obres no haurà de procedir al pavimentat final de la rasa sense
haver-ho notificat prèviament a la inspecció tècnica municipal i s'haja donat temps a les
comprovacions de compactació i control de qualitat que, en cada cas, es requerisquen. La no
observació d'este requisit podrà ser motiu perquè s'ordene el buidatge de la rasa, sense perjuí de les
sancions a què donara lloc.
3. Tot farcit de rases haurà d'aconseguir una densitat mínima del 95% del proctor modificat en
calçades i del 90% en voreres.
4. En les vies sense paviment, els farciments hauran de compactar-se mínimament al 90% del
proctor modificat, encara que la resta del terreny no abast este límit.
5. Els farciments de rases que excepcionalment puguen autoritzar-se en jardins, es realitzaran amb
materials i condicions que específicament s'indiquen en la llicència.
Article 4.6. Reposició provisional del paviment

Quan per circumstàncies especials no es puga procedir a la pavimentació immediata de la rasa, es
podrà construir un paviment provisional, d'acord amb el que preveu el capítol 8, amb la conservarció
en bon estat fins a la seua substitució i pavimentació definitiva.
Article 4.7. Reposició del paviment
1. Els materials utilitzats en la reposició del paviment compliran el plec de condicions tècniques de les
obres d'urbanització de l'Excm. Ajuntament i, si no n'hi ha, el plec de prescripcions tècniques
generals per a obres de carreteres i ponts del Ministeri de Foment.
2. La reposició definitiva del paviment s'efectuarà d'acord amb les prescripcions considerades en el
capítol 8 d'esta ordenança.
Article 4.8. Supressió de barreres arquitectòniques
Les obres el traçat de les quals afecte passos de vianants que no disposen de rampa per a
minusvàlids, el titular de la llicència haurà de construir-los a un costat i a l'altre del carrer, d'acord
amb les normes per a accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques, aprovades per Decret
193/88 de 12 de desembre del Consell de la Generalitat Valenciana.
Article 4.9. Recepció de les obres
1. Les obres definides en la present ordenança, podran considerar-se obres públiques municipals als
efectes de la seua recepció i qualificació, s’hauran de sotmetre al compliment de les formalitats i els
requisits establits en el Reglament general de Contractació de les Corporacions Locals, així com,
subsidiàriament, en la Normativa Nacional de Contractes del
Estat.
2. Abans de la recepció provisional prèvia de les obres, l'Ajuntament podrà sol·licitar a la companyia o
particular un certificat de qualitat de l'obra.
Durant l'execució de les obres l'Ajuntament podrà exigir la realització d'assajos de compactació,
provetes, anàlisi i la resta de treballs que es consideren oportuns, i que seran efectuats per un
laboratori homologat.
3. Les obres i instal·lacions tindran un període de garantia d'un any, a partir de la seua recepció
provisional. Durant este termini, el titular de la llicència vigilarà i cuidarà del bon estat de les obres,
procedirà a les reparacions necessàries per al seu correcte manteniment i a les que expressament li
indiquen els servicis municipals per a una millor conservació de la via pública. L'empresa
constructora i, en tot cas, el titular de la llicència, serà responsable durant el període de garantia, dels

danys derivats per la defectuosa execució o conservació de les obres i/o instal·lacions, inclús els
motivats per vicis ocults que apareguen amb posterioritat a tal període.
La quantia de la indemnització, si és el cas, serà aprovada per l'Ajuntament per mitjà de l'expedient
oportú de preus contradictoris.
Article 4.10. Plànol de fi d'obra
Les companyies de servicis públics i els particulars entregaran a l'Ajuntament, en el format que
indique el servici municipal competent, un plànol de fi d'obra de la instal·lació, amb tots els detalls
necessaris per a situar exactament les instal·lacions, tant en planta com en alçat, i que s'inclourà en
la cartografia general de servicis a la via pública.
CAPÍTOL 5. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ D'INSTAL·LACIONS
Article 5.1. Conservació de galeries de servicis
La conservació de les galeries de servicis serà responsabilitat del seu promotor, sense perjuí del que
es dispose en el pla d'actuació o conveni corresponent.
Article 5.2. Prevenció de danys a la via publica
Per a evitar danys a vianants, així com al mobiliari i elements de la via pública, les companyies de
servicis públics mantindran les instal·lacions en perfecte estat de conservació, per mitjà del
compliment estricte de les normatives tècniques vigents en la matèria.
En el cas de derrocaments d'edificis, es protegiran tots els elements de mobiliari urbà que puguen
quedar afectats pels treballs, el començament d’estos es comunicarà amb la suficient antelació als
servicis municipals i companyies afectades, sense perjuí del compliment de les ordenances i
normatives pròpies d'este tipus d'actuacions.
Article 5.3. Indemnitzacions
1. Tots els danys que s'ocasionen als elements urbanístics, com a conseqüència d'avaries en les
conduccions o defectes de conservació de les instal·lacions, seran reparats, reposats o indemnitzats
a l'Ajuntament o a les seues empreses contractistes per l'empresa concessionària del servici públic,
segons criteri municipal.
2. En especial, els arbres i altres tipus de plantacions que moren com a conseqüència d'emanacions
de gas procedents d'alguna conducció trencada o avariada o per efectes de qualsevol altra

instal·lació defectuosa, seran substituïts pel Servici municipal de Parcs i Jardins, a càrrec de la
companyia propietària de la conducció, o bé indemnitzats a l'Excm. Ajuntament amb l’import de la
seua valoració, si no són substituïbles segons el mètode homologat per l'Ajuntament.
Anualment el Servici municipal de Parcs i Jardins formularà una relació dels arbres i les plantacions
danyades acompanyada d'una valoració, que s'elevarà a l'Alcaldia a efectes del que disposa el
paràgraf anterior.
Article 5.4. Equips d'emergència
1. Les empreses concessionàries de servicis públics disposaran en tot moment, dels equips suficients
per a reparar immediatament els desperfectes i les avaries que afecten la via pública.
2. Tan prompte com l'empresa corresponent tinga coneixement de qualsevol avaria en les
conduccions, trapes i la resta d'elements inherents a les seues instal·lacions, haurà de procedir
urgentment a la seua reparació; per a este efecte adoptarà les mesures suficients en matèria de
senyalització que garantisquen la seguretat del trànsit de vianants i rodat.
CAPÍTOL 6. TRASLLATS, MODIFICACIÓ O SUPRESSIÓ D'INSTAL·LACIONS
Article 6.1. Afecció a programes i obres municipals
Les llicències municipals estaran sempre subordinades a les necessitats de la ciutat i atorgades sota
la condició que les companyies subministradores i els particulars hauran de modificar, traslladar o
suprimir les instal·lacions, d'acord amb l'interés públic i els projectes municipals. Per esta causa, quan
alguna via pública estiga dotada de galeries de servicis, les noves conduccions hauran de ser-hi
instal·lades en el termini que indique l'Administració municipal, llevat que existisca alguna
incompatibilitat d'orde tècnic que ho impedisca.
Quan per raons d'obres municipals o l'Ajuntament ho considerara en funció de l'interés públic, siga
necessari traslladar, modificar o suprimir les conduccions o instal·lacions de servicis existents, les
entitats afectades estaran obligades a realitzar-les i seran costejades segons el que preveu la
concessió administrativa del servici, si és el cas, i/o d'acord amb el que preveu la legislació sectorial
aplicable; en defecte d'ambdós, les despeses seran a càrrec de l'empresa titular del servici afectat.
En el moment de presentar la proposta tècnica del trasllat, l'empresa titular de la instal·lació haurà de
fer constar l'any de la instal·lació del servici afectat, les característiques tècniques (material, diàmetre,
secció, etc.) i presentar còpia de la llicència municipal concedida en el seu moment.
Les companyies informaran, a requeriment dels servicis tècnics municipals, les canalitzacions i
instal·lacions existents i/o programades, tant en sòl urbà com urbanitzable (en este últim cas els

informes es basaran a la vista de la documentació inclosa en el corresponent projecte d'urbanització),
en un termini màxim de 7 dies, de manera que es definisquen les solucions i propostes de
desviacions, supressions, modificacions i ampliacions a tindre en compte, excepte casos
excepcionals expressament determinats per l'Administració municipal, en els quals l'envergadura del
projecte requerisca un termini superior.
Article 6.2. Cost de la supressió
Les despeses de la supressió, modificació o trasllat de servicis provocats per obres municipals, seran
costejades segons el que preveu el contracte de concessió administrativa del servici, si és el cas, i/o
d'acord amb el que preveu la legislació sectorial aplicable i, en defecte d'ambdós, estes despeses
seran a càrrec de l'empresa titular del servici afectat. En este últim cas, per al càlcul de la
indemnització que corresponga, prevaldrà el que dispose la normativa legal vigent , i l'article 6.3
d'esta ordenança.
Article 6.3. Valoració d'indemnitzacions
Quan siga procedent el pagament per part de l'Ajuntament o de la persona física o jurídica que estiga
subrogada en les seues obligacions d'indemnització a favor dels titulars de la llicència en els casos
de trasllats, supressió o modificació de les instal·lacions, l'empresa afectada ho justificarà
adequadament per mitjà de la presentació dels pressupostos necessaris per a la seua aprovació
municipal, previ els informes tècnics corresponents dels servicis tècnics de l'Excm. Ajuntament.
En atenció a les especials circumstàncies que comporta cada cas de supressió, modificació o trasllat
dels diferents servicis regulats per esta ordenança, i per a obtindre la màxima diligència en la
resolució de cada supòsit, l'Ajuntament de València podrà convindre separadament amb les diferents
empreses l'especial aplicació d'esta ordenança respecte dels criteris de valoració de les
indemnitzacions.
Amb caràcter general, la quantia de la indemnització s'obtindrà a partir del pressupost contradictori
de la modificació o supressió sol·licitada, minorat en la part proporcional del termini d'amortització
previst ja transcorregut, computant a este efecte el nombre d'exercicis naturals vençuts des de la
data d'aprovació de l'acta de recepció provisional de l'obra o data de terminació de la instal·lació
corresponent. Per a la determinació de l'amortització anual, s'aplicaran els coeficients legals en vigor.
En el cas de tractar-se de modificacions sobre instal·lacions ja existents o autoritzades en el moment
de l'entrada en vigor de les presents ordenances, la quantia de la indemnització serà el 50% del
pressupost contradictori d'execució, modificació o supressió sol·licitada.
Article 6.4. Modificació d'instal·lacions existents

1. La instal·lació que com a conseqüència de la modificació o el trasllat realitze l'empresa titular, es
considerarà a tots els efectes una instal·lació nova i, per tant, estarà sotmesa al compliment de les
normes d'estes ordenances, quan així ho requerisca l'Ajuntament. En cas contrari, mensualment es
comunicaran les modificacions o supressions realitzades amb els plànols de fi d'obra, pressupost i
termini d'amortització.
2. Les disposicions que l'autoritat municipal adopte sobre supressió, modificació o trasllat
d'instal·lacions, seran immediatament executades i hauran de ser acabades en el termini que
s'assenyale, una vegada acordat el pressupost d'indemnització corresponent.
Tal termini podrà variar en funció de la disposició de permisos a què hi haguera lloc, així com de les
possibles afeccions amb la resta de servicis públics.
Article 6.5. Execució subsidiària municipal
- L'incompliment per part del titular, donarà lloc a l'execució subsidiària per l'Ajuntament, segons el
que preveu l'article 29 del Reglament de Disciplina Urbanística i l'aplicació es farà d'acord amb
l'article 98 de la Llei de Règim Jurídic i Procediment Administratiu, sense perjuí de la imposició de les
sancions corresponents. L'import de les despeses de supressió, modificació o trasllat, s'exigirà si és
el cas, d'acord amb el procediment de constrenyiment i podrà reclamar-se amb caràcter previ i a títol
cautelar, abans que l'Ajuntament pose en execució les obres, sense perjuí de la seua liquidació
definitiva posterior.
- L'Ajuntament podrà, en el supòsit d'execució subsidiària, realitzar les obres a través dels seus
servicis o optar per contractar-los a una empresa especialitzada, inclús per mitjà del procediment
negociat, si la urgència del cas ho justifica.
Article 6.6. Execució per mitjà d'afectació de la partida pressupostària
El fet que l'Ajuntament no haja abonat les indemnitzacions que procedisquen, no serà obstacle
perquè s'executen les resolucions adoptades per l'Administració municipal per al trasllat o supressió
de les instal·lacions, bé mitjançant una orde d'execució i pagament d'indemnització prèvia per les
empreses contractistes o concessionàries de l'Ajuntament o alternativament, sempre que s'hagen
afectat els partits pressupostaris corrents per la quantitat precisa. Si no fóra possible esta afectació,
es procedirà d'acord amb la legislació reguladora de les hisendes locals.
CAPÍTOL 7. RASES A LA VIA PÚBLICA
Article 7.1. Definició

S'entendrà com a rasa tota obra d'obertura de la via pública o remoció del paviment per a reparar
avaries o desperfectes en les conduccions o instal·lacions del servici, així com per a instal·lar
qualsevol canalització subterrània o verificar la seua situació.
S'establix una duració màxima d'un mes per a totes les obres d'instal·lació, modificació o verificació
de servicis a la via pública.
Els terminis anteriors podran ampliar-se o reduir-se per l'Ajuntament, en funció de les circumstàncies
especials que es manifesten en la sol·licitud de llicència o que sorgisquen durant l'execució de l'obra,
degudament justificats pel seu titular.
Article 7.2. Llicències
En el cas de rases per a instal·lació, localització o reparació de servicis, se sol·licitarà la llicència
corresponent, amb l’aportació de:
- Plànol d'emplaçament a escala 1/1000 o superior. Dimensions de l'obra, longitud i ample, seccions
tipus.
- Necessitats d'ocupació de l’obra: situació de contenidors d'obra, arreplega de materials, espais
protegits per a circulació de vianants, caseta d'obra, maquinària auxiliar, etc.
- Característiques del paviment a demolir.
- Descripció general de la via afectada: ample de vorera i calçada, nombre de carrils, sentit de la
circulació, situació i característiques dels aparcaments, carrils bus.
- Elements urbanístics existents que puguen interferir o condicionar el traçat i execució de les obres:
mobiliari urbà, arbratge d'alineació, marquesines de transport públic, contenidors de residus sòlids,
etc.
- Instal·lacions d'altres servicis públics o municipals que puguen ser afectats: canalitzacions, cambres
de registre, arquetes, armaris i altres.
- Termini d'execució i pressupost de les obres.
I tots els documents complementaris que siguen requerits pels servicis tècnics municipals, en funció
de les especials característiques de la zona afectada.
Si els documents exigits en esta ordenança no s’adjuntaren a la sol·licitud, es requeriran a l'interessat
perquè en un termini de deu dies els aporte, amb la indicació que si així no ho fera, es
desconsiderarà la seua petició que s’arxivarà sense més tràmit.
Segons les dades de la sol·licitud i el resultat de la inspecció efectuada, l'Administració concedirà la
llicència d'obres, en la qual arreplegarà la duració màxima i la forma d'execució, efectuant les
liquidacions que, en cada cas, corresponguen.

Article 7.3. Comunicació d'avaries i urgències
1. Quan es considere urgent l'obertura d'una rasa, la companyia o particular haurà de comunicar al
Servici Municipal de Coordinació d'Obres i Manteniment d'Infraestructures, a través de l'Oficina
Tècnica de Coordinació (OCOVAL) i a la Sala de Control de Trànsit de l'Excm. Ajuntament, pel mitjà
d’escrit més ràpid, inclús el fax, l'abast de l'avaria i les seues conseqüències previsibles, amb
l’obtenció d'esta última de l'assenyalament corresponent per a poder iniciar immediatament els
treballs de reparació.
2. En el cas de particulars, l'autorització definitiva quedarà condicionada a la presentació, en el
termini de les 24 hores següents a la comunicació urgent, de la sol·licitud de llicència, segons el que
preveu l'article 7.2 de la present ordenança.
3. Estes obres urgents seran sotmeses igualment a la inspecció municipal i s'executaran segons les
previsions generals d'esta ordenança, de manera que es realitze una reposició mínima d'un carril de
circulació quan s'afecte la calçada, i de tot l'ample de la vorera quan s’afecte esta, excepte en els
casos en què la dita afecció, i segons el parer dels servicis tècnics municipals, no ho requerisca.
4. Quan en una mateixa zona es detecte una reiteració d'avaries en les instal·lacions d'una
determinada companyia de servicis públics, l'Excm. Ajuntament podrà requerir a la dita companyia
perquè procedisca a la renovació integral de les canalitzacions en l'àmbit assenyalat.
5. Una vegada conclosos els treballs de reparació, la companyia responsable facilitarà a l'Oficina de
Coordinació d'Obres (OCOVAL), el plànol de planta de la canalització o instal·lació afectada, així com
una descripció de les actuacions dutes a terme.
6. S'establix una duració màxima de tres dies per a tota obra d'urgent reparació o avaria de servicis a
la via pública.
El termini anterior podrà ampliar-se o reduir-se per l'Ajuntament, en funció de les circumstàncies
especials que es manifesten en la sol·licitud de llicència o que sorgisquen durant l'execució de l'obra,
degudament justificats pel titular de l’obra.
CAPÍTOL 8. QUALITAT D'EXECUCIÓ, ORDE, SEGURETAT I IMATGE DE LES OBRES
Article 8.1. Criteris generals
1. A les vies públiques dotades d'una urbanització definitiva, es reposarà el paquet de ferm existent.

2. A les vies públiques no dotades d'una urbanització definitiva, la reposició del paquet de ferm
constarà com a mínim de:
- Capa de llast natural o artificial de 15 cm sobre el farciment de sòl seleccionat.
- Base de formigó hidràulic H-150 de 15 cm de grossària.
- Capa d'aglomerat asfàltic en calent de 6 cm en calçat o taulell hidràulic con morter d'agarre en
vorera, o bé reposició del paquet de ferm existent, si fóra de major resistència estructural.
Article 8.2. Obertura de rases
1. Demolició del paviment:
La demolició del paviment es farà per mitjà del procediment més adequat per a cada circumstància,
de manera que es mantinga una perfecta alineació del bord de la rasa evitant mossos o qualsevol
altra irregularitat. L'empresa estudiarà quin és l'equip idoni per a garantir una demolició del paviment
ràpida i eficaç. Els productes d'esta demolició, excepte orde en contra de la inspecció facultativa que
especifique l'interés de recuperar-los, seran depositats directament en contenidors o recipients
adequats, disposats expressament i transportats a un abocador autoritzat.
2. Buidatge de rases:
El buidatge i l'excavació de les rases es farà per mitjà de l'ús dels equips més adequats, de manera
que es garantisca una execució ràpida, dins de les normes que la seguretat i higiene en el treball
exigixen, sobretot tenint en compte la possible presència d'instal·lacions en el subsòl.
El material producte de demolicions i excavacions, no podrà ser depositat a la via pública ni als
jardins, excepte els casos expressament autoritzats, que hauran de ser transportats directament a
abocador.
3. Danys a altres instal·lacions:
Si durant l'execució dels treballs s'afectara servicis existents, el director de l'obra ho comunicarà
immediatament al responsable del manteniment de tal servici, procedint immediatament, i en
coordinació amb ell, a la seua reparació, de manera que s’informe de les actuacions al Servici
Municipal de Manteniment d'Infraestructures i Coordinació d'Obres, a través de l'Oficina de
Coordinació d'Obres (OCOVAL).
Article 8.3. Farcit de rases

1. Productes de la mateixa excavació:
Els productes procedents de l'excavació, es podran utilitzar per al farciment de la rasa si complixen
les condicions previstes per al sòl seleccionat en el vigent plec de prescripcions tècniques generals
per a obres de carreteres i ponts, la qual cosa haurà d'acreditar-se per mitjà de certificat de laboratori
homologat dels assajos de plasticitat (LL, LP, EA), granulometria ( % passa ), densitat i capacitat que
porta (CBR) corresponents.
2. Materials d'aportació:
Quan la seua naturalesa recomane el desfet dels materials procedents de l'excavació, el farciment de
la rasa es farà amb materials d'aportació que reunisquen les condicions de sòl seleccionat del plec de
prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, vigent. L'estés, tant dels materials
dels productes procedents de l'excavació com dels materials d'aportació, es farà per capes de
grossària reduïda que garantisca, amb els mitjans utilitzats, l'obtenció del grau de compactació mínim
exigit.
Article 8.4. Reposició del paviment en les zones rodades
Els materials emprats hauran de complir el plec de condicions vigent de l'Ajuntament i, si no n'hi ha,
el plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts del Ministeri de Foment.
Totes les reposicions efectuades tindran una garantia d'un any a partir de la data de finalització de les
obres, excepte vicis ocults.
Amb caràcter generalment i independentment del tipus de paviment a reposar, s'establix
l'obligatorietat de disposar sobre el farciment de les rases, i prèviament a la pavimentació, una capa
anticontaminant per mitjà de la implantació d'una subbase granular de llast artificial de 20 cm de
grossària, sense perjuí de la reposició del ferm existent en els carrers dotats d'una urbanització
definitiva.
1. Pavimentació amb aglomerat asfàltic en calent:
- Es reconstruirà la grossària del paviment en l'ample afectat, més 20 cm com a mínim a cada costat
de la zona deteriorada, sense perjuí del sobreample que establisquen els servicis tècnics municipals
en funció de l'estat de conservació del paviment.
- El tipus de paviment reposat serà l'existent o el normalitzat, si és el cas, per l'Ajuntament de
València.

En aquells paviments amb base de macadam o mescla artificial, esta haurà de substituir-se per una
base de formigó H-150 de 15 cm de grossària, sobre la capa de llast compactada.
- El tipus d'aglomerat en calent per a paviments de formigó asfàltic s'ajustarà en funció de la
grossària de cada capa, per a capes de binder s’utilitzaran mescles tipus G12 (grossàries menors a 5
cm) i G20 (grossàries majors a 4cm) i per a capes de rodament mescles tipus S-12 (grossàries
menors a 5 cm) i S20 (grossàries majors a 4 cm), tot això amb les dosificacions i procedències d'àrids
inclosos en el plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts vigent.
- L'extensió de l'aglomerat es farà mecànicament i quan açò no siga viable, es realitzarà l'extensió
manual en superfícies xicotetes.
2. Paviment de formigó en massa:
- En carrers amb paviment de formigó imprés, les reposicions s'hauran de fer per lloses completes.
S'entén per llosa la superfície compresa entre juntes longitudinals i transversals de treball, dilatació o
contracció.
- El paviment de la reposició tindrà els materials característics del que havia construït abans i com a
mínim s'aplicarà una capa de 20 cm de formigó H-150.
3. Paviment de llambordes sobre formigó:
- Per a determinar la superfície de reposició del paviment afectat, es prendrà una fila de llambordes a
cada costat dels bords de la ruptura, sense perjuí de la seua ampliació en cas necessari. La reposició
afectarà tota la grossària del paviment i tindrà les mateixes característiques que havia construït
abans.
- La superfície s'ajustarà a les rasants de la calçada i es procurarà que siga imperceptible per a la
circulació rodada.
4. Paviment de llambordes sobre arena:
- Per a determinar la superfície de reposició del paviment afectat, es prendrà dos files de llambordes
a cada costat dels bords de la ruptura, sense perjuí de la seua ampliació en cas necessari.
- La reposició es farà de tota la grossària del paviment i tindrà les mateixes característiques que
havia construït abans, s'ajustarà a les rasants de la calçada i procurarà que siguen imperceptibles per
a la circulació rodada.

5. Altres tipus de paviment:
La reposició d'aquells paviments no anomenats expressament en este article, s'executarà construint
un tipus de paviment semblant a l'existent, a efectes de capacitat portant i qualitat superficial.
Article 8.5. Reposició de voreres
El paviment a reposar de les voreres serà del mateix tipus i textura que l'existent en les
urbanitzacions definitives. Es disposarà d'una base de formigó H-150 de 15 cm de grossària sobre
subbase granular de llasts compactades de grossària mínim 15 cm, sobre material seleccionat.
S'afectaran taulells senceres, de manera que no quede sense reposar cap unitat deteriorada per
l'obra o adjacent a esta, encara que no haja estat afectada directament pels treballs, sempre que no
es tracte d'una vorera deteriorada en el seu conjunt. Quan quede afectada una superfície de
reposició superior al 50% de la superfície total de la vorera, l'Ajuntament podrà requerir la reposició
completa del tram en tot el seu ample.
Article 8.6. Reposicions provisionals
En l'execució de les rases i cales, quan deguen transcórrer més de 24 hores en calçades o 48 hores
en voreres entre el farciment de rases i la reposició definitiva del paviment, haurà de construir-se
immediatament després del farcit, un paviment provisional amb formigó i aglomerat en fred, deixant
les superfícies al mateix nivell que les antigues i totalment netes. L'empresa constructora, i en tot cas
el titular de la llicència, es responsabilitzarà del correcte manteniment del paviment provisional, que
haurà de procedir a la reposició definitiva en un termini no superior a 30 dies, excepte indicació en
contra pels servicis municipals.
Article 8.7. Protecció de l'arbratge. Mobiliari urbà
El titular de la llicència, haurà de realitzar les obres de protecció de l'arbratge i de les plantacions que
puguen ser afectades. La distància mínima que cal respectar entre el bord de la rasa i l'arbratge
s'adequarà a allò que s'ha disposat per l'Ajuntament i a les condicions particulars de cada llicència.
S'hauran de mantindre els espais lliures, els arbres s’hauran de regar periòdicament amb els mitjans
de l'empresa constructora.
Als efectes de la present ordenança, tota zona de la via pública que vaja a quedar afectada per la
instal·lació de qualsevol tipus de mobiliari urbà (tanques publicitàries, quioscos, cabines, armaris de
distribució o d'alimentació, reguladors o comandaments, etc.), haurà de contemplar-se de manera
que s'aconseguisca l'òptima integració urbanística d'estos elements en l'entorn i les mínimes

molèsties al trànsit de vianants, sense perjuí del compliment de les específiques ordenances que, si
és el cas, els regulen.
Tots els elements instal·lats en les voreres que queden afectats per les obres, hauran de ser reposats
en les mateixes condicions que posseïen abans de l'afecció.
Article 8.8. Trapes de registre i armaris
Quan l'obra de canalització que cal construir incloga la implantació en superfície d'algun element com
a reixes o trapes de registre, estes:
- Seran de materials homologats que tinguen la durabilitat i la resistència adequada per a suportar les
inclemències meteorològiques i les càrregues produïdes per la roda d'un camió en marxa. Es
consideraran les càrregues puntuals previstes en calçades, guals i voreres per la normativa vigent.
- Es col·locaran sempre al mateix nivell del sòl, en perfecta unió amb el sòl confrontant i de manera
que no existisca perill, tant per al trànsit de vianants com per al rodat.
- En les voreres, les trapes rectangulars xicotetes es col·locaran paral·leles al rastell en la seua
dimensió màxima, excepte les boques d'incendi i comptadors, que se situaran perpendicular a este.
Les dimensions d'estes trapes hauran d'adaptar-se a la modulació del paviment.
Quan es tracte d'armaris o qualsevol altre tipus de mobiliari, hauran d'ubicar-se en coordinació amb el
servici municipal competent i respondran a dissenys i característiques homologades.
Article 8.9. Ocupació de la via publica i jardins
Per a la ubicació, si és el cas, de la caseta d'obra i magatzem de materials, ferramentes i mitjans
auxiliars, s'estudiarà un emplaçament que minimitze esta incidència negativa, i s’aprofitaran les
zones de menor afecció al trànsit.
Es tindrà atenció especial en la planificació del treball, a fi de reduir al mínim el temps de
permanència en obra d'estos elements.
No es permetrà el magatzematge de materials ni mitjans auxiliars més temps que l'estrictament
necessari per a la seua utilització o posada en obra. El magatzematge serà cuidadosament ordenat i
només ocuparà en planta l'espai imprescindible.

Els materials procedents de l'obertura de les rases, es depositaran directament dins de contenidors
expressament disposats per a esta finalitat i seran transportats immediatament a un abocador
autoritzat.
Per a la seguretat i comoditat del trànsit dels vianants es formarà un passadís d'amplitud no inferior a
un metre, juntament amb la fatxada i longitudinalment a esta. Quan l'amplària de la vorera no
permeta simultàniament l'obertura de la rasa, la disposició dels materials i també l'existència de
l'esmentat pas longitudinal d'un metre d'amplitud per als vianants, s'habilitarà un passadís
degudament tancat i protegit d'estes característiques en la calçada, amb derivacions a la fatxada
davant de cada un dels accessos a immobles. En tot moment estos passos es mantindran expedits
almenys en la mitat de l'amplària.
Quan els passos de vianants hagen de salvar alguna rasa oberta, esta es cobrirà amb planxes i
baranes, de manera que s’eviten escalons que tinguen la suficient resistència i rigidesa per a
suportar les incidències del pas de vianants o vehicles si és el cas.
No es permetrà arreplegues de cap tipus de materials, ni cap altra ocupació en les zones plantades
dels jardins, excepte casos excepcionals degudament autoritzats.
Article 8.10. Tancaments
Tot element que altere d'alguna manera la superfície del carrer o jardí, suposarà un obstacle que
haurà de ser protegit amb tanques. Estos obstacles podran ser tant les esmentades casetes d'obra
com els materials, la maquinària, les ferramentes o els mitjans auxiliars que poden estar
emmagatzemats, les mateixes rases i els materials amuntonats.
La protecció de tots estos elements i qualssevol altres, serà contínua en tot el seu perímetre i es farà
per mitjà de tancaments consistents, prou estables i perfectament alineats, amb una perfecta
delimitació dels espais destinats a cada un dels possibles usos que ens ocupen: passos de vianants,
trànsit rodat, accessos a la propietat, etc., d'acord amb les especificacions de l'article anterior.
Article 8.11. Senyalització
L'obligatorietat del manteniment de la circulació rodada i de vianants en condicions suficients de
seguretat, exigirà l'adopció de mesures reglamentàries de senyalització vertical i/o horitzontal, cartells
informatius i rètols indicadors que garantisquen en tot moment la seguretat dels vianants, dels
automobilistes i del propi personal de l'obra.

Els senyals de ciruculació a col·locar seran les reglamentàries, ajustant la seua disposició a les
característiques urbanes, així com a la localització de la zona d'obres en relació amb el tram viari
afectat.
Article 8.12. Informació
La informació es realitzarà a través de cartells, ben visibles, en els quals haurà de figurar:
— Logotip, nom i telèfon de l'entitat promotora o titular de la llicència.
— Logotip, nom i telèfon de l'empresa que realitza les obres.
— Naturalesa, permís, localització, dates d'inici i finalització de les obres.
— Logotip i nom de l'Ajuntament i de l'oficina de coordinació d'obres.
Tots els elements de senyalització informativa i tanca, com ara retoles d'indicació d'obres, panells
informatius i tanques de tancament, correspondran als models aprovats per l'Ajuntament i ajustats als
colors identificadors de l'entitat promotora. El cartell general d'obra s'ajustarà al model definit en
l'annex de la present ordenança.
CAPÍTOL 9. INSPECCIÓ MUNICIPAL
Article 9.1. Inspecció
Les obres i ocupació autoritzades estaran sotmeses a la inspecció municipal, que comprendrà:
1. Amb relació a l'ocupació del subsòl, sòl i vol de la via pública:
- L'exercici correcte dels drets d'esta ocupació, d'acord amb la llicència i allò que s'ha previst per esta
ordenança.
- L'estat de conservació de les obres i instal·lacions i del seu entorn.
2. Quant a les obres:
- La constatació que s'estan executant per empreses amb l'homologació vigent.
- El començament en la data assenyalada.
- El compliment dels terminis d'execució.
- La qualitat i la forma de realització de les obres.
- El correcte manteniment i la reposició, si és el cas, dels elements urbanístics afectats.

3. Les empreses dels servicis públics i la resta de titulars d'instal·lacions subterrànies, estaran
obligats a realitzar a càrrec seu totes les prospeccions i operacions que siguen necessàries per a la
localització i la identificació dels servicis existents.
CAPÍTOL 10. LLICÈNCIES
Article 10.1. Obtenció
Qualsevol obra o instal·lació inclosa en esta ordenança estarà sotmesa a l'obtenció prèvia de llicència
municipal, així com al pagament dels tributs i preus públics corresponents, segons la normativa
aplicable a cada supòsit.
Article 10.2. Obligacions del titular de la llicència
El titular de la llicència estarà obligat a:
- El compliment de les normes establides en esta ordenança, a les que es consigne en la llicència
d'obres i a les altres normes tècniques d'obligat compliment que siguen pròpies de cada servici.
L'execució de l'obres per mitjà d'una empresa contractada a este efecte, no li eximix de les
responsabilitats que es deriven com a titular de la llicència.
- Estar en possessió de la corresponent homologació municipal, en cas d'executar per si mateix les
obres o contractar, en cas contrari, amb empreses homologades per a la realització dels treballs.
- Ajustar-se en l'ocupació del sòl durant el termini d'execució de les obres, a les condicions previstes
en estes ordenances i a les que específicament s'assenyalen en la llicència.
- Satisfer els tributs i els preus públics corresponents.
- Indemnitzar els danys que puguen ocasionar-se al municipi o a tercers com a conseqüència de les
obres.
- La constitució del depòsit regulat en estes ordenances.
- Informar els servicis tècnics municipals del nom del director d'obra, com a tècnic responsable per a
l'execució dels treballs.
- Comunicar amb l'antelació suficient la data de replantejament i sol·licitar l'assenyalament per a l'inici
de les obres.

Article 10.3. Extinció de la llicència
1. Les llicències s'extingiran:
- En el cas d'incompliment de les condicions, tant de les consignades en el document de la llicència
(traçat, terminis, protecció, senyalització, etc.), com de les generals establides en esta ordenança,
així com de les dates i horaris de l'assenyalament.
- Per mancar l'empresa constructora de la corresponent homologació municipal, assumint el
posseïdor de la llicència quants danys i perjuís s'ocasionen per la paralització de les obres i la seua
reposició subsidiària, si és el cas.
- Per renúncia del titular de la llicència.
- Per infracció del planejament o de la normativa urbanística.
- Per pèrdua de la capacitat de prestació del servici públic corresponent, excepte en el supòsit de
traspàs entre companyies.
2. Extingida la llicència, el titular haurà de deixar la via pública en l'estat en què estava abans
d'iniciar-se les obres. Si no ho realitzara sense dilació, procedirà a realitzar-ho l'Administració
municipal amb caràcter subsidiari a càrrec del titular.
Article 10.4. Depòsit previ
1. Prèviament a l'expedició de la llicència d'obres, el peticionari, excepte els casos d'excepció, haurà
de constituir un depòsit que fixarà l'Administració per a respondre de:
- El cost de reposició del paviment i instal·lacions, voreres, arbres, jardins i altres elements
urbanístics deteriorats, inclòs el paviment de carrers no afectats directament per l'execució de les
obres, però que pel fet de ser immediates a la zona dels treballs, puguen haver-hi danys derivats
d’estos.
- Els danys i perjuís que els elements urbanístics puguen patir com a conseqüència de l'execució de
les obres.
- Les despeses ocasionades per les desviacions del trànsit.
- Qualssevol altres danys imputables a les obres i/o instal·lacions.

2. En la constitució del depòsit previ es tindrà en compte les normes següents:
- Cada depòsit podrà garantir només les obligacions corresponents a una sola obra.
- Quan la llicència d'una obra la sol·liciten solidàriament diverses entitats, el depòsit serà únic i
conjunt per a totes.
- El depòsit podrà constituir-se en metàl·lic o per mitjà d'aval bancari.
La devolució del depòsit només es verificarà transcorregut el termini de garantia i amb els
corresponents informes previs que acrediten que les obres han sigut realitzades de conformitat amb
el projecte, que el seu estat de manteniment és correcte, s'han reposat els elements urbanístics
afectats i que, si és el cas, s'ha indemnitzat als titulars pels perjuís ocasionats com a conseqüència
de les obres.
Per a la valoració dels danys causats als arbres es tindrà en compte: l'edat, la corpulència, la
dificultat de reposició i la minva del seu desenvolupament biològic.
3. La constitució del depòsit es podrà efectuar anualment, segons el volum de l'obra que la
companyia haja realitzat l'any immediatament anterior.
Article 10.5. Classes de llicències d'obres
Les llicències d'obres podran ser:
- Per a la construcció o reforma de galeries o calaixos de servicis.
- De canalitzacions per a la instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de canalitzacions
que formen part de la xarxa general de servicis.
- De lligams i/o connexions per a la instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de
conduccions soterrades que constituïsquen connexions de la xarxa general als usuaris.
- Per a la instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de conduccions aèries.
- Qualssevol altre tipus d'obres o instal·lacions regulades per esta ordenança, que es realitzen en
domini públic.
Article 10.6. Sol·licitud

Les sol·licituds de llicència es presentaran en el Registre d'Entrada de Coordinació d'Obres de
l'Excm. Ajuntament, situat a la plaça de Saragossa, núm. 3 (glorieta central).
Si els documents exigits en esta ordenança no s’adjuntaran a la sol·licitud, es requerirà a l'interessat
perquè en un termini de deu dies els aporte, amb la indicació que si així no ho fera, es
desconsiderarà la seua petició que s’arxivarà sense més tràmit.
Article 10.7. Comunicació
Les comunicacions i notificacions posteriors a la sol·licitud de llicència, podran realitzar-se per
qualsevol dels mitjans autoritzats per la llei.

CAPÍTOL 11. HOMOLOGACIÓ DE LES EMPRESES CONTRACTISTES
Article 11.1. Obligatorietat de l'homologació
Totes les empreses que realitzen obres al domini públic municipal, estan obligades a posseir el
corresponent document d'homologació. Qualsevol tipus d'obra que afecte la via publica i que s'estiga
executant per una empresa no homologada, o que a requeriment de la inspecció municipal no
presente el document d'homologació, podrà ser paralitzada immediatament, i farà responsable al
titular de la llicència perquè en un termini mínim de 24 hores reprenga els treballs amb una empresa
homologada, sense perjuí de la sanció que corresponga i dels danys i costos ocasionats que hi
haguera donat lloc.
Article 11.2. Instància
L'homologació d'empreses per a l'execució de treballs que afecten la via pública haurà de sol·licitarse davant de l'Ajuntament, per mitjà de presentació en el registre de la corresponent instància dirigida
a l'òrgan municipal competent, acompanyada de la documentació necessària.
Article 11.3. Documentació
El sol·licitant haurà d'aportar:
-

Còpia simple de l'escriptura de constitució de la societat.

-

Còpia acreditativa de l'alta en l'impost d'activitats.

-

Econòmiques.

-

Documentació que acredite la disponibilitat de mitjans i experiència de l'empresa en treballs
d'anàloga naturalesa.

-

Quanta informació considere oportuna l'interessat per a un millor coneixement de la seua
activitat.

Article 11.4. Proposta
Els servicis municipals, previ estudi de la documentació presentada, formularan proposta de
concessió de l'homologació sol·licitada, llevat que de l'examen d’esta, relativa a l'article anterior, es
demostre la incapacitat de l'empresa per a realitzar este tipus de treball.
Article 11.5. Resolució
L'Excm. Ajuntament adoptarà la resolució que procedisca, contra la qual podran interposar-se els
recursos pertinents, de conformitat amb la legislació aplicable.
Article 11.6. Vigència de l'homologació
Esta homologació es concedirà per un termini de dos anys, al terme del qual s'entendrà prorrogada
tàcitament per un únic període de la mateixa duració, excepte manifestació expressa en un altre
sentit per part de l'Ajuntament o de l'interessat, amb una antelació d’almenys dos mesos a la data de
venciment.
Article 11.7. Revocació
L'homologació podrà ser revocada a instància dels servicis tècnics municipals, que formularan
proposta en este sentit a l'òrgan municipal competent, el qual adoptarà la resolució que procedisca,
amb audiència prèvia a l'interessat.
Contra la resolució revocatòria podran interposar-se els recursos procedents de conformitat amb la
legislació aplicable.
CAPÍTOL 12. SANCIONS
Article 12.1. Infraccions
Serà objecte de sanció l'incompliment de les prescripcions contingudes en la present ordenança.
Les infraccions es classificaran en lleus i greus. Es consideraran infraccions lleus les següents:
- El depòsit de runes, materials, casetes, contenidors en llocs no autoritzats.
- La compactació deficient o farcit amb materials inadequats de les rases i cales.

- L'afecció no autoritzada o negligent al Patrimoni municipal o a qualsevol servici existent, sense
perjuí de la indemnització corresponent.
- La demora en la correcció dels defectes observats en la realització de les obres una vegada conclòs
el termini per a reparar-los.
- El retard en l'execució de les obres respecte al termini assenyalat, sense haver sol·licitat la
corresponent pròrroga.
- La falta de neteja en l'obra.
- La no presentació de la llicència i de l'assenyalament a requeriment del personal autoritzat.
- L'incompliment de les prescripcions regulades en esta ordenança i que no tinguen la consideració
de greus.
Es consideraran infraccions greus les següents:
- Contractar obres amb empreses no homologades.
- L'execució d'obres sense llicència i/o sense l'assenyalament corresponent.
- L'execució d'obres sense ajustar-se a les condicions de la llicència i/o assenyalament.
- L'absència o mala col·locació de tanques i altres elements de seguretat i senyalització necessaris
que puguen significar perill per als usuaris de la via pública.
- La modificació del traçat establit en la llicència, sense l'autorització prèvia per escrit del Servici de
Coordinació d'Obres a la via pública.
- La comissió de tres faltes lleus en un període de dos mesos.
Article 12.2. Prescripció de les infraccions
El termini de prescripció per a les infraccions greus serà de quatre anys i per a les lleus d'un any, a
partir de la seua comissió, i començarà a computar-se des del dia en què s'haguera comés la
infracció o, si és el cas, des d'aquell en què hi haguera degut incoar-se el procediment sancionador.
Article 12.3. Subjectes responsables
Es consideren responsables directes de les infraccions tipificades en esta ordenança, a les empreses
constructores de les obres, sense perjuí de les responsabilitats que es deriven al posseïdor de la
llicència, com a titular d’esta.
Article 12.4. Sancions
- Les infraccions qualificades com lleus se sancionaran amb multa de fins a 25.000 ptes.
- Les infraccions greus se sancionaran amb multa de 25.000 a 100.000 ptes.

En l'aplicació de les sancions caldrà ajustar-se al grau de culpabilitat o dol, importància de la falta
comesa, perillositat que implique la infracció, reincidència o reiteració i a l'entitat econòmica dels
danys constitutius de la infracció.
Quan en el fet concórrega alguna circumstància agreujant, la sanció s'imposarà en la seua quantia
màxima. Si concorreguera alguna circumstància atenuant, la sanció s'imposarà en la seua quantia
mínima.
- Les sancions imposades per la comissió de faltes greus prescriuran als dos anys i les imposades
per faltes lleus a l'any.
Article 12.5. Reparació de deficiències, danys i perjuís
Les sancions que s'imposen s'entendran sense perjuí de l'obligació de l'infractor de reparar les
deficiències observades en el termini que establisquen els servicis municipals. Transcorregut tal
termini sense que haja procedit a l'esmena de les deficiències, l'Ajuntament efectuarà, a càrrec de
l'infractor, els treballs necessaris. Així mateix, serà exigible la corresponent indemnització pels danys
i perjuís causats.
Article 12.6. Perduda de l'homologació
La realització de tres infraccions greus o quinze lleus en un període de dos mesos, tant de les
previstes en esta ordenança com de les incloses en la resta de normativa municipal vigent, podrà
donar lloc, amb audiència prèvia a l'interessat, a la revocació de l'homologació per un termini no
inferior a tres mesos ni superior a dos anys, transcorregut el qual haurà de sol·licitar-se nova
homologació.
Contra la resolució revocatòria podran interposar-se els recursos procedents, de conformitat amb la
legislació aplicable.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
L'Ajuntament de València, per motius d'interés públic degudament justificats, podrà exigir l'adequació
a esta ordenança de totes aquelles instal·lacions o tots aquells servicis autoritzats amb anterioritat,
que no complisquen les exigències contingudes en el capítol 3, després del pagament previ de les
indemnitzacions, si procedira, de conformitat amb el que disposa el capítol 7 d'estes ordenança.
València, juny de 1997
L'enginyer cap de la Secció de Coordinació d'Obres
V. I PL. L’enginyer cap del Servici de Manteniment d’Infraestructures y Coordinació d’Obres

ANNEX A L’ORDENANÇA
En el present annex es desenvolupa la normalització aplicable per al projecte i instal·lació coordinada
de les infraestructures dels servicis públics i altres elements urbanístics bàsics en el subsòl i sòl del
domini públic municipal, quan es tracte de servicis soterrats o entubats. En el cas d'instal·lar-se en
galeries enregistrables o visitables, s'aplicarà el que preveu la present ordenança i la resta de
normativa vigent.
Els esquemes del present annex regiran per al desenvolupament de projectes d'urbanització en sòl
urbanitzable i serviran de referència, així mateix, en l'àmbit de sòl urbà, que s'adequaran a esta
norma sempre que això siga possible.
La disposició en planta de les canalitzacions en vorera, seguirà, amb caràcter general, la distribució
següent:
a) En el sentit des de fatxada o límit de parcel·la cap al rastell, es disposaran els diferents servicis
públics en l'orde següent: mitja i baixa tensió, aigua potable, gas, telefonia i cable. Els espais
assignats a cada servici vénen definits en els plànols del present annex. L'absència de qualsevol
d'estes canalitzacions, no alterarà la cadència o l'orde establit, i el buit l’ocuparà el servici contigu.
b) En el sentit des de rastell a fatxada o límit de parcel·la, una vegada sobrepassada l'alineació
d'embornals, fonamentacions d'enllumenat o escocells, es disposaran els diferents servicis
municipals en l'orde següent: xarxa de reg, enllumenat, trànsit i comunicacions municipals. Els espais
assignats a cada servici es definixen en els plànols del present annex. L'absència de qualssevol
d'estes canalitzacions, no alterarà la cadència o l'orde establit, i el buit l’ocuparà el servici contigu.
Qualsevol variació en la implantació dels servicis públics i altres elements urbanístics bàsics sobre el
que establix el present annex, haurà de justificar-se expressament en projecte. Quan la variació
s'estime en el moment del replantejament de les obres o durant l'execució dels treballs, per causes
no previstes en el projecte, el director d'obra ho posarà en coneixement del Servici Municipal de
Coordinació d'Obres, qui estudiarà i definirà les solucions que, si és el cas, procedisquen.
Els projectes d'urbanització hauran d'incloure l'establiment de tots els servicis públics, canalitzacions i
altres elements urbanístics bàsics, d'acord amb els esquemes adjunts, excepte justificació expressa
en cas contrari, així com l'orde d'execució d’estos. Quan concórreguen distints agents empresarials
en l'execució o explotació de l'obra civil o de les instal·lacions, el projecte d'urbanització inclourà, amb
audiència prèvia d’estos, un pla d'obra comuna que aprovarà l'Ajuntament i obligarà a totes les parts.

En l'atorgament de llicències urbanístiques i d'edificació, així com en la resta d'actuacions municipals,
es tindrà en compte la necessària implantació coordinada dels servicis públics, condicionant el
sol·licitant a programar les actuacions amb el Servici Municipal de Coordinació d'Obres.
En els esquemes adjunts s'establix la normalització aplicable a la implantació dels servicis públics i
altres elements urbanístics bàsics en les obres d'urbanització, en funció de l'ample de vorera, calçada
i jardins o espais públics oberts.
Els elements complementaris de les xarxes de gran dimensió, com a estacions de bombament o
regulació, cambres de telefonia o altres, s'ubicaran, sempre que siga possible, en les voreres dels
xamfrans o encreuaments, excepte justificació expressa en cas contrari.
Per a l'aplicació d'estos esquemes als projectes i obres d'urbanització se seguirà el següent criteri
bàsic:
- Si l'ample de la vorera a urbanitzar no coincidix amb cap dels esquemes, es procedirà a la
implantació dels servicis amb la cadència i espais de l'esquema corresponent a l'ample de vorera
immediatament inferior.
- Quan existisca qualsevol asimetria a les vies públiques, bé siga en les voreres per causa de
diferents amples, com per la presència de vies de servici o de bulevards centrals o per Projectes
Municipals d'Obres d'Infraestructura del transport o altres, el projecte d'instal·lació dels servicis
públics i altres elements urbanístics bàsics s'aproximarà en tot el possible als esquemes del present
annex més semblants al cas de què es tracte.
En els encreuaments de calçades, jardins o espais públics oberts i en tots aquells carrers que
l'Ajuntament considere en raó de la seua categoria dins de la xarxa arterial, s'exigirà la instal·lació de
conductes de reserva.
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