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Actualitat

Una nova ordenança regula les obres a la via pública

Dijous 5 d'agost de 2004
L'Ajuntament de Castellar del Vallès va aprovar el passat 27 de juliol una nova
ordenança municipal que té com a finalitat millorar la planificació de les obres de
canalització d'instal·lacions i serveis als carrers i espais públics de la vila. L'objectiu
és reduir sensiblement les molèsties que s'ocasionen al veïnat cada vegada que una
companyia de subministrament (aigua, electricitat, gas, telefonia...) ha d'efectuar
una intervenció en una vorera o una calçada. Aquesta regulació, que per primera
vegada s'estableix al municipi mitjançant una ordenança, permetrà que es coordinin
millor els terminis d'intervenció de promotors, contractistes i companyies de serveis.
En aquest sentit, vol ser una eina que permeti als serveis tècnics de l'Ajuntament
tenir un major control a l'hora d'establir i autoritzar el calendari de les actuacions
sol·licitades. Fins ara, les empreses de subministrament podien executar una obra a
la via pública en qualsevol moment, després que l'Ajuntament hagués aprovat la
corresponent llicència municipal. A partir de l'aprovació de l'ordenança, les
companyies estaran obligades també a fer una petició prèvia amb un mínim de cinc
dies d'antelació per poder iniciar els treballs sol·licitats. Els serveis tècnics
municipals podran autoritzar la conveniència o no de l'obra en base a diferents
criteris, com per exemple la simultaneïtat d'obres en un mateix punt, l'afectació al
trànsit o la coincidència d'actes culturals a l'aire lliure. En cas que la resposta sigui
negativa, el consistori farà una proposta que no podrà ultrapassar el termini d'un any
des de l'atorgament de la llicència. El nou text que aprovarà l'Ajuntament també
preveu que les companyies hagin de presentar de forma biennal els seus programes
d'actuació al municipi. D'aquesta manera es vol assolir una millor coordinació de les
actuacions. Així mateix, l'ordenança també establirà les condicions necessàries que
s'hauran de complir pel que fa al tancament i la senyalització de les obres, la
supressió de barreres arquitectòniques o el compliment de la normativa de seguretat.
Les companyies estaran obligades a instal·lar cartells informatius de les obres, fet
que facilitarà especialment la tasca d'inspecció municipal.
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