
 
 

 
Medi Ambient i Serveis Urbans – Ecologia Urbana  
 
Torrent de l’Olla, 218-220, 5a planta 
08012 - Barcelona 
932 914 120 
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/  

 

 

 

 

  

 

ORDENANÇA RELATIVA AL SERVEI DE DESPLEGAMENT DE CONDUCTES PORTAFIBRA ÒPTICA A L’INTERIOR 

DEL CLAVEGUERAM 

 

 

En relació a l’aprovació de l’ordenança de referència s’emet el següent:  
 

INFORME 

 

El present informe  justifica la necessitat de regular la contraprestació dels serveis que Barcelona Cicle de 

l’Aigua, SA (en endavant BCASA) presta als operadors de fibra òptica: viabilitat, projecte, instal·lació i, 
especialment, el manteniment dels conductes portafibra òptica en l’interior de la xarxa de clavegueram. 
 

BCASA és una Societat Privada Municipal de l'Excm. Ajuntament de Barcelona que es constitueix com 

instrument de descentralització funcional per la prestació dels serveis públics municipals vinculats al cicle 

de l’aigua, com a forma de gestió directa i en atenció a la potestat d’autoorganització de l’Ajuntament de 
Barcelona. Es regeix pels seus propis estatuts i, en tot cas, pel que disposen les Lleis de Règim local, la Carta 

Municipal de Barcelona, els seus Reglaments, pels preceptes del Text refós de la Llei de Societats de Capital, 

per la normativa de contractació del Sector Públic i altres disposicions que li siguin aplicables. 

 

Constitueix l'objecte de la societat la gestió del cicle de l'aigua així com la realització d'activitats i la 

prestació de serveis relacionats directament o indirectament amb el cicle de l'aigua, les platges, el litoral i el 

medi ambient. Dintre d'aquest objecte es compren, entre d’altres, la planificació, explotació, manteniment, 

neteja, renovació, ampliació de la xarxa de clavegueram , així com la redacció de projectes, direcció, 

licitació i gestió de l’execució de les obres que siguin necessàries per a la gestió, conservació, manteniment, 

renovació, ampliació, nova implantació i millora de les instal·lacions connexes, dels  elements integrats en 

les infraestructures. 

 

La xarxa de clavegueram de Barcelona esta formada per 1.500 km de galeries de transport d’aigües 

residuals i pluvial. Les característiques del 55% d’aquestes tenen unes dimensions que permeten l’accés i 

circulació de persones pel seu interior (alçària mínima de 1,5 m, y de mitja una alçària de 1,84 m). Aquestes 

característiques propicien l’interès de les operadores de telecomunicacions per un desplegament ràpid i 

econòmic del seus conductes portafibra per dintre de la claveguera en contraposició amb l’alternativa més 

habitual com és el desplegament mitjançant l’obertura de rases en la via pública.  

 

Tot i aquesta oportunitat per les operadores, és totalment imprescindible per l’Ajuntament assegurar el 

funcionament de la xarxa de clavegueram per al seu ús de transport d’aigües residuals i pluvials tot i la 

incorporació d’elements aliens que s’integren en la infraestructura del clavegueram. Aquesta necessitat de 

compatibilitzar l’interès de les operadores amb les de l’Ajuntament ha portat històricament a l’establiment 

de convenis que regulen els drets i obligacions d’ambdues parts i que deriven l’establiment de 

contraprestacions econòmiques de les operadores cap a l’empresa mantenidora del clavegueram designada 

per l’Ajuntament en concepte de viabilitat, projecte, instal·lació i, especialment, el manteniment dels 

conductes portafibra en l’interior de la xarxa de clavegueram. 






