
 

Moció per soterrar les línies elèctriques i 

telefòniques que transcorren pel nucli urbà 

 
El soterrament del cablejat elèctric o telefònic als nuclis urbans continua sent 

una assignatura pendent a molts pobles i ciutats degut a la manca de 

compromís de les empreses distribuïdores i comercialitzadores que no troben 

incentius econòmics per abordar aquestes actuacions. 

L’actual ordenança municipal sobre obres, instal·lacions i serveis municipals en 

el domini públic ja regula el règim d’autorització i els criteris per a la instal·lació 

del cablejat elèctric, amb prioritat a la instal·lació soterrada per a les noves 

dotacions. Però en canvi ens trobem sense una solució viable que permeti una 

progressiva eliminació del cablejat aeri i dels pals elèctrics que en molts casos 

resulten perillosos i suposen una barrera per a la mobilitat, sobretot per 

aquelles persones que tenen mobilitat reduïda. 

Seguint en la línia de la mobilitat, la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, 

d’accessibilitat estableix la importància de la promoció de l’accessibilitat com a 

instrument per a fer efectiu el principi d’igualtat dels ciutadans, amb l’objectiu 

clar de suprimir les barreres arquitectòniques, també a l’espai públic. La 

mateixa normativa recull l’obligatorietat de totes les administracions de disposar 

d’un Pla d’accessibilitat en l’àmbit de les seves competències. En el cas de 

Viladecans el suposat Pla d’accessibilitat es va realitzar a principis del 2018 en 

col·laboració amb la Diputació de Barcelona, però s’ha demostrat insuficient 

perquè es circumscriu exclusivament a la via pública i no compta amb un estudi 

de camp actualitzat al darrere. 

A part de l’anterior normativa, ja des de l’any 2003 la Direcció General 

d’Energia i Mines i l’Institut Català d’Energia va publicar un informe sobre la 

situació de les línies elèctriques aèries i soterrades a Catalunya, en el qual ja 

es feia una anàlisi dels beneficis econòmics d’una i altra opció i considerava 

que en entorns urbans l’opció del soterrament sempre resulta més favorable 

degut als beneficis econòmics d’utilització del sòl. També recomanava els 

acords entre administracions i les empreses propietàries de les instal·lacions 

per trobar solucions que facilitin el soterrament de les línies. 



 

En aquest sentit, una de les vies que entenem necessari explorar és arribar a 

una acord marc amb les empreses per tal que, aprofitant l’obertura de carrers 

per a obres municipals o d’altres serveis, paral·lelament s’executi el 

soterrament dels trams de línia que encara són aeris. Aquest acord marc pot 

requerir també la col·laboració i suport econòmic d’altres administracions, com 

seria el cas de diputacions i/o Generalitat de Catalunya. De la mateixa manera, 

també serà necessari que l’Ajuntament assumeixi una part del cost que suposa 

per l’empresa aquest soterrament, derivat d’un conveni de col·laboració. 

Tot i que aquest model de soterrament amb l’acord de les companyies de 

subministraments de serveis és el que s’ha consensuat amb els veïns del barri 

d’Alba-Rosa, tot i que hores d’ara les obres no estan en execució, i que és un 

requisit en totes les obres de transformació dels carrers de la ciutat que afecten 

a serveis de companyies de subministrament, queda molta feina a fer si hem 

d’aconseguir el soterrament total de línies de serveis. 

És una evidència que el soterrament de tots els trams urbans que encara 

compten amb cablejat aeri suposaria una millora per a l’ordenació urbana, un 

major eficiència en l’ús de l’espai públic i suposaria l’eliminació de barreres 

arquitectòniques. 

Per tots aquests motius, el grup d’ERC-AM a l’Ajuntament de Viladecans 

proposa d’adopció dels següents acords: 

1. Instar a l’equip de govern a continuar avançant en el soterrament de 

línies  i  a elaborar un inventari de línies elèctriques i de telefonia que 

creuen els nostres carrers i a partir d’aquest estudi elaborar un programa 

de soterrament de les línies elèctriques que transcorren per nucli urbà, 

tenint en compte els diferents actors implicats, públics i privats. 

2. Treballar un Acord marc amb les empreses propietàries de les 

infraestructures elèctriques o telefòniques amb cablejat aeri amb el 

compromís que l’Ajuntament facilitarà les tasques de soterrament en 

qüestió de permisos, obertura de carrers i aportació de part del 

finançament, sempre i quan les empreses també es comprometin a 

aportar els recursos humans, materials i financers que permetin el 

soterrament del cablejat. 



 

3. Els diferents grups municipals es comprometen a aprovar les dotacions 

econòmiques que permetin donar compliment als objectius recollits en el 

Pla de soterrament de línies, en col·laboració amb les aportacions que 

puguin fer altres administracions públiques i les pròpies empreses 

propietàries de la infraestructura.  

 

Viladecans, 28 de març de 2019 


