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ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA D’INSTAL·LACIÓ
D’HIDRANTS

Article 1.
L’objecte de la present Ordenança és dotar a la ciutat d’Olot, de forma
progressiva, d’una xarxa d’hidrants, amb la finalitat d’establir uns equipaments
adequats per a la prevenció i extinció d’incendis.
Article 2.
L’Ajuntament, a partir del Pla Local d’Hidrants, determinarà la col·locació
de tots aquells hidrants que es considerin necessaris per donar una correcta
cobertura a la ciutat.
Article 3.
Naixerà també, l’obligació d’instal·lar hidrants quan se sol·liciti permís
d’Obra o d’Activitats, en els següents casos:
A).- Totes les Activitats de nova implantació que, per les seves
dimensions, perillositat, etc., determinin els Serveis Tècnics d’aquest
Ajuntament.
B).- Totes les noves construccions, siguin edificis residencials,
plurifamiliars, naus industrials o altres instal·lacions en les que la superfície del
solar o parcel·la superi els 1000 m2.
C).- En totes les obres d’Urbanització.
D).- En tots els habitatges unifamiliars o bifamiliars de nova construcció
de més de 10 unitats adossades o en filera.
E).- Tots els aparcaments, o garatges privats, de nova construcció, de
més de 20 places d’aparcament de turisme. Als efectes d’aquesta Ordenança,
s’estableixen les següents equivalències: 1 camió de més de 3.500 kg. o
autocar = 2 camions o furgonetes de menys de 3.500 kg. = 4 turismes = 12
motos o ciclomotors.
En tots els anteriors casos, el subjecte passiu de l’obligació serà el
sol·licitant de la llicència; el qual es farà càrrec del cost íntegre de la seva
instal·lació.
Article 4.
La cobertura de la despesa que ocasioni l’ampliació del servei d’extinció
d’incendis a la ciutat d’Olot, mitjançant la instal·lació d’hidrants, es realitzarà a
través de contribucions especials que afectaran a tots els propietaris
beneficiats. L’acord d’imposició de les contribucions raonarà i aprovarà el
mòdul de repartiment.
Al fixar les contribucions especials per a l’implantació d’hidrants,
s’establirà i quantificarà, de forma expressa, l’obligació de contribuir de les
Companyies d’Assegurances que desenvolupin la seva activitat en aquesta
branca, dintre del terme municipal d’Olot.
Restaran exclosos del pagament de les contribucions especials que es
determinin, els que per iniciativa pròpia, haguessin instal·lat uns hidrants H-100,
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i n’haguessin assumit el cost de la seva instal·lació. Aquest pagament previ
caldrà acreditar-lo de forma fefaent.
Article 5.
Els hidrants sotmesos a aquesta Ordenança seran del tipus H-100.
Les condicions tècniques específiques de cada hidrant seran 1000
litres/min. durant 2 hores i una pressió mínima de 10 m.c.a. La canonada serà
de diàmetre igual o superior a 125 mm.
El tipus d’hidrant podrà ser enterrat en arqueta o de columna.
Article 6.
La col·locació dels hidrants estarà sotmesa a les següents
consideracions tècniques:
1) La línia principal de subministrament d’aigua, que passarà per sota la
voravia del solar, urbanització, etc., serà com a mínim de 125 mil·límetres de
diàmetre.
Aquesta instal·lació es realitzarà fins i tot en el supòsit que no hi hagi
xarxa pública o que el diàmetre de la canonada existent sigui inferior a 125
mil·límetres.
2) L’hidrant serà accessible des de la via pública, sense que, en cap cas,
pugui romandre tancat.
3) Cada hidrant haurà d’estar degudament senyalitzat mitjançant placa
indicativa homologada.
Disposició Transitòria.
En el termini de sis mesos a comptar des de l’entrada en vigor de la
present Ordenança, l’Ajuntament d’Olot elaborarà un Pla Local d’Hidrants en el
que es determinarà el contingut de la xarxa d’hidrants que cobrirà la ciutat.
Olot, juny de 1992.

