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Art. 1. La instal-laci6 de motors de qualsevol 
;, de transmissions i de maquinfia en general s'ha 
ustar a les normes d'aquesta Ordenanqa, sense 
ldici d'haver de complir els preceptes de les re- 
ientacions de 1'Estat corresponents. 

Art. 2. Llevat de les zones de mitjana i gran in- 
ria, és obligatbria la utilització exclusiva de mo- 
elbctrics per a forqa motriu, a excepció dels casos 
ilta eventual de fluid elkctric. 

Art. 3. 1. Els motors, transmissions i maquines 
n d'instal-lar separats de qualsevol paret, sostre, 
:rta o pilar de l'edifici, llevat del que disposa el 
.. 4 d'aquest article. 
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a fonamentació i, en general, el sosteniment dels 
elements industrials i dels seus accesoris s'ha de 

provoqui vibracions sensibles ni 
perior a la permesa en cada zona. 

10 cal la peticio de llicbncia per instal.1~ motors 
a una potbncia d'1,50 CV destinats a usos dombs- 
perd aquestes instal-lacions també estan subjectes 
6 que disposa el paragraf anterior. 

n els locals en situació 4a. i 5a. es tolerar2 la ins- 
zció de motors, transmissions i maquines en qual- 
)1 situació, sempre que no produeixin vibracions 
Is locals ve'ins i que el nivell de soroll no ultrapas- 
s límits permesos a la zona. 

Art. 4. Al voltant de qualsevol motor elbctric o 
laquines amb brgans en moviment amb una potbn- 



cia superior a 1 CV hi ha d'haver un espai lliure q 
en permeti una maniobra camoda i faci1 i en faciliti 
vigilancia i el manteniment. 

Art. 5. Es prohibeix disposar de zones de les I 
rets mitgeres, de faqana o de carrega, o practicar. 
buidats, per a la instal-laci6 de politges o engranatge 

Art. 6. Totes les maquines i elements industrials 
que necessiten energia elbctrica per funcionar han 
d'estar connectats a terra mitjanqant un cable de sec- 
ció adequada a la intensitat i al voltatge del corrent 
que es fa servir. 

Art. 7. 1. Tots els motors que s ' instalh han de 
dur la placa o marca original de fabricació col4ocada 
pel constructor, indicadora de les característiques elec- 
tromechiques, segons les normes tkcniques vigents. 

2. Quan, per la causa que sigui, el motor no pugui dur 
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cumsthncia es far2 constar en l'acta i l'industrial es- 
tarh obligat a presentar a l'Ajuntament, en el termini 
de 8 dies habils com a mhxim, el certificat a qui: fa re- 
ferbncia el parhgraf 2; en cas que no ho faci, els ser- 
veis tbcnics municipals estimaran la potbncia del 
motor i proposaran la imposició de les sancions que 
siguin procedents. 

Art. 8. Les línies elbctriques que faciliten corrent 
a motors o altres elements industrials s'han d'instalelar 
amb l'aillament i en les condicions de seguretat que 
les Reglamentacions vigents exigeixen. 

Es deroguen els articles 1.078 a 1.100 de les 
Ordenances municipals vigents. 


