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2. En tots dos casos la localització ser2 indicada i auto- 
ritzada segons les necessitats de provelment del ve'hat. 

Art. 4. Els tancs que s'instal-lin han de tenir, com 
a mhxim, la capacitat de 10.000 1, pel que fa als casos 
de l'apartat a), i de 5.000 1, pel que fa als de l'apartat 
b), tots dos de l'article anterior. 

Art. 5. Si els tancs s'han d'instal-lar a la via pú- 
blica, per fixar-ne la profunditat i el lloc cal tenir en 
compte que no siguin cap obstacle al pas de canalitza- 
cions i desguassos de serveis públics existents o de 
serveis que es puguin preveure per al futur, cosa que 
els serveis municipals corresponents han de tenir en 
compte en els seus informes. 

Art. 6. Sense perjudici dels drets i de taxes que 
siguin procedents per atorgar la Ilicbncia, les instal-la- 
cions estan subjectes al pagament d'una taxa anual per 
l'aprofitament especial del subsbl, en la forma que de- 
termini l'ordenanqa fiscal. 

Art. 7. 1. Les llicbncies que s'atorguen han de 
fixar la data de comenqament de les obres 
d'instal-lació i la durada mixima d'execució. 

2. L'incomplirnent de la iniciació o del finiment de les 
obres ser2 sancionat per l'Alcaldia, en la quantia mii- 
xima autoritzada, per cada data de retard. 

Art. 8. La instal.laci6 dels tancs subterranis s'ha 
de fer d'acord amb el que estableixen les disposicions 

reguladores de la Compañía Arrendataria del Mono- 
polio de Petróleos S.A. i les Ordenances municipals. 

Art. 9. La situació de les boques de c k e g a  s'ha 
de fixar de manera que l'acció d'omplir els dipbsits 
produeixi els mínims inconvenients al triinsit rodat i 
de vianants, cosa que els serveis tbcnics han de tenir 
en compte en els seus informes. 

Art. 10. 1. Els assortidors de petroli han d'estar 
situats necesskiament a l'interior de locals i dins de 
compartiments o cambres que compleixin les condi- 
cions següents: 

a) Estar situats en planta baixa i no estar destinats a 
habitatge. 
b) Estar tancats per una paret o per una mampara de 
material incombustible, que els ailli de la resta del 
local. 
c) No estar situats sota cap entresolat. 
d) Tenir les portes metiil-liques o bé revestides de 
planxa i que s'obrin cap enfora. 
e) Tenir el sostre revestit de guix. 
f )  Tenir al sbl una cubeta que permeti recollir 50 1 de 
líquid, com a mínim, en cas de vessament. 

2. Tanmateix, si tbcnicament és impossible de situar 
els assortidors a l'interior de locals i les caracteristi- 
ques o circumstiincies del sector ho fan necessari, el 

I Consell Plenari* podrii autoritzar excepcionalment de 
situar-10s a la via pública. 

* L'Alcalde segons l'article 21 11) de la Llei reguladora de bases del 
rkgim local de 7 d'abril de 1985. 



Art. 11. 1. En els locals on estan instal-lats els 
assortidors hi ha d'haver una superfície mínima de 
20 m per al públic que s'esperi, degudament condi- 
cionada, separada del compartiment o la cambra on 
hi ha l'assortidor i independent de la que es pugui 
destinar a la venda d'altres productes dins el mateix 
local. 

2. El terra dels locals ha de ser mantingut en per- 
fecte estat de neteja i així mateix s'ha d'evitar que 
hi hagi substincies poroses susceptibles d'absorbir 
petroli. 

3. Els locals han d'estar equipats almenys amb un ex- 
tintor de pols de 8 kg de capacitat. 

Art. 12. 1. En casos excepcionals, el Consell 
Plenari pot autoritzar l'ernrnagatzematge i l'expedició 
de petroli fins a un mixim de dos bidons de 200 1 
sense la instal.laci6 de tancs subterranis. 

2. Els bidons s'han de col.locar en una cambra inde- 
pendent de la resta del local que, a més de complir els 
requisits indicats en l'article 10.1, disposi de: 

a) Una bomba amb dispositiu d'aforament per al tri- 
fec de petroli. 
b) Dos extintors de pols de 12 kg de capacitat. 

Art. 13. Es prohibeix de situar aparells assorti- 
dors o distribu'idors a les voravies dels monuments na- 
cionals, edificis religiosos, museus, escoles i, en 
general, de qualsevol dependkncia de carkter públic, 
religiós, cultural, benkfic o nacional. 

)ISPOSICIO FINAL 

n l'article 1.105 de les Ordenances 
)47 i els articles 1.103, 1.104, 1.106 i 
nateix text en la part que són afectats 
denan~a. 



NOTA 

ORDENANCA SOBRE 
EMMAGATZEMATGE I EXPEDICI~ DE 

PETROLI PER A USOS DOMESTICS 

A l'art. 8 
Les disposicions reguladores del Monopoli de 
Petrolis varen ser derogades per la Llei 3411992, 
de 22 de desembre, d'Ordenaci6 del sector del pe- 
troli. 


