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Art. 1. Aquesta Ordenanqa té per objecte de re- 
gular les condicions tkcniques a qui? s'han d'ajustar 
les instal.lacions destinades al condicionament 
d'aire en locals situats en el terme municipal de 
Barcelona. 

Art. 2. 1. La instal.laci6 d'aparells amovibles de 
climatització per a Ús domi?stic no necessita llickncia 
municipal. Tanmateix s'ha d'ajustar a allb que esta- 
bleixen aquesta Ordenanqa i les altres que hi són apli- 
cables. 

2. Les instal.lacions no compreses en el parhgraf ante- 
rior necessiten l'obtenció pri?via de la llicbncia corres- 
ponent, d'acord amb les prevencions següents: 

a) Pel que fa a instal-lacions d'una potkncia teb- 
rica inferior a 20.000 kflh o 20.000 kclh, en 
formular la petició és suficient d'indicar: la 
classe d'aparells; la potbncia calorífica i mech- 
nica de la instal-lació, aquesta darrera en CV; la 
capacitat dels dipbsits de combustible, si escau; 
l'emplaqament i destinació de la instal.laci6; i 
el títol pel qual el sol.licitant disposa de la ins- 
tal-lació. 

b) Pel que fa a instal.lacions de potkncia superior 
a les damunt indicades, la petició de llickncia ha 
d'anar acompanyada de la documentació que in- 
dica l'art. 2 de l'ordenanqa sobre "Normes de 
carhcter general relatives a instal-lacions indus- 
trials". 



I. 1nstal.lacions de climatització 

Art. 3. La instal.laci6 dels compressors i les 
bombes s'ha de fer sobre un terreny ferm, llevat que 
tbcnicament aixb no sigui possible; en aquest cas 
s'han de col.locar sobre suports que evitin qualsevol 
transmissió de vibració al paviment, i d'amunt sbcols 
d'una massa almenys sis vegades superior a la de 
l'element que s'instal.la. 

Art. ,4. Els aparells que poden produir sorolls 
s'han d'instal.lar amb les condicions d'insonoritza- 
ció necessaries perquk el soroll que ambi a l'exte- 
rior de la dependbncia on estan situats sigui inferior 
a 30 dB. 

Art. 5. 1. La unió entre canonades per a la con- 
ducció de fluids i aparells o accessoris s'ha de fer 
mitjan~ant maniguets elhstics, sempre que descansi 
sobre elements constructius de l'edifici o hi estigui 
lligada. 

2. Aquests maniguets s'han dlinstal.lar de manera que 
s'hi pugui accedir per revisar-10s. 

Art. 6. 1. La velocitat de circulació de l'aigua per 
les canonades ha de ser inferior a 2 mls, i un dispositiu 
ha d'evitar o absorbir els cops d'aire i qualsevol altra 
vibració que es pugui originar a la instal.lació. 

2. Si es fan servir xemeneies de ventilació per a la 
instal.laci6 de conductes, hauran d'estar provei'des mes alts que la torre ae remgeracio, s'na ae rer un 
d'aillament acústic. apantallament acústic de manera que eviti que el ni- 



vell sonor a les obertures del local ali6 més afectat 
sigui superior a 30 dB. 

Art. 10. Si les torres de recuperació només fun- 
cionen entre les 8 i les 20 hores, el nivell sonor indicat 
en els articles 7 i 9 pot assolir 45 dB com a mbxim. 

Art. 11. Els ventiladors de locals instal.lats en' fi- 
nestres o balcons no poden ultrapassar els nivells de 
so indicats en els articles 9 i 10, ni es poden instal.lar 
a les xemeneies de ventilació previstes en l'article 48 
de les Ordenances municipals d'edificació. Quan 
aquests climatitzadors s'instal-lin a una disthncia fron- 
tal inferior a 5 m de qualsevol paret de local no per- 
tanyent a l'usuari, cal prendre les mesures necesshies 
per evitar que I'aire expulsat per l'aparell afecti altres 
obertures alienes del local o d'un altre edifici. 

Art. 12. Els climatitzadors de locals instal-lats en 
finestres o balcons no poden ultrapassar els nivells de 
so indicats en els articles 9 i 10, ni es poden instal.lar 
a les xemeneies de ventilació previstes en l'article 48 
de les *Ordenances municipals d'edificació. Quan 
aquests climatitzadors s'instal-lin a una disthcia fron- 
tal inferior a 5 m de quals~vol paret de local no per- 
tanyent a l'usuari, cal prendre les mesures necessiries 
per evitar que l'aire expulsat per l'aparell afecti altres 
obertures alienes del local o un altre edifici. 

*Ara Ordenances metropolitanes #edificació, de 15-6-78. 
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1I.Instal.lacions de calefacció 

Art. 13. 1. Les calderes de calefacció d'aigua ca- 
lenta i els generadors de calefacció de vapor de 3a.ca- 
tegoria de les previstes en l'article 5 de l'ordenan~a 
sobre aparells i recipients de fluids a pressió, destinats 
al servei de calefacció d'un immoble o local, es poden 
col.locar en qualsevol lloc, llevat dels situats a un ni- 
vell inferior al del primer soterrani. En els altres casos 
les instal-lacions s'han d'ajustar a les normes sobre 
generadors establertes per I'OrdenanGa sobre aparells i 
recipients de fluids a pressió. 

2. Les cambres de calderes han d'estar completament 
separades d'aquelles on es troben els comptadors 
d'electricitat i de gas, per les quals no poden passar 
tampoc conductes de fums ni preses d'aire per a la 
combustió. 

3. Si la caldera s'alimenta amb gas, a més de complir 
la condició anterior i les normes específiques aprova- 
des per la Delegació Provincial d'Indústria*, cal que 
la cambra de calderes estigui completament separada 
de la maquiniria de l'ascensor, si n'hi ha. 

Art. 14. 1. No es poden instalalar calderes de ca- 
lefacció que utilitzin com a combustible gasos liquats 
del petroli a un nivell inferior a la rasant del carrer. 

* El RD 1384R8, de 23-6, va traspassar a la Generalitat de Catalunya 
la compethncia en matkria d'hdústria (DOG 31-7-78) 



2. En casos d'edificis aillats, el nivell a considerar ha 
de ser el del terreny que, no sent exclusivament celo- 
bert, quedi al voltant de l'edifici. 

3. Els locals on s7instal.lin han de complir, així ma- 
teix, les condicions de ventilaciá que s'indiquen. 

4. En els edificis de més de cinc pisos d'altura es pro- 
curar& instal.lar la caldera de calefacció, si és de gas, a 
la part superior de la construcció, o sigui, al terrat. La 
instal.laci6 hi és obligatbria per a edificis de més de 
set plantes. 

Art. 15. Quan les calderes de calefacció fan ser. 
rir cremadors de gas, aquests han de tenir, com ¿ 

nínim, els dispositius de seguretat que garanteixin 1: 
nterrupció del gas en els casos següents: 

Quan el gas no és encbs. 
- Per defecte o per excés d'aire o de gas. 
- Per falta de fluid e1i:ctric en els casos en qui: cal per 

accionar elements complementaris. 
- Per elevació excessiva de la temperatura. 
- Per falta d'aigua a la caldera o al circuit. 
- Per parada de bomba o d'extractors. 

Art. 16. 1. Quan s'instal-lin reductors de pressió, 
s'han de col.locar en locals tancats perb ventilats per 
la part superior i la inferior. Les entrades i sortides 
d'aigua s'han de fer mitjangant obertures situades en 
paraments oposats i de manera totalment independent, 
llevat que les dimensions del local siguin equiparables 
a un armari, cas en qui: es podran fer per un mateix 
parament. 

la i sortida de ventilació han 
,5 % de la planta del local i 
12. 

1s conductes de ventilació 
3 material totalment incom- 

:ie lliure total dels passos 
e les sales de calderes de ca- 
a SxP:20, on "S" és la sec- 

s i "P" la potkncia Útil total 
:ciÓ en 1 .O00 KcaVh. 

5 de les dependkncies desti- 
parells o elements utilitzats 
ha de ser superior a 2 m3/h 
/h. 

sala de calderes s'ha de fer 
rals i ha de ser directe, inde- 
8 6 s  privatiu. 

1 de calefacció d'una poth-  
:al/h han d'estar separades 
parets davant les quals hi ha 
a mínim, de les altres parets 

Is sostres ha de ser en tots 
m i entre el generador i el 
spai lliure de 0,5 m com a 



Art. 22. Quan la sala dels generadors de calefac- 
ció és contigua a locals d'un propietari altre que els 
usuaris, les parets i el sostre han de tenir un coeficient 
de transmissió de calor inferior a 0,80 Kcallh, m2 i 
grau centígrad; i a aquests efectes s'entén que és sufi- 
cient un gruix de 15 cm de fabrica de maó arrebossada 
o emblanquinada per totes dues cares. 

Art. 23. Quan s'utilitzen com a combustibles 
gasos liquats del petroli, hi ha d'haver a la periferia, 
justament a la part baixa del local on hi ha el crema- 
dor, ,una skrie de boques d'evacuació, prolongades per 
un conducte que baixi cap a l'exterior i desemboqui en 
una faqana de l'irnrnoble, que no doni al carrer, de tal 
manera que la sortida es trobi a una distancia superior 
a 1,50 m de qualsevol obertura d'altres locals. 
Aquestes boques d'evacuació han de tenir reixes que 
evitin l'entrada d'objectes estranys i una reixeta talla- 
focs. 

Art. 24. La instal-laci6 d'aparells com ara bom- 
bes, extractors, etc., ha de complir el que estableixen 
els articles 3,4 i 11 d'aquesta Ordenanqa. 

Art. 25. Els dipbsits per a combustibles líquids 
no es poden instal.lar a un nivell inferior al del segon 
soterrani. 

termina l'article 23, i també les distancies fixades per 
l'ordenanqa d'activitats que fabriquen, manipulen o , 
emmagatzemen substancies o materials combustibles, 
inflamables o explosius. ¡ 

Art. 26. Quan es fan servir gasos liquats del pe- 
troli, els locals que els contenen han de complir les 
condicions indicades per l'article 18 i han de tenir co- 
municació directa amb les faqanes en la forma que de- 


