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Comissió provincial de serveis tbcnics, pel Decret 
2231166, del 23 de juliol. Mentre no estigui aprovat, 
s'aplicaran els que en cada cas fixi 1'AdministraciÓ 
municipal i rebin I'informe favorable de la dita 
Subcomissió permanent supervisora.* 

Art. 4. Les activitats amb un perill que no exce- 
deixi del 2n. grau es poden instal.lar en situacions 2a., 
3a., 4a. o 5a.; les de grau 3r. han d'ocupar com a 
mínim la situació 4a., i les de 4t. grau la situació 5a. 
Tanmateix podran instal-lar-se en situació 3a. activi- 
tats amb perill de 3r. grau quan el local tingui condi- 
cions especialment favorables d'accessibilitat i 
aillament respecte als locals ve'ins. Les activitats amb 
perill de 56. grau s'han de situar a una distiincia míni- 
ma de 2.000 m de qualsevol nucli de població. 

11. Grup A) Substancies sblides 

Disposicions relatives a les activitats que 
utilitzen substancies compreses en el grup A) 

i 2n. grau de perill 

Art. 5. Els locals ocupats per activitats que fabri- 
quen, emmagatzemen o manipulen substiincies o 
matkries incloses en el grup A) de l'article 2 amb 2n. 
grau de perill han de complir les condicions indicades 
en els articles següents. 

* Pel RD 21 15/78, de 26 de juliol, es transfereixen a la Generalitat 
de Catalunya les competkncies de I'AdministraciÓ de 1'Estat en 
aquesta mathria. 

Art. 6. 1. Quan el local ocupi situació 2a., haurh 
de tenir accés directe a la via pública i no hi podrii 
haver portes de comunicació amb caixes d'escala o re- 
cintes d'ascensor. 

;ituació té obertures a patis in- 
stes obertures seran protegides 

. *  . ,  . .'. . A*, .  

2. Si el local en la dita s 
teriors de parcel.la, aque 
amb un teuladet de matena resistent al roc ae u,3u m 
com a mínim de sortint, col-locat entre la línia inferior 
de llindar i una altura de 0,50 m sobre aquesta. 

Art. 7. Quan el local ocupi la situació 3a. i tingui 
accés a través d'un edifici de diverses plantes, serh 
preceptiu que n'estigui separat per un pati descobert 
d'amplada no superior a 3 m o que la coberta del local 
a la part contigua a l'edifici i en els primers 3 m es 
construeixi amb material incombustible i resistent a 
l'acció del foc. Quan no compleixi aquestes condi- 
cions, ser2 considerat en situació 2a. a tots els efectes 
d'aquesta Ordenan~a. 

Art. 8. 1. Els locals que ocupen situació 3a. o 4a. 
i són contigus a altres edificacions en qub hi ha obertu- 
res que disten menys de 3 m en planta i 5 m en altura 
d'aquells han de tenir la coberta en la forma descrita 
en l'article anterior fins a una disthncia que completi la 
separació mínima en planta abans indicada. Si no 
s'adopta aquesta disposició, caldra aixecar parets mas- 
sisses tallafocs d'un gruix no menor de 0,15 m que so- 
bresurtin l m de l'arrencada de la coberta. 

2. Quan a l'edifici contigu no hi hagi obertures a les 
distkcies mínimes damunt indicades per6 aquestes 



sobresurtin menys d ' l  m del local destinat a l'activitat 
de qui: es tracta, també caldrh construir una paret talla- 
focs d'aquelles característiques. 

Art. 9. Els locals, sigui quina en sigui la situació, 
s'han de construir amb estructura de material incom- 
bustible i resistent al foc; s'admet la fusta ignifugada. 
Es permet l'ús de ferro, per6 si hi ha plantes superiors 
haurh de ser revestit d'una capa de formigó de 3 cm 
com a mínim de gruix o d'un altre aillant d'efichcia 
equivalent. 

Art. 10. Totes les plantes del local han de tenir 
ventilació directa a l'exterior a través d'un pati de su- 
perfície no menor de la indicada en el quadre se- 
güent: 

Altura del pati Superfície 

De menys de 10,15 m 5 m2 per cada 1 .O00 m2 o 
fracció de planta 

De 10,15 a 16,25 m 7 m2 id. id. id. 
De 15,25 a 22,35 m 9 m2 id. id. id. 
De 22,35 m en endavant 11 m2 id. id. id. 

Art. 11. La il~luminació artificial es pot fer única- 
ment amb llums elbctrics i la instal.laci6, com també 
la de la for~a ,  ha de ser protegida sota tub. És obliga- 
tori d'instal.lar un interruptor general a la vora de la 
porta d'entrada, que ha d'estar desconnectat sempre 
que en el local no hi hagi una persona encarregada de 
la vigilhncia. 

Art. 12. Per cada 100 m2 o fracció de superfície 
del local cal disposar d'un extintor d'incendis de tipus 
adequat i de 5 kg de capacitat, amb un mínim de 2 ex- 
tintors per planta. 

Disposicions relatives a le 
grup A) amb perill de 3r. grau 

Art. 13. Les activitats que fan servir substhncies 
o materials d'aquest grup el perill de les quals corres- 
pon al grau 3r., a més de complir el que s'exigeix per 
al grau 2n., s'han d'atenir al que prescriuen els articles 
següents. 

Art. 14. Els locals, sigui quina en sigui la situa- 
ció, han de ser constniits amb estructura de material 
incombustible i resistent al foc; s'hi permet l'ús de 
ferro si és protegit per una capa de formigó de 3 cm 
com a mínim de gruix o d'un altre aillant d'efichcia 
equivalent. 

Art. 15. A més de l'accés, el local ha de tenir una 
sortida d'emerghcia que faciliti la sortida del perso- 
nal en cas necessari. 

Art. 16. Quan la superfície destinada a la fabrica- 
ció, manipulació o emmagatzematge de les matbries 
regulades ultrapassi de 1.000 m2, el local haurh de ser 
compartimentat amb parets d'obra massissa de 15 cm 
de gruix i d'altura fins a la solera de coberta, de mane- 
ra que no ultrapassi aquella superfície. Les obertures 



de comunicació entre els diversos compartiments han 
d'estar prove'ides de portes resistents al foc. 

Art. 17. Quan el local ocupi la situació 3a., ha de 
quedar separat de totes les faSanes posteriors en qub hi 
ha obertures per un pati descobert d'una amplada no 
inferior a 5 m. Si aquesta condició no es compleix, la 
coberta del local en els 5 m contigus a les faSanes pos- 
teriors ha de ser construfda amb material incombusti- 
ble i resistent al foc. 

Art. 18. Perqub un local amb plantes superiors 
pugui ser considerat en situació 4a. o 5a. cal que totes 
les plantes estiguin ocupades per la mateixa activitat. 
Altrament es consideraran en situació 2a. 

Art. 19. 1. Quan en el local es facin operacions 
de fabricació o manipulació, les sales que hi estiguin 
destinades s'han de trobar separades del magatzem de 
primeres matbries i de productes fabricats per una 
paret d'obra massissa i per portes de material incom- 
bustible. 

2. Les sales de fabricació o manipulació només han 
de contenir les quantitats de primeres matbries i de 
productes elaborats necesshries per al procés operato- 
ri, i la resta es guardari a les sales destinades a ma- 
gatzem. 

Art. 20. Si el procés de fabricació exigeix 1'1% 
de foc a flama directa, el local ha d'ocupar necessi- 
riament situacions 3a., 4a. o 5a. i la sala o el compar- 

timent on s'utilitza el foc directe ha de ser separada 
de la resta del local per una paret d'obra massissa de 
15 cm i una porta resistent al foc. 

Art. 21. 1. Tant els magatzems com les sales de 
fabricació o manipulació s'han de conservar en per- 
fectes condicions de neteja, i cal recollir peribdica- 
ment les deixalles que s'hi puguin produir com a 
mínim després de cada jornada de treball. 

2. Els materials s'han d'emmagatzemar en perfecte 
ordre. Quan formin estibes, l'altura d'aquestes hau& 
d'assegurar-ne l'estabilitat i estaran separades per pas- 
sadissos d'una amplada no inferior a 1,5O m. 

3. Si I'emmagatzematge es fa en prestatgeries, aques- 
tes seran preferentment rnetal.liques, condició que 
podra ser exigida quan els serveis t8cnics municipals 
ho considerin convenient. 

Disposicions relatives a les activitats del 
grup A) amb perill de 4t. grau 

Art. 22. Les activitats que fan servir substancies 
o materials d'aquest grup i que tenen un perill corres- 
ponent al 4t. grau han de complir, a més del que s'exi- 
geix per al grau inferior que calgui aplicar-los, el que 
disposen els articles següents. 

Art. 23. Perqub un local pugui ser considerat en 
situació 5a. ha d'estar totalment envoltat d'espais lliu- 
res descoberts d'una amplada no inferior a 8 m. 



Art. 24. Els locals han de tenir com a mínim 
dues sortides per planta, situades en fa~anes diferents 
o separades convenientment, que permetin una eva- 

Les obertures de comunicació entre els diversos com- 
partiments estaran provei'des de portes resistents al 
foc. 

Art. 27. Totes les instal.lacions elbctriques, tant 
les d'enllumenat com les de f o r ~ a  motriu, s'han de fer 
per l'exterior de les sales de fabricació, manipulació o 
emmagatzematge. Quan calgui situar dins alguna 
d'aquestes sales una part de la instal-lació, es far2 sota 
tub d'acer i material antideflagrant, a més de complir 
totes les prescripcions contingudes en el Reglament 
electrotkcnic per a baixa tensió de 3 de juny de 1955 * 
que li siguin aplicables. 

* Derogat el 20-IX-73 (BOE 9-X-73). 

Art. 28. Les sales destinades a fabricació o mani- 
pulació i el magatzem de primeres matbries i de pro- 
ductes elaborats han d'estar situats tan lluny entre si i 
dels accessos als locals com sigui possible. 

Art. 29. Les sales de fabricació només han de 
contenir les quantitats de matbries necesshries per al 
procés industrial, mentre que els productes obtinguts 
n'han de ser retirats com més aviat millor i ser traslla- 
dats al magatzem. 

Art. 30. 1. El local ha de ser mantingut en per- 
fectes condicions d'ordre i neteja. Els encenalls i re- 
talls que s'hi poden produir han de ser recollits a 
mesura que es produeixen i s'han de guardar en reci- 
pients metil-lics, provei'ts de tanca automhtica, els 
quals s'han d'extreure del local diiriament. 

2. Els materials s'han d'emmagatzemar en perfecte 
ordre i sempre que sigui possible seran guardats en 
envasos metálil.lics o submergits en aigua o un altre li- 
quid no combustible. Quan es facin servir prestatge- 
ries, seran meth1.liques i davant seu es deixar2 un 
espai lliure d'una amplada no inferior a 2 m. 

3. Cal col.locar rbtols ben visibles que indiquin la 
prohibició de fumar o encendre foc. 

Art. 31. Les activitats susceptibles de produir 
aerosols o pols que pugui donar lloc a una explosió 
han de complir condicions especials de ventilació, i 
disposar com a mínim de finestrals provei'ts de vidre 
d'un m2xim de 3 mm de gruix, amb una superfície 



2n. Grup: Fonts mggiques, volcans de tota mena, 
coets voladors fins a 14 mm de dihmetre i un m2xim 
de 10 g de mescla detonant, rodes de tota mena, tra- 
ques amb final detonant no més gran de 20 g, tubs 
que xiulen, correcames, articles de detonació fins a un 
m2xim de 20 g de detonant, candeles romanes i sols 
de tota mena. 

3r. Grup: Figures, escuts al.legbrics, coets i traques no 
compresos en el 2n. grup, trons d'avis, carcasses i al- 
tres productes. 

Art. 35. Es prohibeix la fabricació i manipulació 
d'aquests materials dins el terme municipal, i també 
emmagatzemar-10s en quantitats superiors a les esta- 
blertes per aquesta Ordenanga. 

Art. 36. 1. Els materials compresos en el lr. grup 
de l'article 34 només poden ser venuts a més grans de 
14 anys. A l'env2s, a més de la marca del fabricant, 
del nombre d'unitats contingudes i de les instruccions 
d'ús, hi ha d'haver la menció "Prohibida la venda a 
menors de 14 anys". 

2. Per a la formalització de la venda dels materials 
compresos en el 2n. grup del dit article, l'adquirent ha 
de presentar una carta duplicada de la comanda amb la 

* El Consell Plenari, el 22-4-86, va aprovar I'Ordenanqa municipal capgalera d'una empresa, d'una entitat recreativa O 
sobre establiments de venda d'articles de pirottcnia (GM núm. 19 
de 10-7-86). 

l'autorització de l'Alcalde de Barri, una de les quals li 

El Decret 10187, de 15-1, de la Generalitat, regula les condicions ser2 segellada per l'expedidor com a justificant de 
d'envasat i etiquetatge dels productes pirothcnics que es comercia- compra mentre que l'altra ser2 per al comprador com 
litzen a Catalunya (DOG 2-2-87). a comprovant. 



3. Els materials del 3r. grup del dit article 34 només 
poden ser utilitzats pel personal adscrit a la plantilla 
d'una fabrica de pirotbcnia degudament legalitzada, i 
no és permb d'ernrnagatzemar-10s dins nuclis habitats. 

Art. 37. Tothom qui vulgui dedicar-se a la venda 
al detall d'articles de pirotbcnia del lr. i 2n. grups ha 
de demanar permís a l'Ajuntament, mitjan~ant una 
insthncia acompanyada d'un croquis, on ha de fer 
constar la superfície destinada a la venda, les sortides 
del local, les característiques de la sala destinada a 
magatzem, l'estat de la instal.laci6 elbctrica i les altres 
dades que consideri d'interbs. L'interessat no pot em- 
magatzemar cap quantitat de material sense la conces- 
sió prbvia de la llicbncia. 

Art. 38. 1. En el local on es venen articles de pi- 
rotbcnia no hi pot haver habitatge ni s'hi pot vendre 
alhora cap mena de producte, mentre hi hagi emma- 
gatzemat material de pirotbcnia. 

2. En el departament destinat a la venda només hi pot 
haver el material necessari per atendre les demandes 
immediates; la resta s'ha de guardar a la sala habilita- 
da com a magatzem. 

Art. 39. El mhxim de compradors que hi pot 
haver alhora dins l'establiment no pot ser superior al 
del personal dedicat a la venda, i en cap cas superior a 
5 ni a un comprador per cada 10 m2 de superfície útil 
del local destinat a la venda. Per al més estricte com- 
pliment d'aquests preceptes, l'industrial ha de destinar 

personal a les seves ordres al control de l'entrada de 
públic a l'establiment i col-locar en un lloc visible un 
rbtol que n'indiqui el mhxim autoritzat. 

Art. 40. Els articles de pirotbcnia no es poden ex- 
posar en vitrines ni aparadors, per6 es poden utilitzar 
com a propaganda mostres sense carregar. 

Art. 41. Perqub un local pugui ser autoritzat per 
vendre articles pirotbcnics és condició indispensable 
que disposi de dues sortides al mateix nivell de la boti- 
ga, situades en faSanes diferents, o bé l'una en una fa~a-  
na i l'altra en un pati de superfície no inferior a 50 m2. 

Art. 42. 1. La quantitat mhima total que es pot 
emmagatzemar és de 75 kg de pes brut, l'equivalent 
de la qual en matbria inflamable o explosiva no pot 
passar de *12 kg. Tots els articles han de ser conser- 
vats en caixes resistents i folrades de zinc. 

2. La sala destinada a magatzem s'ha de situar com 
més lluny millor dels accessos, ha de ser il.luminada 
des de l'exterior, i a l'interior no hi pot haver cap ins- 
tal-lació elbctrica. Les finestres han d'estar protegides 
amb tela meth1.lica robusta de malla fina. 

3. No es permetrh fumar ni encendre foc en cap sala 
del local i h i  ha d'haver rbtols ben visibles que indi- 
quin aquesta prohibició. 

* 15 kg segons el Reglament d'explosius (art. 181.2) de 2-3-78. El 
RD 2288181, de 24-7, modifica normes del Reglament d'explosius 
de 2-3-78 que afecten I'art. 42 d'aquesta Ordenanga (BOE 8-10-81). 



Art. 43. El Servei d'extinció d'incendis i salva- 
ments ha de fixar en l'informe de Ilickncia el nombre i 
classe d'extintors i les altres mesures precautbries que 
cal adoptar. 

Art. 44. L'autorització per a la venda s'ha de no- 
tificar per escrit, amb indicació del nom i cognoms de 
l'interessat, la situació del local autoritzat, el nombre 
mhxim de compradors que hi pot haver simulthnia- 
ment en el lloc de venda, els articles autoritzats i tots 
aquells detalls que hom cregui oportú. El termini 
m k i m  de l'autorització és d'un any. 

111. Grup B) Líquids inflamables 

Art. 45. Les activitats que fan servir substhncies 
compreses en el grup B) de l'article 2 s'han d'ajustar a 
les prescripcions dels articles següents. 

Art. 46. 1. Les substhcies compreses en aquest 
grup es classifiquen, al seu torn, en els subgrups se- 
güents: 

lr. Líquids amb punt d'inflamabilitat inferior a 
5 graus centígrads. 

2n. Líquids amb punt d'inflamabilitat comprks entre 
5 i 35 graus centígrads. 

3r. Líquids amb punt d'inflamabilitat comprbs entre 
35 i 100 graus centígrads. 

4t. Líquids amb punt d'inflamabilitat superior a 
100 graus centigrads. 

2. El grau de perill de les activitats que fan servir lí- 
.quids compresos en aquest grup ha de ser determinat 
de la manera indicada en el número 2 de l'art. 3, en 
funció del subgrup que correspongui als dits líquids 
segons el parhgraf anterior i la quantitat emmaaatze- 
mada o emprada en cada cas. 

Art. 47. 1.  Els locals han d'estar ben ventilats, i 
disposar de finestrals amplis que permetin una renova- 
ció d'aire constant, amb una superficie que no pot ser 
inferior al 8% de la del local. 

2. Aquests locals també han de complir les condicions 
establertes per a les activitats del grup A) de l'art. 2, 
d'acord amb el grau de perill que els co 

Art. 48. Els locals en quk hi ha pli 'S, 
normalment freqüentades, són considerats en situació 
2a. als efectes limitadors de les quantitats mkimes de 
líquids inflamables que poden contenir. 

Art. 49. 1. L'emmagatzematge dels líquids infla- 
mables s'ha de fer en envasos irrompibles, bidons, 
dipbsits fixos de superfície o tancs subterranis. 

2. Si es fan servir envasos frhgils es toleraran fins a un 
10% del volum total emmagatzemat i estaran deguda- 
ment protegits contra ruptures per possibles cops que 
puguin sofrir mentre es manipulen quan ultrapassin els 
10 l de capacitat. 

Art. 50. 1. Els dipbsits fixos de superfície han de 
ser de xapa d'acer dolq o d'un altre material resistent i 



inatacable pel líquid que han de contenir, amb unes 
parets de gruix suficient per garantir-ne la resistkncia a 
un esforq mecanic doble del que normalment han de 
suportar. 

2. Quan la cabuda sigui més gran de 1.000 1, tindran 
un forat d'home a la part superior, amb una tanca 
hidraulica, a més d'una tapa fixada amb cargols i una 
junta que en garanteixi l'estanque'itat. 

Art. 51. 1.  Les distincies mínimes entre dipbsits 
han de ser iguals a la semisuma dels diametres 
d'aquests; la separació respecte als elements estructu- 
rals de l'edifici on es fa l'activitat i la via pública ha 
de ser com a mínim de 2 m per a dipbsits de fins a 
5.000 1, de 3 m per a dipbsits de fins a 10.000 1, de 4 
m per a capacitats inferiors a 25.000 1, de 5 m per a 
capacitats compreses entre 25.000 i 50.000 1, i de 6 m 
per a dipbsits de més de 50.000 1. 

2. Les distancies mínimes a propietats estranyes a 
l'activitat han de ser de 5 m per a dipbsits de fins a 
5.000 1, de 6 m entre 5.000 i 10.000 1, de 7 m entre 
10.000 i 25.000 1, de 8 m entre 25.000 i 50.000 1, de 8 
m entre 50.000 i 100.000 1, i de 10 m per a dipbsits de 
més de 100.000 1. 

Art. 52. Els dipbsits han d'estar muntats sobre 
seients elastics i envoltats d'un petit mur que formi cubeta 
al voltant seu, de fons i parets impermeables, i d'una ca- 
buda del 60% com a mínim del volum del tanc. Aquesta 
cubeta ha de comunicar amb una fossa impermeable o un 
pou absorbent totalment incomunicat de la claveguera. 

Art. 53. Els tancs subterranis no poden tenir cap 
més obertura que la d'inspecció i neteja, que ha de 
tenir el diametre suficient perqui: hi passi un home. 
Aquesta boca ha d'estar prove'ida d'una tapa de xapa 
d'acer, fixada amb cargols, i d'una junta que en garan- 
teixi l'estanque'itat, en la qual s'han de fixar els tubs 
de ckega ,  aspiració i ventilació. 

Art. 54. Abans de ser enterrats, els tancs han de 
ser sotmesos a una prova hidriulica de 2 kg/cm2 de 
pressió durant el temps suficient per comprovar-ne la 
perfecta estanque'itat. Per fora han de ser pintats amb 
pintura asfaltica, quitrh o un altre material anticorrosiu 
i per dins amb pintura inatacable pels líquids que han 
de contenir. 

Art. 55. Els tancs s'han de situar dins una fossa 
de parets i fons impermeables. Aquest fons ha de tenir 
una inclinació cap un punt exterior a la projecció ho- 
ritzontal del tanc, accessible des de l'exterior amb un 
tub recte de fibrociment la boca inferior del qual arribi 
fins al fons, i en qui: s'hagin fet forats que impedeixin 
el pas de la sorra que envolta el tanc, permetin el del 
líquid que se'n pugui escapar i permetin observar 
qualsevol fuita que es pugui produir. La boca superior 
del tub ha d'estar al nivell del terra de la sala i tenir 
una tapa practicable que impedeixi l'entrada de líquids 
o cossos estranys. 

Art. 56. 1. Les dimensions interiors de la fossa 
han de permetre que hi hagi una distancia mínima de 
0,50 m entre aquesta i el fons i les parets laterals del 



tomiticament cap a dins en ser-hi acoblat el dispos 
tiu d'enlla~ del tub o minega del camió-cisterna, 
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el dit dispositiu d'enlla~. 

b) Un tub d'aspiració del diimetre mínim d71,5 polza- 
des proveyt $una vilvula de retenció o de peu a l'ex- 
trem inferior, que també ha d'arribar a uns 10 cm del 
fons del tanc. 

c) Un tub de ventilació d'l  polzada de diimetre que 
permeti de mantenir una comunicació constant entre 
l'interior del tanc i l'aire lliure, prove'it d'una boca 
exterior situada a més altura que les teulades i les pa- 
rets properes, allunyat de xemeneies, conduccions 
elhctriques i finestres, i protegit per una tela 
metil-lica tallafocs de malla fina i per un dispositiu 
que eviti l'entrada d'aigua de pluja. En tot el recorre- 
gut aquest tub ha de tenir un pendent marcat cap a 
l'interior del tanc. 

Art. 59. La boca de c h e g a  ha de ser de tipus 
CAMPSA, i si no esta situada sobre el tanc sinó 
unida per mitja d'una canonada, el pendent d'aques- 
ta cap a aquell no pot ser inferior a un 5%, el diime- 
tre ha de ser igual al del tub de chrrega i la longitud 
mixima de 25 m. En aquest cas la tapa del tanc ha 
de tenir un forat de sondeig per mesurar el nivell del 
líquid. 

Art. 60. Per evitar els efectes de l'electricitat 
estitica s'ha de disposar d'una presa de terra e f i ca~  
amb el conductor elhctric recobert d'ayllant, amb un 
interruptor intercalat, i acabada amb un dispositiu 
que permeti d'enlla~ar-la facilment amb el bastidor 
del camió-cisterna; abans d'empalmar el tub de 
descirrega d'aquest amb el tanc, i amb l'interruptor 
desconnectat, s'ha d'unir l'extrem lliure del conduc- 
tor elbctric al camió-cisterna i connectar l'interrup- 
tor, el qual ha d'estar fixat a la paret, a una distincia 
prudencial de la boca del tanc i de la del camió-cis- 
terna. 



Els departaments destinats a l'emma- 
-e líquids inflamables en recipients no 

subterranis han de tenir el paviment impermeable 
amb inclinació cap a un o diversos albellons que de- 
semboquin en fosses d'absorció la cabuda total de les 
quals sigui com a mínim el 60 % de la mhxima del 
magatzem. 

Art. 66. En cas de tancs enterrats que continguin 
líquids d'un punt d'inflamabilitat molt baix es pot exi- 
gir la instal-laci6 d'un equip refrigerador adequat o 
mantenir-10s en una atmosfera inerta mitjan~ant el pas 
d'un corrent de nitrogen. 

Art. 67. L'AdministraciÓ municipal pot exigir 
que el triifec dels líquids es faci a través de canonades. 
Quan es facin servir electrobombes, els motors han de 
ser de tipus blindat. 

Art. 68. 1. A les sales destinades a fabricació 
només hi pot haver la quantitat de líquids inflamables 
necessh-ia per al treball normal de la indústria durant 
una jornada. 

2. Els productes elaborats han de ser extrets dihria- 
ment de les sales de manipulació i emmagatzemats en 
locals totalment separats d'aquestes. 

Art. 69. A les sales de fabricació les primeres 
matkries s'han de situar com més lluny millor de les 
portes i passadissos d'accés, i també de qualsevol foc 
o font de calor. Si estan dins envasos o dipbsits de su- 
perfície; cal habilitar una zona dedicada a guardar-les, 



amb el paviment impermeable, una mica més baix 
que la resta de la sala i formant cubeta per impedir 
l'escolament de possibles vessaments. Aquesta cube- 
ta ha de tenir una cabuda almenys igual al volum total 
mhxim dels recipients que ha de contenir, i una incli- 
nació cap a un o diversos albellons que desemboquin 
en fosses d'absorció de les característiques ressenya- 
des en l'art. 65. 

Art. 70. Tant a les sales de fabricació o manipu- 
lació com als magatzems s'han d'instal-lar extintors 
d'incendis en la quantitat, característiques i capacitat 
adequats a judici dels serveis tbcnics competents, si- 
tuats en llocs estratbgics fhcilment assequibles i al 

assadissos d'accés. costat de les portes i p, 

A r t  71 A tntc el 
L LI I. . -. I I locals que contenen líquids in- 

flamables s'han de col-locar rktols ben visibles que in- 
diquin la prohibició de fumar-hi o encendre-hi foc i la 
quantitat mhxima autoritzada que en poden contenir. 

IV. Grup C) Gasos combustibles 
i gasos comprimits 

Art. 72. Els locals ocupats per activitats que fan 
servir gasos combustibles O comprimits d'un grau de 
perill superior al núm. 2 han de complir com a mínim 
les condicions fixades per a les activitats que fan ser- 
vir o emmagatzemen substancies del grup B). 

Art. 73. Els locals han d'estar ben ventilats, amb 
finestrals amplis disposats de manera que assegurin 

una renovació de l'aire constant i d'una superfície que 
no sigui inferior al 10 % de la del local. 

Art. 74. 1. Els centres d'emmagatzematge i dis- 
tribució de gasos liquats de petroli envasats es classifi- 
quen en tres categories, segons la quantitat mhxima de 
gas que poden contenir. 

la. categoria fins a 37.500 kg. 
2a. categoria fins a 12.500 kg. 
3a. categoria fins a 1.250 kg. 

2. Els centres de les categories la. i 2a. no poden estar 
situats dins nuclis habitats, sinó en zones d'indústria 
mitjana o gran, en zones rurals o en zones lliures per- 
manents en aquests dos Últims casos, vistos prbvia- 
ment els informes dels organismes pertinents. 

Art. 75. En l'emmagatzematge i distribució de 
gasos liquats del petroli s'han de complir totes les 
condicions exigides en la legislació vigent. 

Art. 76. Les activitats que fan servir subs t~c ies  
d'aquest grup d'un perill no superior al 2n. grau han 
d'estar situades en edificis d'una sola planta, la cober- 
ta de la qual ha de ser feta de material lleuger i ha de 
complir totes les altres condicions que en cada cas 
pugui indicar l'Administraci6 municipal com a com- 
plementiries de les fixades en aquesta Ordenan~a. 

Queden derogats els articles 978, 979 i 1.103 al 
1.135, tots dos inclusivament, de les Ordenances mu- 



nicipals vigents i totes les altres disposicions de rang 
municipal que s'oposin a aquesta. 

1. Els locals i instal.lacions autoritzats abans de 
l'aprovació d'aquesta Ordenanqa s'hi han d'adaptar en 
els terminis que assenyali 1'AdministraciÓ municipal; 
1'Alcaldia pot determinar-10s per a l'aplicació progres- 
siva, total o parcial, dels diversos preceptes en els dits 
locals i instal.lacions. 

2. Tanmateix, quan hi hagi impossibilitat t2cnica 
o legal, temporal o permanent, de fer l'adaptació indi- 
cada, el titular haura de comunicar aquesta cir- 
cumstancia a I'Administració municipal dins els 
terminis damunt esmentats, per tal que, un cop fetes 
les comprovacions oportunes, hom pugui ordenar les 
obres i instal~lacions que s'hagin de fer per obtenir la 
&ta adaptació en la mesura possible. 

NOTA 

ORDENANCA RELATIVA A LES 
ACTIVITATS QUE FABRIQUEN, 

MANIPULEN O. EMMAGATZEMEN 
SUBSTANCIES O MATERIALS 

COMBUSTIBLES, INFLAMABLES O 
EXPLOSIUS 

A l'art. 3.2 
La referhcia a la Subcomissió Permanent de 
Supervisió d'activitats molestes, insalubres, noci- 
ves i perilloses s 'ha d'entendre feta a la 
Subcomissió Permanent d'Indústria i Activitats 
Classificades de la Generalitat de Catalunya. 


