
Ordenan~a sobre aparells 
i recipients 

de fluids a pressió 

(Aprovada pel Consell Plenari 
el 26 de febrer de 1969) 

(Vigent des de 25-VIII-1969) 



Art. 1. Als efectes de l'aplicació d'aquesta 
Ordenan~a es consideren aparells i recipient de fluids 
a pressió: 

a) Els generadors o les calderes de vapor. 

b) Els rescalfadors i els economitzadors d'aigua que 
treballen a pressió, o sigui, sense comunicació lliure i 
hmplia amb l'atmosfera. 

c) Els assecadors i els rescalfadors de vapor. 

d) Els recipients de vapor, o sigui, els aparells que fan 
servir en cambra tancada el vapor d'aigua produ'it en 
el generador. 

e) Les canonades de conducció de vapor o de gasos a 
pressió. 

f) Els aparells industrials a l'interior dels quals es 
desenvolupa pressió, bé per calor o per reaccions 
químiques, com autoclaus, rentavaixelles, evapora- 
dors, alambins, etc., o bé perqui? s'hi comprimeixen 
fluids. 

Art. 2. S'exceptuen de les prescripcions d'aques- 
ta Ordenan~a: 

a) Els generadors de vapor i els aparells industrials de 
la capacitat que sigui en els quals dispositius adequats 
eficaqos impedeixen que la pressió interna excedeixi 
de 0,9 kg per centímetre quadrat. 

b) Els recipients de vapor o de gasos en qui: &spositius 
adequats impedeixen que la pressió excedeixi d' 1 kg 
per centímetre quadrat. 



c) Els generadors de vapor, aparells industrials i reci- 
pients de capacitat inferior a 25 1, si la pressió que han 
de suportar no és superior a 5 kg per centímetre qua- 
drat i no han de ser utilitzats en locals de concurrbncia 
pública. 

d) Els cilindres de les maquines de vapor i les seves 
camises o embolcalls, i també les turbines de vapor. 

e) Les canonades de conducció de vapor o gasos, quan 
el d ihe t re  interior no sigui superior a 3 cm o la pres- 
sió sigui inferior a 5 kg per centímetre quadrat. 

Art. 3. En les sol.licituds de llicbncia per 
instal.lar o traslladar els aparells a qub es refereixen 
els articles anteriors, dins el terme de Barcelona, a 
més dels requisits exigits amb carbcter general que 
calgui aplicar, l'interessat haurb de detallar en la 
mem6ria la capacitat en metres cúbics de l'aparell o 
recipient a pressió que vol instal-lar; la pressió normal 
de treball o timbre; la temperatura en graus centígrads 
del vapor saturat, a la pressió de timbre de la caldera; 
la superfície de calefacció del generador en metres 
quadrats, i la destinació d'aquest. En els plans s'ha de 
detallar la situació del generador i indicar les disth- 
cies que el separen de les vies públiques i de les pro- 
pietats ve'iaes, tant en sentit horitzontal com en altura. 

Art. 4. Tots els generadors de vapor, sigui quina 
en sigui la categoria, han de complir les normes de se- 
guretat especificades en la reglamentació estatal 
d'aparells i recipients de fluids a pressió. A aquest 
efecte, la concessió del permís municipal es refereix 

únicament a la situació dels aparells i s'entendrb sense 
efecte fins que el peticionari no tingui el pern's co- 
rresponent dels *organismes interventors de 1'Estat. 

Art. 5. 1. Els generadors de vapor i els aparells 
compresos en aquestes Ordenances es classifiquen en 
tres categories, partint de la fórmula V (t-100) en 
qub "V" és el volum en metres cúbics de capacitat de 
la caldera, incloent-hi els rescalfadors d'aigua i de 
vapor si n'hi ha, per6 descomptant-ne les parts consti- 
tuides de tubs d'unió en menys de 3 centímetres de 
dibmetre interior, com també les peces d'unió 
d'aquests tubs que no tenen més de 10 cmZ de secció 



4. En el cas especial de recipients de vapor fixos, que 
normalment no contenen aigua en estat líquid i estan 
prove'its d'aparells de purga que funcionen de manera 
eficaq i evacuen l'aigua condensada a mesura que es 
forma, aquests recipients s'han d'estimar com de 3a. 
categoria. 

Art. 6. 1. Als efectes de la classificació d'indús- 
tries per categories a qui: es refereix l'article 4 de 
l'ordenanqa sobre normes de caricter general relati- 
ves a instal-lacions industrials, pel que fa a la utilitza- 
ció de generadors i aparells a pressió, aquestes 
indústries seran considerades com de 2a., 3a. o 4a. ca- 
tegoria segons que la xifra característica V (t-100) 
dels generadors i dels aparells industrials, definida en 
l'art. 5 d'aquesta Ordenanqa, siguin respectivament 
iguals o inferiors a 50, superiors a 50 i fins a 200 o bé 
superiors a 200. Les indústries que els fan servir 
s'han d'ajustar a les normes que per a cada categoria 
assenyalen les "Ordenances municipals d'edificació 
vigents. 

2. En són exceptuats els generadors utilitzats única- 
ment i exclusivament per a serveis de condiciona- 
ment. 

Art. 7. 1. Per poder instal-lar generadors de 3a. 
categoria en situació 2a. cal col-locar-10s a una distin- 
cia mínima d' 1 m de la via pública o dels predis ve'ins 
i separats per un mur de maons i morter d'un gruix no 

*Derogades per les Ordenances metropolitanes d'edificació. 
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menor de 15 cm o l'equivalent quan la disthcia sigui 
inferior a 5 m. La part superior del generador ha de 
distar un mínim de 2 m del sostre; aquesta disthcia 
es podri reduir a 1 metre quan aquell estigui constniit 
de manera que resisteixi un esforq cap amunt no infe- 
rior a 500 kg/m2, circumstincia que hauri de ser acre- 
ditada. 

2. S'han d'instal-lar de manera que ti?rmicament no 
originin cap augment de temperatura en els parame- 
tres dels locals o dels habitatges ve'ins, tant en planta 
com en alqat, que sigui superior en 3°C a la de l'am- 
bient. 

Art. 8. Quan estigui situat en locals en situació 
3a., el generador hauri de distar 3 m de la fa~ana  que 
dóna al pati d'illa de la mateixa finca si la xifra carac- 
terística és 10 o inferior a 10; aquesta distancia ha 
d'augmentar 1 metre per cada desena o fracció d'aug- 
ment d'aquella xifra. Aquesta separació s'ha de man- 
tenir igualment respecte al punt més proper de la 
faqana posterior dels edificis ve'ins existents o que pu- 
guin ser constniits fins a la profunditat edificable. 
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Art. 9. Quan el local en qui? es troba el generador 
3a. categoria ocupi la situació 4a. i 5a., aquest es 

dra instal-lar en qualsevol lloc de l'edifici, sempre 
e guardi les condicions mínimes exigides en l'arti- 
: 7. Si el generador es troba instal-lat en una planta 
:vada, hauri de descansar sobre un paviment conti- 
dotat de desguassos directes de secció suficient i 

r a una resistbncia a la sobrecbrega de 1.000 kg/m2. 



Art. 10. 1. Les calderes emprades per a les ins- 
tal-lacions de calefacció central d'aigua calenta es 
consideren, pel que fa a l'emplapment, classificades 
com a generadors de vapor de 3a. categoria. 

2. Les instal-lacions denominades individuals poden 
situar-se en qualsevol lloc del pis o del local, sempre 
que aquest estigui prou ventilat i no transmeti calor als 

Queden derogats els articles 937 a 977, tots dos 
inclusivament, de les Ordenances municipals de 1947. 

'aquestes Ordenances s'hi han d'adaptar en el 
ai de sis mesos. 


