
Ordenan~a sobre forns, 
i 

fornals, cambres frigorífiques 1 

i tancs de congelació ~ 
(Aprovada pel Consell Plenari 

el 25 d' abril de 1967) 

(Vigent des de 13-XII- 1968) 



1. Aquesta Ordenanga regula les condi- 
lsevol instal-lació industrial de temperatura 
del medi, especialment els forns, asseca- 

;, cubilots, aparells d'escalfar o fondre ma- 
res frigorífiques i tancs de congelació. 

xclosos els aparells d'escalfar de pressió 
destinats a Ús de laboratori o domi:stic, els 
ió de fins a 20 kg de capacitat i els desti- 
lors de fleca i de pastisseria, que es regei- 
:va Ordenanga especial. 

1. Els aparells a qui: es refereix aquesta 
;'han d'instal.lar separats de les parets mit- 
es o sostres, amb una disthcia mínima de 
p a l  ha de ser augmentada fins que sigui 
rqub la paret, fagana o sostre no presenti 
de temperatura en relació amb la de l'am- 

ambres frigorííiques i els tancs de congela- 
:duir a 0,15 m la disthcia indicada. 

han d'estar aillats del sostre del local per 
lim d' 1,5O m. 

, Quan hagin de funcionar a temperatures 
10O0C, els materials de construcció no 

:ombustibles, encara que estiguin ignifu- 
lements metil-lics no poden tenir contacte 
i classe de materials. 

. La instal-laci6 de cubilots i de forns de 
:s s'ha de disposar de manera que eviti to- 
3rtida de guspires a l'exterior. 



Art. 5. 1. Els cubilots de fosa i tots els forns i 
aparells similars, en qui: els productes de la combustió 
no poden ser condu'its a l'atmosfera a través de xeme- 
neies, s'han d'instalelar en patis descoberts i separats 
de les finques ve'ines per la distancia mínima exigida 
en 1'0rdenanc;a sobre emissió de fums. 

2. Només se'n tolerar2 la instal.laci6 a una distancia 
menor quan s'envoltin totalment de murs protectors de 
gruix i altura adequats, a judici de 1'AdministraciÓ 
municipal, i disposin de sortides de fum amb aparells 
paraguspires. 

Art. 6. Les fornals porthtils poden ser instal.lades 
en qualsevol lloc degudament ventilat i prou distanciat 
de les finques vei'nes perqub no causin molbsties. 
Quan aixa no sigui possible, han de tenir xemeneies 

DISPOSICIO FINAL 

Es deroguen els articles 1.031 a 1.035 de les 
Ordenances municipals vigents. 

ORDENANCA SOBRK ~WKD~B, rum\ALS, 
CAMBRES FRIGOR~FIQUES I TANCS DE 

CONGELACIO 

A l'art. 5.1 
L'Ordenanqa sobre emissió de fums va ser deroga- 
da per l'ordenanqa Municipal del Medi Ambient 
sobre protecció de 17Atmosfera, aprovada pel C.P. 
en data de 21-9-1982. 


