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~bre les condicions de protecció contra incendis en els 
11-90 (GM núm. 9 de 30-3-91) 



I. Disposicions generals 

Art. 1. Aquesta Ordenan~a regula les condicions 
'P 
le 
B; 

ie han de complir els garatges de qualsevol tipus i 
s estacions de servei en el terme municipal de 
arcelona. 

Art. L. AIS erectes a'aquesta uraenaqa els curs 
locals i establiments es classifiquen en les categories 
següents: 

la.: garatges destinats al pupil-latge, amb caricter re- 
gular, de vehicles de motor mecinic, amb instal-la- 
cions per al rentat, greixatge, ch-rega de bateries i 
subministrament d'aire i de carburants als vehicles 
custodiats. 

2a.: garatges destinats a cotxera de turismes, motoci- 
cletes i furgonetes de 8 CV, com a mixim, en els 
quals només són permeses instal.lacions per al rentat i 
el subministrament d'aire. 

3a.: garatges-aparcament, o sigui, aquells locals desti- 
nats només a l'estacionament públic d'autombbils de 
turisme i de motocicletes. 

4a.: estacions de servei, entenent com a tals aquells lo- 
cals destinats a l'estada transithria de vehicles a fi de 
rentar-los, greixar-los, carregar-10s la bateria, subminis- 
trar-10s aire i carbuants o fer-hi altres operacions de 
conservació i manteniment. 

Art. 3. Per "superfície local" s'entén la que re- 
sulta de sumar les superfícies de totes les plantes des- 



c) No poden tenir comunicació amb altres locals o es- 
tabliments dedicats a un ús diferent, llevat del que es- 
tableix l'article 3 1 pel que fa a tallers de reparació de 
vehicles. 

d) No poden tenir obertures a patis de parcebla que es- 
tiguin oberts a caixes d'escala. 

e) Quan comuniquin amb caixes d'escala o amb recin- 
tes d'ascensor, ho han de fer a través de vestibuls, si 
és possible descoberts, sense obertures comunes, a ex- 
cepció de la porta d'accés, que ha de ser resistent al 
foc i provei'da d'un dispositiu per al tancament au- 
tomkic. 

2. Els locals en situació 4a. que limiten amb algun pati 
interior de parcel.la d'una altra finca han de tapiar 
aquest pati amb una paret tallafocs de 0,15 m de gruix, 
com a m'nirn, fins a una altura d'un metre per damunt 
de la coberta. 

Art. 6. La il-luminació artificial només es pot fer 
amb llums eEctrics i la instal.laciÓ ha d'estar protegi- 
da amb un tub d'acer. 

Art. 7. Els accessos als garatges, als garatges- 
aparcament i a les estacions de servei que donen a la 
via pública han de tenir els senyals de circulació pre- 
ceptius per advertir els vianants i els vehicles. 

Art. 8. Les instal.lacions d'assortidors i de d ipb  
sits per a ]'emmagatzematge de carburants només 
estan permeses en locals que ocupen situacions 4a. o 



5a., amb les limitacions establertes en els Reglament 
generals i en les ordenances municipals. 

Art. 9. 1. Només es pot autoritzar l'emmagatze 
matge de carburants en dipbsits s 
d'acord amb les normes d'aplicaci' 

ubterranis instal.lats 
6 general. 

2. Un cop a I'any, si més no, s'ha de comprovar 1 

tribu'idors durant l'operació d'omplir els dipbsits d 
carburants. 

1. 1. Es prohibeix tenir combustible líquid 

ie  greixatge es poden emmagatzemar en 
21-lics tancats, de 200 kg com a milxim, en 
~t total inferior a 3.000 kg. 

car un o diversos recipients meth1.lics tan- 
pr-hi draps i caps bruts d'oli o greix. 

)eix tenir envasos buits, fustes i, en gene- 
s combustibles en els locals. 

4. 1. Dins una disthncia de 5 m com a 
iurada des de l'entrada a cada planta la su- 
la qual passi de 200 m2, s'ha d'instal-lar 
d'aigua, equipada amb "rhcord" tipus 
le 45 mm de dihmetre? prove'ida d'una mil- 
larga perqub l'aigua arribi fins al lloc més 
I planta. Aquesta mhega sempre ha d'estar 
1 costat de la presa d'aigua esmentada. 

es del parhgraf anterior es considera com a 
cada planta la destinada als vehicles; pel 
;oterranis i a les plantes superiors als bai- 
nsidera com a entrada el  lloc d'unió 
nb la seva rampa d'accés. 

:1 que estableix aquest article, cal complir, 
que disposa l'article 3 de *l'Ordenan~a 

zció contra incendis en edificis i locals es- 

'Ordenan~a sobre condicions de protecció contra in- 
dificis, de 30-11-90 (GM núm. 9 de 30-3-91). 



Art. 19. Les instal.lacions elbctriques per a la 
cirrega d'acumuladors, les d'aire comprimit per inflar 
pneum?itics, les de prova de frens, d'aixecar vehicles 
per greixar-10s i netejar-10s i, en general, les de carhc- 
ter industrial que hi pugui haver en garatges i esta- 
cions de servei també s'han de subjectar a les 
disposicions establertes en .altres ordenances munici- 
pals i a les de carhcter general que els són aplicables. 

n. Garatges públics, garatges particulars i 
garatges-aparcament 

Art. 20. Els garatges públics, els garatges parti; 
culars i els garatges-aparcament es poden instal-lar 
amb les limitacions establertes pels articles següents. 

Art. 21. 1. Els garatges de la. categoria de les as- 
senyalades en l'article 2 d'aquestes Ordenances es 
poden instal-lar en situació 3a., 4a. o 5a. Si ocupen si- 
tuació 3a., han de tenir accés independent de qualse- 
vol edifici o habitatge. 

2. Els garatges de 2a. i 3a. categoria es poden instal.lar 
en qualsevol situació. Si ocupen situació 3a., 4a. o 5a. 
poden disposar de servei de greixatge. 

Art. 22. Els garatges han de complir les prescrip- 
cions següents: 

a) La superfície no pot excedir de 1.000 m2 en una 
sola planta; es poden autoritzar, per6, amb una super- 
fície superior sempre que es divideixin en comparti- 



ments de superfície inferior a 1.000 m2 que es puguin 
incomunicar i el sistema d'accés dels qua 
forme favorable dels serveis tkcnics munici 

1s rebi l'in- 
pals. 

b) El sostre. auan la olanta suner inr  est; o c i m a n a  ner 

tracti de 
ha de ser 

3. Quan 
I'obligac 
exigible c 

4. Als efc 
cessos e? 
als quat 
d'aquest. 

Art, 
tegoria s! 
únicamei 
ques d'u~ 
vol altre 
circumst 
l'accés 
les carac 
quals s'h 
ra que pi 
usuaris. I 
terranis 
d'emergi 
dels mur 
del local 
material 

2. Les rt 
al lliure 
rampa n~ 
met la d 
senyalitz 

garatges de categoria la., en que l'amplada 
almenys de 6 m. 

es tracti 'de locals de 2a. o 3a. categoria, 
ió establerta en el número anterior només és 
guan el local excedeix de 800 m2. 

xtes d'aquesta Ordenanga l'amplada dels ac- 
; refereix no solament al llindar, sinó també 
re primers metres de profunditat a partir 

.25. 1. L'accés a establiments de 2a. i 3a. ca- 
'ha de fer a través de locals o passos destinats 
~t al servei propi i separats per parets o tan- 
na altura de 0,80 m, com a mínim, de qualse- 
local o dependbncia aliena al garatge. En 

Bncies especials adequades es pot permetre 
)er muntacBrregues o cintes transportadores, 
2teristiques de capacitat i carrega Útil dels 
lan de consignar en rbtols col.locats de mane- 
uguin ser llegits facilment pels empleats i els 
En aquest darrer cas els pisos elevats i els so- 

han de tenir cadascun dues sortides 
hcia independents per al personal. Les caixes 
~tackregues han de quedar aillades de la resta 
, a excepció de l'accés, per parets d'obra o de 
incombustible. 

lmpes han de tenir una amplada suficient per 
pas dels vehicles; quan des d'un extrem de la 
o és visible l'altre extrem i la rampa no per- 
oble circulació, cal disposar d'un sistema de 
:ació adequat de blocatge. 



3. Les rampes han de tenir un pendent mhim del 20 : 
llevat en els 4 m en profunditat irnmedi 
del local, en qui: ha de ser, com a mhin 
aquella ha de ser utilitzada com a sortida 

ata als access~ 
n, de1 4 % qui 
I al carrer. 

4. Les rampes o passadissos en qub els . ,,A,,L,, ..,, , 
circular en tots dos sentits i el recorregut és superior 
30 m han de tenir una amplada suficient per al pas s 
multani de dos vehicles, sempre que la planta o pla: 
tes servides per aquelles passin de 1.000 m2 o el loc 

le 
' a  
i l -  

n- 
al 

superfície de 
mínim. 

2. Quan la vel 
de xemeneies 
vació mínima 
superfície. 

3. Totes les p 
l'accés, ventil, 
pati de superfí 
següent: 

ventilació ha de ser d'un 8 % com a 

ntilació sigui forgada o I 

de ventilació, ha d'assegur~ ulla reuu- 

d'aire de 15 m3/h per metre quadrat de 

lantes del local han de tenir, a més de 
ació directa a l'exterior o a través d'un 
kie no menor a la indicada en el quadre 

Altura dels loca 
destinats a gara 

1s 
rtge Supe e c i e  

De menys de 1C 

4. Les obert1 
d'estar proteg 
tent al foc d 
col.locat entre 
de 050 m sob 

Art. 28. 
anteriors o pl 
amb tela mel 
d'habitacions 
disthncia. 

),I5 m 5 mZ per cada 1.000 mZ 
o fracció de planta 

.5 m 7 m2 id. id. id. 
5 m 9 mZ id. id. id. 
zndavant 11 mZ id. id. id. 

lres de 1 

;ides amD un reulaaer ae marenal resis- 
e 0,30 m, com a mínim, de sortint, 
: la línia inferior del llindar i una altura 
re aquesta línia. 

1. Les finestres que miren a les faganes 
osteriors també han d'estar protegides 
th1-lica si damunt seu hi ha obertures 
alienes al garatge a menys de 6 m de 



2. Quan el local formi part d'un edifici d'habi~ 
oficines i es prolongui més enlli de la faqan; 
rior, sempre que recaiguin sobre aquell obertu~ 
nes, a menys de 5 metres d'altura, cal cons1 
sostre continu i resistent al foc que sobresurtj 
mínim 3 metres de la fa~ana  posterior de l'edifi 

Art. 29. 1. Els locals han de disposar d' 
extintors d'incendis de 5 kg o més de C02, o 
seca, en nombre i distribució tals que n'hi hag- 
cada 100 m2 de superfície o fracció, amb un m 
dos per cada planta. Aquests aparells extintors 
ser revisats almenys un cop a l'any; el com. 
d'aquest requisit s'ha d'acreditar documenl 
sempre que 1'Administració municipal ho dem¿ 

2. Quan la superfície del local sigui inferior a 

de deixar sense tancar i la direcció sense bloca: 
obligatori deixar les claus de contacte . 

Art. 31. Només es permetri la instal.laci8 
llers de reparació de vehicles dins els garatg 
quedin separats de la resta del local rnitjanpn 
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: 0,15 m de gruix com a mínim, amb una 
nunicació i una altra d'emergbncia, totes 
ment protegides. 

!. Si els garatges disposen d'estacions de 
estes han de complir les disposicions 
rdenan~a relatives a les dites estacions de 

HI. Estacions de servei 

I. Les estacions de servei només es poden 
I situacions 4a. i 5a. 

Art. 34. 1. Si el local disposa d'assortidor de ga- 
solina, ser2 considerat com a "molt freqüentat" als 
c . .  1 ..-- .! 3 -  1-. 3: 1- . - I  -..- 

I I C ~ C I V  ae les mspvsicions generals suore 
: locals industrials. 

sos s'han de regir per les disposicions de 
i Arrendataria del Monopolio de Petróleos 
oca1 disposa d'assortidor de carburant. 
an de complir les condicions mínimes que 
lenanga assenyala per als garatges de la. 

i. Damunt el lloc corresponent a emmagat- 
ubministrament de carburants només es 
stbncia de locals destinats a oficina o ma- 
la mateixa empresa. Damunt la resta de 
es permet 1'6s d'habitatges i els locals que 
le tenir accessos independents. 



Art. 36. Totes les estacions de servei han de &s- 
posar dels elements necessaris per a l'extinció d'in- 
cendis i han de tenir instal-lat i distribui't adequadament, 
com a mínim, un extintor de foc de C02 o de pols 
seca de 8 1 de capacitat com a mínim per cada 50 m2 
de superfície del local o fracció i a més, per cada 400 
m2 de la dita superfície o fracció han de disposar d'un 
extintor de capacitat no menor de 100 1, muntat sobre 
rodes i provei't de tots els accessoris necessaris. 

tres disposicions municipals que s'oposin als precep- 
tes d'aquesta Ordenanqa. 

1. Els locals i instal.lacions autoritzats abans de 
l'aprovació d'aquesta Ordenanqa s'hi han d'adaptar en 
els terminis que assenyali 17Alcaldia, la qual pot deter- 
minar-10s per a l'aplicació progressiva, total o parcial, 
dels diversos preceptes als locals i a les instal.lacions 
esmentats. 

2. Tanmateix, quan hi hagi impossibilitat tkcnica o 
legal, temporal o permanent, de fer l'adaptació indica- 
da, el titular ha de comunicar aquesta circumsthncia a 
l'administració municipal dins els terminis damunt 
esmentats, per tal que, un cop fetes les comprovacions 
oportunes, hom pugui ordenar les obres i les instabla- 
cions que s'han de fer per obtenir la dita adaptació en 
la mesura del possible. 


