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b. Ordre de la Presidència del Govern, de 29 de març de 1974, sobre normes bà-
siques per a instal·lacions de gas en edificis habitats.

c. Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel Decret 2413/1973, de 
20 de setembre, i instruccions complementàries, dictades per Ordre del Ministeri 
d’Indústria, de 31 d’octubre de 1973.

d. Llei 49/1966, de 23 de juliol, sobre antenes col·lectives, i Ordre del Ministeri d’In-
formació i Turisme, de 23 de gener de 1967, sobre normes per a la instal·lació 
d’aquestes.

2. Aquestes ordenances remeten, en tot cas, a les disposicions generals vigents en el 
moment de la seva aplicació concreta, per la qual cosa la modificació de les esmen-
tades al paràgraf anterior comportarà l’obligació de complir les que les substitueixin.

Secció 2a
Locals comercials

 Article 78. Classificació i condicions generals

1. Als efectes d’aplicació d’aquestes ordenances, quant a les condicions d’habitabilitat 
que afecten l’ús comercial, s’estableixen les categories següents:

1a. Locals de fins a 500 m2 de superfície constituïda.

2a. Locals de més de 500 m2.

3a. Galeries comercials en planta baixa o planta pis.

2. Tots els locals d’ús comercial hauran d’observar, amb independència de les condi-
cions de caràcter específic que els correspon per la seva categoria, segons el que 
preveu l’article 79, les condicions generals següents:

1a. La zona destinada a venda al públic al local tindrà una superfície mínima de 10 m2 i 
no podrà servir de pas ni tenir comunicació directa amb cap habitatge, a excepció 
del del titular.

2a.  Als edificis de nova planta amb ús d’habitatges, aquests hauran de disposar d’ac-
cessos, escales i ascensors independents.

3a. L’altura mínima lliure dels locals serà de 2,50 m., que es podrà reduir a 2,10 m. a 
les zones de magatzem, serveis sanitaris i dependències que no s’utilitzin perma-
nentment per personal o públic.

4a.  El dimensionament de les escales s’ajustarà al que preveu l’article 71.
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5a.  Els locals comercials disposaran per al seu personal dels serveis d’higiene que 
fixa l’Ordenança general de seguretat i higiene a la feina, i com a mínim, per a 
empreses amb més de 10 treballadors, dels següents:

a. 2 m2 de vestidor i sanitaris per persona, amb separació per sexes

b. 1 lavabo per cada 10 empleats que facin la mateixa jornada 

c.  1 vàter per cada 25 homes i un altre per cada 15 dones que facin la mateixa 
jornada.

 Per a empreses amb menys de 10 treballadors s’exigirà, com a mínim, un vàter 
i un lavabo. Els serveis sanitaris de diversos locals que formin un conjunt podran 
agrupar-se.

6a. Els locals amb ventilació natural hauran de disposar de buits de ventilació de 
superfície total no inferior a 1/8 de la superfície en planta de cada dependència. 
Se n’exceptuen els locals destinats exclusivament a magatzems, trasters i passa-
dissos. S’admetran per als serveis higiènics els sistemes de ventilació assenyalats 
a l’article 66 d’aquestes ordenances.

7a.  Els locals podran disposar de ventilació artificial. S’exigirà, en aquest cas, la pre-
sentació d’un projecte detallat de la instal·lació, que haurà de ser aprovat per 
l’Ajuntament. La instal·lació quedarà, a més, sotmesa a una revisió periòdica per 
l’autoritat municipal, la qual podrà, fins i tot, ordenar el tancament total o parcial 
del local en el cas de funcionament deficient de la instal·lació.

8a.  Podran establir-se galeries interiors volades i obertes per al millor emmagatze-
mament de gèneres, sempre que el seu vol a partir dels murs no excedeixi de 2 
m. i que l’altura mínima lliure inferior no sigui menor de 2,20 m. Per a la llum lliure 
superior regiran els mínims d’1,80 m. per als vols de fins a 0,80 m. i d’1,90 m. per 
als compresos entre 0,80 m. i 2 m.

9a.  Quan la cota del paviment del local sigui inferior a la rasant en el punt d’accés 
directe des de la via pública, l’entrada haurà de tenir una altura lliure de 2 m. 
comptats des de la línia inferior de la llinda des de la rasant de la vorera; el des-
nivell se superarà mitjançant una escala amb graons mínims de 0,28 x 0,17 m., 
que deixi un replà d’1 m. d’ample com a mínim, a nivell de batent, on es pugui fer 
el gir de la porta.

10a. Només s’admetran locals comercials al primer soterrani, el qual haurà de constituir 
una unitat amb el local de la planta immediata superior i disposarà dels elements 
de ventilació assenyalats a la condició 6a., excepte quan l’accés es pugui fer in-
dependentment per raó del desnivell dels carrers.

3. Els elements d’ús comú dels edificis destinats a locals comercials es regiran pel que 
disposa la secció 1 amb referència a l’habitatge.
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Article 79.  Condicions específiques segons la categoria de local

1. Els locals de categoria 1a. compliran les condicions de caràcter específic següents:

1a. Disposaran, com a mínim, d’una bany per al públic, compost de lavabo i vàter.

2a.  No podran comunicar-se amb passadissos, vestíbuls o replans de distribució a 
edificis d’altres usos, si no és a través d’una porta de sortida inalterable al foc (RF-
60), sense perjudici del que, per a cada ús, exigeixin les ordenances de prevenció 
d’incendis.

3a.  Disposaran d’un accés independent de l’autoritzat a la condició anterior.

2. Per als locals de 2a. categoria les condicions específiques seran les següents:

1a.  Disposaran d’accessos separats per al públic, diferenciats per sexes, amb un 
mínim de dos banys, compostos per lavabo i vàter, per cada 300 m2 o fracció, 
separats del local públic amb doble porta.

2a.  No podran comunicar-se mitjançant vestíbul o replà de distribució a edificis d’altres 
usos.

3a.  Quan la cota d’accés directe a la via pública sigui inferior o superior a la del paviment 
del local, es disposarà almenys d’una rampa de paviment antilliscant de pendent no 
superior al 12 per 100. L’ample de la rampa serà com a mínim d’1 m., amb trams de 
longitud no superior a 5 m., entre els quals es disposarà de replans de longitud mínima 
d’1,20 m. Així mateix, estaran dotades de passamans a les altures de 0,70 i 0,90 m.

4a.  Disposaran d’un bany com a mínim amb una porta de 0,85 m. i davant d’aquesta 
s’haurà de disposar d’un espai suficient per poder inscriure-hi un cercle d’1,50 m. 
de diàmetre.

3. Els locals de 3a. categoria compliran les condicions específiques següents:

1a.  Les galeries comercials disposaran de ventilació natural o artificial d’acord amb els 
criteris generals i amb independència dels locals als quals donin accés.

2a.  L’amplària mínima d’una galeria comercial serà igual a un 7 per 100 de la seva 
longitud, amb un mínim de 4 m. Podrà servir d’accés a vestíbuls d’edificis d’habi-
tatges o oficines. El passatge tindrà un accés per al públic pels dos extrems.

3a.  Els locals amb accés des d’una galeria comercial compliran, a més de les condi-
cions generals, les que els corresponguin segons la seva categoria, i, a efectes de 
l’Ordenança de prevenció d’incendis, es tractarà com una unitat el conjunt format 
per la galeria comercial i els locals que la componen.


