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Ajuntament .~. de Barcelona

CIRCULAR INTERNA

I núm. ordre: 069/2009 ACTIVITATS

Sector d 'Vrban isme i lnfr astruclures
Dírecci ó deServeís d'A{'tuució V, bUl.i f tica

Departament de llic éncies d'activ itats

Avgda Diagonal, 240 2- planta
E-OSD1 8 BARCELONA
r ei. 932914 447
Fax 932 914 452

data: 22 d'octubre de 2009

TEMA POSSIBILlTAT DE
RESTAURANT, D'ELEMENTS DE
RECINTE TANCAT DE LA CUINA

DISPOSAR, EN
COCCIÓ FORA

UN
DEL

normali\-a de referencia-

al" , normallwa vmculada:

üR DENANC;A MUNICIPAL DE LES ACTIVITATS [DE LS ESTABLlMENTS DE
CONCURRENCIA PÚBLICA DI! BARCELONA
DOCUMENTS BÁSICS DBS! (SEGURETAl CONTRAINCENDlS) I DBUS
(SAL UBRITAT) DEL VIGENT COD! TECNlC DE L' l::u lt"ICACIÓ
ORDENANCA GENERAL DEL MEnJ AMBIENTURBÁ DE BARCELONA

El motiu de la present Circular es d 'adj untar el document d 'aclarime nts elabora! per part de
Ricard Alsina i Donade u , Cap de l Programa d ' lntervenció Ambiental , Jesús Martlnez Viejo,
Ca p Divisi ó de Prevenció de I'SPEIS i Joan Moya Magriá, Cap del Departament de Llicencies
d'Activitats , per donar resposta a les consultes rebudes en re lació a la possibilitat de d isposar,
en un restaurant, d 'elements de cocc ió fora del rec inte tancat de la cui na .

Val a d ir que la part relativa a incendis ha estat consultada verbal rnent amb I'autor de l docu ment
básic DBSI (seguretat co ntra incendis), el Sr José Luis Posadas.

Barcelona, 22 d 'octubre de 2009
Er:D1 RECTOR DE S RVEIS
D \ CTUACIÓ URO NÍSn CA

Miquel Ga rcia i S uan
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Ajuntament '., de Barcelona

Sector d'V rban isme j de In fraestructures
Direccé de servers d'Actuaci6 urnaotsuca
Departament de Lncences d'Acli vitats

Ay Diagonal, 240 2'.
08018 _ BARCELO NA
Tlf. 93 291 44 53
Fax 93 291 U. 52

INFORME
RELAT IU A LA POSSIBILlTAT DE DISPOSAR, EN UN RESTAURANT, D'EL EMENTS DE

COCC IÓ FORA DEL RECINTE TANCAT DE LA CUI NA

Es tracta de donar resposta a les qüestions següents:

"En quina normativa es recull fa possibifitat de que, a banda de la propia cuino. en el
menjador ounrestaurant, es pugui tenir una o más planxes "

"En et cas que voJguess in conocer campana extractora en cada planxa, suposo que el
conducte general podria ser un únic tal com funciona t'elre condicionar'.

Les dues qües tions ptantejades es relacionen amb les prescripcions de diverses normes
de car ácter tecnic. al menys :

Documenta básics DBSI (seguretat contra incend is) i DBHS (salubrttat) de l vigent Codi
T écmc de t'Edificació,

OGMAU (Ordenanca General del Medi Ambient Urca de Barcelona) .

i té , dones, Implicacion s en, al menys. tres vessa nts: sequretat, salubr itat i medi am bient.

Per aquest motiu aques t sera una resposta coHegiada de la Divisi6 de Prevenció de
I'SPEIS, el Programa d'lntervenció Ambiental i el Departament de Llicéncies d'Activit ats del
Sector o'Urbanisme.

Actualment, hi ha una casuística mol t variada d'establiments perta nyents al grup 2.3
(Eslabliments de restauraci6) de l'Ordenanca Mun icipal d'Activitats i d'Establiments de Pública
Concurrencia que , a part de disposar de cuina, podrien emprar ele rnents de cocci ó de
caractens tiques dive rses. dins de la sala de menjador, a la vista del públic ("asador" castellá o
graella argentina, ·wok-, etc.).

D'acord amb les definieions de I'annex I de l'Orde nanca de les activitats i deis eslabliments
de Pública Conc urrencia. hi ha dos classes d'establiment en que es podr ien donar les
circumstanctes que es plantegen a la consulta.

2.3.2.2. Bar de menjar rap id: Bar que disposa de tota mena d 'elements de coceó i
preparaci6 d 'aliments, sense límit de combustible ni de potencia, en e/s que es poden
elaborar tapes i entrepans freds i cetents, pero no es possible servir dinars ni sopars.

2.3.3,- Restaurant: Dlsposa de servei de menjador amb la finalitat d 'oferir eoets al
oúbtc . consistents básicament en dinars i sopars, mitjanc;ant preu , per ser consumits en
el mateix establiment en el que es desenvoJupa I'activitat.

Per altra banda, a l'articJe 39 de la mateixa ordenance. s'estableixen les condicions deis
eslabliments de restauraci6 que, pel que fa al tema que ens ocupa, s ór r

1,-Els bars de menjar rapid i ere restaurants i restaura nts-bar amb cuma, han de
disposar de xeme nefa d'extrecció de tums, d'acord amo les prescripcions de I'OG MAU
sobre els conductes o'evacuació.

2.- La cuina deis restau rants i dets restaurants-bar ha de tenir una superf icie mtnlrna de
10 m2

j ha d'estar ubicada en un espai diferent de la resla de I'establiment, amb la qua!
s'ha de comunicar per mltjá de portes , se ns pe rjudic i que en el projecte tecnlc es
pug uin es tabli r soluc ions alternatives diferents I adequades a les earaeter istiq ues
de I'establ im ent , el que deixa la porta oberta a que tora de la cuina pugui haver-hi.
també, elements de cocció.

Pel que fa a les caractertstiques deis conduetes, aquestes es traben ñxaoe s al Tlto! 1. 
Protecció de l'Atmosfera, de l'Ordenanca General del Med i Amb ient Urbá de Barcelona, que en
el seu articJe 17 estableix:

1. En genera! ha d 'instaUar·se un conducte de fums per focus, excepte quan el
conducte com ú a diversos focus ja estigui adequadament projectat per a eix ó, o en cas
que es trecti de focus de combustió de productes gasosos.
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3. En cap cas no es ooomn evacuar per un únic conducte focus tooe de combusti6
proveas de tif for(Jat.

La Proposta de modiñcació del tlto ! i de l'Ordenan ca General del Medi Ambient Urbá de
Barcelona (actualment en tramit). relatiu a la protecci6 de l'atm osfera. altera la numeració i el
redactat de t'article anterior, a I'establir textualment

Articfe 20

Relaci6 entre generadors de calor o de vapor i conductes de fums

1. En general ha d ';nslal-lar-se un conducte de fums per cada generador, de calor o de
vapor, excepte quan el conducte comú a diversos generadors estigui adequadament projectat
per a aixo. En aquest aerrer suoosit s'ha de justificar, amb criteris íécnics, que el disseny de fa
instaUació en permet un conecte funcionament, tíns i tot quan algun o alguns deIs generadors
estiguin parats.

Tant en el Tltol l sobre Protecció de l'Atmo sfera de roroenanca General del Medi Ambien t
Urbá de Barce lona vigent actualment, com en la proposta de modiñcació del Tilol esmenta í, es
considera preferible la instal·laci6 d'un conducte d'evacuació deis fums individual per a
cadascun deis focus generadors .

Tanmateix , en ambd6s documente. també es contempla la possibilñat d'instal·lar un únic
conduele, comu per diversos focus. sempre que la instatlació es projecti adequadament per a
reautzar la seva renco d'evacuació dets produetes de la combustió.

En aquest úttim supósit, es considera que en projectar la mstal-lació s'hau nen de preveure
ifo justificar els aspeetes seq üents:

a) el volum de gasos a evacuar corresponenl a cadaseun cels focus generadors
Individ uals.

b) la capacñat del sistema per a la captació deis gasas prcoutts en cada punt individual de
generació .

e) la capacitat del sistema per a la conduceió deis gasas des de cada punt de captació fms
al ccnducte cerne. i a traves d'aquest tins a la seva evacuacíó a rextertcr .

e) les mesures i els dispositrus que garanteixin el bon funcionament de la instal·laci6 en el
cas de que algun O alguns dels focus , i, si es el cas, deis elements d'extracci6 corresponents,
estiqutn aturats.

t) les caractertstiques del eonducte d'evacuacló a l'extenor deis gasos de co mbustió (per a
determinar rafeada o la categoria caldr á considera r l'etecte addit iu de tots els focus connectats
al conduete comú de sortida ).

Altrament, amb independéncia de que s'mstalf un conduete d'evacuació deis fums
individual per a cadaseun dels focus o un de comú per a diversos foeus, i de la ubicació deis
elements de cocció en un recinte especític (cuines) o no; en les dependencies deis tocals en les
quals s'ubiquin elements de cocció s'nauria de preveure l'aportactó de l caba l d'aire addicional
necessa ri per a la combustió i ext racció deis fums generats, si és el cas, i l'extracció deIs
vapors i bafs de la coceo. Alxó amb Independencia deis requenmeots del sistema de ventilacló
general deis locats en els quals s'ubiquin els elements de coceó.

Encara que es refereix a les cuines deis habitatges, podria servir de referencia el DB HS3
de e r E (apartat 3.1.1.3 i taula 2.1). En aquest document també s 'indica que el sistema
d'extracció deIs tums, vapors i bafs de les cuines ha de ser indep endent deIs de ventilaci6
general de la vivenda.

També s 'hauria de tenir en compte el Reglament técmc de distribució i utilització de
combustibles gasos.

NOTA: Caloría grafiar sob re plánols de planta i alcat les conduccions projectades.

Amb independéncia de les consideracions preceden ts, que es referetxen a condlclons
ambientals , el Oocument Bástc DB SI (seguretat contra incendfs) del Codi Tecnic de
I'Edificació estab leix que les cuines, es cla ssifiquen com a locals de risc especial a partir de
una potencia de 20 kW . Aquesta consideració te una incidencia significativa en la qüesñó
plantejada a la consulta. En efecte:
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. Ajuntarnent .• de Barcelona

Sector d'U rban isme i de lnlraes tructures
Direcc i6 de s ervers d'Aetuació Urbanística
Depa rtament de Lücences d'Aeti.,.itats

Av OiagoMl , 240 2".
08018 - BARCELONA
TII. 93 291 44 63
Fax 93 291 44 52

L'esmentat document determ ina que , en usos offerents de l'Hcspitalari i el Residencia l
Public, no es consideren locals de rise especia l les cuines, quan els aparells est iguin protegits
per un sistema automátic d'extinció. L'adopció d'aquesta mesura alternativa permet considerar
que ja no cal que la cuina sigui una dependencia sectc ritzada.

Estableix, tanmate ix, les caractertstiques que han de complir els sistemes d'extracció de
fums de les cuines, tan! si són de rise especial com si no ha 56n. Aquests sislemes d'extracció
han de ser independents, en princip i, de qualsevo l extraccíó o vennlació que no procedeixi de la
cuma.

En quant a la def inici6 de cuina. en el cas d'establ iments de restauraci ó que dispose n d 'un
únic recinte taneat i d'algun element de cocci6 a la seta de menjad or, es poi entendre que és
el conjunl deis diferents aparells de que disposa l'establiment, estiguin o no ubicats dins del
recinte d'una depenoencia exclusiva , podent-se com unicar o connectar ers diferents conductes
que deriven de les campanes d'extracció deis diferents focus de cocció, enca ra que estiguin
ubicades en diferente indrets del restaurant.

Barcelona, 1 d'octubre de 2009

El Cap d I Departamenl

de lIicénci s d'activitats

Joan Moya Maqriá

El Cap del Programa

d'lntervenció Ambiental

Ricard Alsina j Donadeu

El Cap de la Divisió de

Prevenció de SPEIS
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