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ORDENAM REGULADORA DE LES CONDICIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

L'objecte de la present circular és la de realitzar uns aclariments sobre les condicions que han de 

complir els locals destinats a un conjunt de trasters, explotats per un titular per al seu lloguer a tercers. 

Primer.-L'activitat es troba enquadrada amb el Codi 12.51/07 "Activitat amb incidencia ambiental: 

Conjunt de trasters d'ús privat, sense emmagatzematge de productes perillosos" a l'Annex III.2b, de la 

Instrucció per l'aplicació de l'Ordenanla Municipal d'Activitats i d'Intervenció Integral de l'Administració 

Ambiental de Barcelona a partir de l'entrada en vigor de la Llei 20/2009. La seva tramitació és la d'un 

comunicat amb certificació previa d'una Entitat ambiental de control. 

Segon. - La normativa que hauran de complir els locals de trasters: 

En quant a la seva classificació amb la normativa de protecció contra incendis, la Ordenana Reguladora 

de les Condicions de Protecció contra incendis, en el seu article 2.3 de l'annex 2, estableix que els 

establiments destinats en la seva totalitat a trasters són considerats com a establiments de nivell de risc 

intrínsec "mitja" i es regulen pel Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials (RD 

2267/2004) i el mateix annex 2 de l'Ordenanla. 

Pel que fa a l'ús urbanístic, l'activitat es troba inclosa a l'ús industrial, d'acord amb les definicions de 

l'article 280.1.2 de les NU. 

Pel que fa a la categoria és consideraran, com a mínim, de 2@ categoria en aplicació de l'apartat 3.5 de 

l'article 287 de les NU, sempre que compleixin les condicions següents: 

Les exigides en el RSCIEI i a l'annex 2 de l'Ordenarna d'incendis, pel que fa a: ubicació, 

sectorització i superficie máxima del sector, en funció de la seva ubicació i tipologia 

d'establiment, falana accessible, ventilació i altres determinacions. 
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- 	Quan el local tingui una superfície superior a 100m 2 , disposin de zona de cárrega i descárrega a 

l'interior de l'activitat. 

Director d'Actuació Urbanística 
	

Cap del Departament 

de Llicéncies d'Activitats 
	 r• 

Miguel García Sanjuan 	 Cristina P6To Sangüesa 

Nota: L'original d'aquesta Circular resta, degudament signat, als nostres arxius. 
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