
         AJUNTAMENT DE VALLS

Annex 10.
NORMES SOBRE SERVEIS HIGIÈNICS EN ESTABLIMENTS INDUSTRIALS, COMERCIALS I
DE  SERVEIS,  APLICABLES  SUBSIDIÀRIAMENT  EN  DEFECTE  DE  NORMATIVA
SECTORIAL ESTATAL O AUTONÒMICA

Característiques tècniques i sanitàries de serveis i banys

-Compartiments destinats a vàters: la superfície serà, com a mínim, d'1,50 m2. La seva dimensió lineal en cap cas
no serà inferior a 0,80 m. L'alçària mínima serà de 2,10 m. La llum de les portes no serà inferior a 0,63 m. Les
parets o envans divisoris podran tenir una alçària inferior a la del local, però de manera que la part superior no
estigui a menys d'1,90 m. i la inferior a no més de 0,20 m. respecte del paviment. 

-Bateria d'urinaris: l'amplada dels urinaris murals o la separació entre les divisions laterals en les de tipus anglès no
serà inferior a 0,60 m. Aquestes divisions tindran un sortint de com a mínim 0,45 m. i les distàncies del terra seran
les  següents:  inferior,  0,60  m;  superior,  1,40  m.  En  ambdós tipus  els  frontals  tindran  una  alçària  d'1,50  m.  i
disposaran d'una lloseta inclinada cap al canaló de recollida d'aigües. 

-Els banys auxiliars disposaran d'un pas de circulació de com a mínim 0,80 m. de latitud; la seva alçària no podrà
ser inferior a 2,10 m. 

-Si qualsevol servei s'agrupa, s'agruparan també les seves superfícies útils mínimes. 

-Els forjats, parets i envans, i també els angles que formin entre ells, es construiran a prova de filtracions; estaran
provistos de revestiments llisos i fàcils de netejar. Fins a una alçària d'1,50 m, com a mínim, seran de material
resistent als agents químics utilitzats en la neteja. 

-Els serveis higiènics i banys auxiliars disposaran d'aigua corrent. La ventilació, si és possible, es farà per mitjà
d'una obertura a l'exterior, la superfície lliure de la qual no serà inferior a 1/6 part de la superfície de la cambra,
disposada de manera que una meitat es pugui obrir de cop. 

-Els vàters i urinaris no podran comunicar directament amb el local públic ni dependències si no és per un vestíbul,
en el qual es podran ubicar els rentamans. Els rentamans per a homes i dones poden compartir el mateix espai i
ubicar-se al vestíbul. 

-A  les  empreses  amb  més  de  50  treballadors/es  caldrà  preveure  els  serveis  higiènics  adaptats  per  als
treballadors/es que s'ocupin en compliment de l'article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels
minusvàlids. 

-Els serveis higiènics d'ús públic disposaran d'una cambra higiènica adaptada, de conformitat amb el que disposa
l'article 22 del  Decret  135/1995, de 24 de març,  de desplegament de la Llei  20/1991, de 25 de novembre,  de
promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 

-Els serveis hauran de disposar d'un eixugamans higiènic d'aire o de tovalloles d'un sol ús.  

-Es consideraran comptabilitzats en l'aforament total, tant els propietaris i empleats, com els clients, motiu pel qual
caldrà adequar les dimensions dels serveis al conjunt. 

Dotacions mínimes: 

 
1. Establiments industrials i magatzems

Mínim  1  vàter  i  1  rentamans.  Resta  segons  Reial  Decret  486/1997,  de  14  d'abril,  pel  qual  s'estableixen  les
disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball, o norma que el substitueixi.

2. Comerços, establiments d'ús públic, sales d'espectacles, camps d'esport, etc.
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Treballadors: 
Mínim  1  vàter  i  1  rentamans.  Resta  segons  Reial  Decret  486/1997,  de  14  d'abril,  pel  qual  s'estableixen  les
disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball, o norma que el substitueixi.

Públic:
Dotació  en  funció  del  càlcul  d'ocupació  d'acord  amb el  DBSI  del  Codi  Tècnic  de  l'Edificació  o  norma  que  el
substitueixi, a raó d'1 vàter i 1 rentamans cada 100 persones. Com a mínim hi haurà 2 vàters i 2 rentamans.
No caldrà disposar de serveis higiènics per al públic en els comerços de fins a 500 m2 de superfície de venda,
sempre que es garanteixi una fàcil accessibilitat dels visitants als serveis de l'establiment.

3. Piscines, gimnasos, etc. (Es requereixen serveis per als treballadors/es i per als usuaris/àries.)

Treballadors: 
Mínim  1  vàter  i  1  rentamans.  Resta  segons  Reial  Decret  486/1997,  de  14  d'abril,  pel  qual  s'estableixen  les
disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball, o norma que el substitueixi.

Usuaris/àries:
1 DUTXA PER CADA 5 PERSONES
1 VÀTER I 1 RENTAMANS PER CADA 25 PERSONES

Quan s'agrupin més d'un vàter en els vestidors d'homes, es podrà substituir un vàter per dos urinaris, sempre que hi
resti almenys un vàter. 
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