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b) En cas de baixes per cessament d’activitat,
es liquidarà la quota que correspondrà als
trimestres transcorreguts des de l’inici de
l’exercici, incloent-hi aquell en que s’origina
el cessament.
L’obligació de pagament de la taxa reguladora
en aquesta ordenança neix en les moments
següents
1- Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment de sol·licitar la llicència corresponent.
2- Quan el gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’article 1 d’aquesta ordenança no requereix llicència o autorització, des
del moment en què s’ha iniciat l’esmentat
aprofitament. A aquest efecte. S’entén que ha
començat l’aprofitament especial quan s’inicia
la prestació de serveis als usuaris que ho
sol·liciten.
3- Quan els aprofitaments especials del sòl,
subsòl o vol de les vies públiques es perllonguen durant varis exercicis, ’acreditament de la
taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el
període voluntari impositiu comprendrà l’any
natural.
Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés.Serveis de telefonia mòbil
Les empreses operadores de serveis de telefonia mòbil hauran de presentar l’autoliquidació
i fer l’ingrés de la quarta part de la quota
resultant del que estableix l’article 5 d’aquesta
ordenança en els mesos d’abril, juliol, octubre
i desembre.
Article 9è. Règim de declaració i d’ingrés.
Altres serveis
1. Respecte als serveis de subministraments
regulats a I'article 6e d'aquesta Ordenança,
s'estableix el règim d'autoliquidació per a cada
tipus de subministrament, que tindrà periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat deis
ingressos bruts facturats en el trimestre natural
al que es refereixi. El cessament en la prestació
de qualsevol subministrament o servei d'interés
general, comporta I'obligació de fer constar
aquesta circumstancia a I'autoliquidació del
trimestre corresponent així com la data de
finalització.
2. Es podrà presentar la declaració final l'últim
dia del mes següent o I'immediat hàbil posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a
l'Ajuntament una autoliquidació per a cada
tipus de subministrament efectuat en el terme
municipal, especificant el volum d'ingressos
percebuts per cada un deis grups integrants de
la base imposable, segons detall de I'article 6.3
d'aquesta Ordenança.
La especificació referida al concepte previst a
la lIetra c) de I'esmentat article, inclourà la
identificació de la empresa o empreses subministradores de serveis a les que s'hagi
facturat quantitats en concepte de peatge.
La quantia total d'ingressos declarats pels
subministraments a què es refereix I'apartat a)
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de I'esmentat article 6.3 no podrà ser inferior a
la suma deis consums registrats en comptadors, o altres instruments de mesura,
instal·lats en aquest Municipi.
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes
hauran d'acreditar la quantitat satisfeta als
titulars de les xarxes per tal de justificar la
minoració d'ingressos a què es refereix I'article
6.2 de la present Ordenança. Aquesta
acreditació s’acompanyarà de la identificació
de l’empresa o entitat propietària de la xarxa
utilitzada.
4. S’expedirà un document d'ingrés per a
I'interessat, que li permetrà satisfer la quota en
els lIocs i terminis de pagament que s'hi
indiquin.
Per raons de cost i eficàcia, quan de la
declaració trimestral dels ingressos bruts se'n
derivi una liquidació de quota inferior a 6 €
s’acumularà a la següent.
5. La presentació de les autoliquidacions
després del termini fixat al punt 2 d'aquest
article comportarà D’exigència deis recàrrecs
d’extemporaneïtat, segons el que preveu
I'article 27 de la Llei general tributaria.
Article 10é. Gestló per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del
tribut han estat delegades total o parcialment
en la Diputació de Griona-XALOC, les normes
contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer I'Administració delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà
els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives deis subjectes passius
amb el fi de simplificar el compliment de les
obligacions formals i materials derivades
d'aquelles, o els procediments de liquidació o
recaptació.
Article 11 é. Infraccions I sancions
1. La manca d'ingrés del deute tributari que
resulta de l'autoliquidació correcta de la taxa
dins els terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributaria tipificada a I'article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons
disposa I'esmentat article.
2. La manca de presentació de forma completa
i correcta de les declaracions i documents necessaris perquè es pugui practicar la liquidació
d'aquesta taxa constitueix una infracció tributaria tipificada a I'article 192 de la Llei general
tributaria, que es qualificarà i sancionarà
segons disposa I'esmentat article.
Disposició addicional primera. Actualització
dels perímetres de l’article 5

Les ordenances fiscals dels exercicis futurs
podran modificar el valor dels paràmetres
Cmf, Cmm, NH, Nt, NH si així procedeix.
Si no es modifica la present ordenança,
continuaran essent d'aplicació els paràmetres
establerts per a I'exercici 2009.
Disposició addicional segona. Modificació
dels preceptes de I'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb
motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que,
per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en que es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són
automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en que es produeixi la modificació
dels preceptes legals i reglamentaris de que
porten causa.
Puigcerdà, 26 de gener de 2009
Joan Planella i Casasayas
Alcalde
Núm. 1548
AJUNTAMENT DE
RIELLS I VIABREA
Edicte sobre nomenament d’uns carrers
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de
21 de gener de 2009, va prendre entre d’altres,
l’acord de nomenar els Carrers perpendiculars
al Carrer Gaserans i donar numero de policia a
les parcel·les d’aquests Carrers.
Se sotmet a informació publica pel termini
d’un mes, a efectes que qualsevol persona
interessada pugui presentar les observacions o
suggeriments que consideri convenient, en el
benentès que, de no presentar-se’n cap, es
considerarà aprovat definitivament sense la
necessitat de cap més acord posterior.
Riells i Viabrea, 26 de gener de 2009
Josep Mª Bagot i Belfort
Alcalde

Núm. 1587
AJUNTAMENT DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA
Edicte sobre aprovació definitiva d’una
ordenança municipal
No havent-se produït cap reclamació durant el
termini d’exposició pública, resta elevat a
definitiu l’acord adoptat en sessió del dia 7
d’octubre de 2008, el text del qual es publica a
continuació, en acompliment del que disposa
l’article 70.2 de la Llei 7/1985 de bases de
règim local.
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Contra la present resolució, es pot interposar
directament RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU, davant l’òrgan jurisdiccional
competent, en el termini de dos mesos
comptats igualment, des de l’endemà hàbil de
la seva publica, de conformitat amb l’article 46
de la llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la Jurisdicció Contencioso-Administrativa.
ORDENANÇA MUNICIPAL D’OLORS DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA
Preàmbul
Les olors són part intrínseca de la nostra vida i
ambient, i contribueixen a identificar llocs i
espais temporals, a la vegada que proporcionen
una part del context que reconeixem del nostre
ambient diari.
Les olors poden portar missatges positius, però
poden servir també com a advertència del
potencial de conseqüències negatives. La
interpretació de les olors és una cosa que
aprenem en vida, i no és igual per a cada
individu. La nostra tolerància a certes olors no
només és determinada per la olor en si
mateixa, sinó també pel nostre estat individual.
La nostra tolerància a certes olors varia a
temporalment, i depèn del nostre context. Les
olors que en agraden a l’hora de sopar no es
poden experimentar com a agradables en un
dormitori, per exemple.
Aquesta ordenança busca regular i controlar
l’emissió d’olors indesitjables procedents
d’activitats econòmiques de diferents sectors,
incloses les de gestió de residus, a la vegada
que pretén un equilibri entre els interessos dels
ciutadans i dels operadors d’aquestes activitats.
L’ordenança no busca controlar les emissions
que poden implicar l’exposició d’éssers
humans a substàncies que poden ser tòxiques.
Encara que per als individus sigui molt comú
associar les olors a efectes potencials sobre la
salut, les emissions tòxiques han de ser
controlades utilitzant les regulacions rellevants
dirigides a protegir la salut pública. Aquest
ordenança es dirigeix exclusivament a la
regulació de l’olor, definida com a: qualitat
organolèptica perceptible per l’òrgan olfactiu
en olorar certes substàncies volàtils.
Les olors indesitjables, especialment quan
aquestes s’introdueixen en les nostres residències privades, poden causar tensió o estrès,
que pot donar lloc a molèstia. La tensió prolongada causada per les olors indesitjables pot
causar efectes sobre la salut, com maldecaps,
insomni etc. El mecanisme d’impacte en la
salut humana per l’exposició a les olors
indesitjables és molt similar a l’impacte, potser
més comú, del soroll excessiu. Els efectes
sobre la salut no són directes, sinó que poden
tenir un impacte sever en individus sensibles
causant símptomes relacionats amb l’estrès.
És per tant el deure de les autoritats municipals
protegir els seus residents contra l’exposició a
nivells d’olors indesitjables que puguin causar
efectes sobre la salut i molèsties que provoquin
tensió.
Les olors típicament indesitjables són el
resultat de les activitats econòmiques industrials o agrícoles o del maneig dels nostres
residus sòlids i aigües residuals.
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El grau d’impacte depèn d’una multiplicitat de
factors, incloent l’índex d’emissió d’olor, la
intensitat de l’olor percebuda, la durada de les
emissions i de l’exposició, la freqüència dels
esdeveniments d’exposició i del potencial de
molèstia d’aquesta olor.
Aquests factors són determinats no només per
la font de les emissions d’olor en sí, sinó
també per la proximitat a les àrees residencials
i altres receptors sensibles a les olors, com
escoles, hospitals i instal·lacions esportives.
Les condicions meteorològiques locals i la
topografia del terreny han de ser considerades
ja que també exerceixen un paper important.
El marc legal que sosté aquesta ordenança es
basa en la legislació i jurisprudència següent:
Nivell Europeu: El dret de la protecció dels
ciutadans enfront a olors indesitjables fou
establert en base a la legislació dels drets humans pel Tribunal Europeu de Drets Humans,
en el cas “Lopez Ostra”, demanda 16798/1990,
on l’exposició a olors indesitjables en una
residència era considerada contravinguda en
l’art 8 “Derecho al respeto a la vida privada y
familiar’ 1.- Toda persona tiene derecho al
respeto de su vida privada y familiar, de su
domicilio y correspondencia”, del Conveni per
a la Protecció dels Drets Humans i les
Llibertats Fonamentals (Roma 4 de Novembre
de 1.950).
Nivell Europeu: La Llei 167/2002-IPPC que
regula l’Autorització Ambiental Integrada
(AAI)
La competència dels Ajuntaments per establir
una ordenança per regular els impactes per
olors tal i com s’especifica per la sentència del
26 de juliol de 2006, dictada pel Tribunal
Suprem en el recurs de cassació núm.
1346/2004, la qual determina la possibilitat
que les administracions locals es dotin de
normativa pròpia en aquells temes no regulats
per administracions superiors. Segons l’esmentada sentència “...l’autonomia local no està
constituïda por un catàleg de competències
objectivament determinat o que pot determinar-se sobre la base d’unes característiques
invariables, sinó més aviat per la facultat
d’assumir, sense títol de competència especial,
totes aquelles tasques que afectin a la
comunitat veïnal que integra el municipi i que
no hagin posat en funcionament altres
administracions públiques...”
La Llei 3/1998, de 27 de febrer de la intervenció integral de l’Administració ambiental i
el Decret 136/1999, de 18 de maig, de desplegament d’aquesta, reafirma la competència
dels Ajuntaments per a la regulació de la
problemàtica d’olors i, per tant, per a l’emissió
d’un informe vinculant en referència a aquest
tema, així com a d’altres qüestions de la seva
competència.
Addicionalment a aquests elements existents a
la legislació, existeix un esborrany d’avantprojecte de llei editat l’any 2005 per part de la
Generalitat de Catalunya, concretament l’Avantprojecte de Llei Contra la Contaminació
Odorífera, en resposta a la Resolució núm.
1737/VI del Parlament de Catalunya, que insta
al Govern a regular aquesta material.

És en base a aquests elements legislatius citats
que l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, en
defensa del dret dels seus ciutadans i
ciutadanes a gaudir d’una qualitat de vida
idònia i “a la protecció davant les diferents
formes de contaminació”, dret reconegut en
l’article 27 del nou Estatut d’Autonomia de
Catalunya, es dota de la present Ordenança
d’Olors.
TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS
Article 1 Objecte
L’objectiu d’aquest ordenança és protegir els
residents i les localitzacions sensibles a l’olor
contra les olors molestes causades per
activitats productores d’emissions odoríferes.
S’exclou en els objectius d’aquesta ordenança
la prevenció a l’exposició d’emissions volàtils
potencialment tòxiques, que s’haurien de
contemplar per la legislació existent sobre
salut pública i qualitat de l’aire.
Aquesta ordenança té com a finalitats:
1. Determinar el nivell de protecció de les
persones enfront a les emissions odoríferes
mitjançant les eines previstes en aquesta ordenança en quant a la reducció i minimització en
origen.
2. Fixar límits de l’impacte causat per cada
activitat amb risc de causar emissions oloroses
3. Establir els límits de la freqüència màxima
tolerable d’olors perceptibles procedents de
totes les fonts ubicades en el terme municipal,
distingint diferents tipus d’ús de sòl
(residencial industrial i agrícola/ramader)
4. Evitar la intrusió de les olors en l’àmbit
domiciliari de les persones, i si més no
minimitzar-les a efectes de la reducció de la
molèstia per garantir la protecció del seu dret a
la intimitat. Per aconseguir aquesta tasca:
a. L’Ajuntament establirà una infrastructura
per al registre de queixes relacionades amb
l’olor i la notificació al personal responsable
de les activitats potencialment associades amb
la queixa.
b. Establir un règim d’obligacions per aquelles
activitats que, de forma reiterada, provoquin
nivells no tolerables d’emissions molestes.
Això s’assolirà mitjançant:
i. Establir límits generals a les emissions d’olor
permissibles
ii. Requerint la posada en pràctica d’un pla de
Gestió d’Olors per a cada activitat que pot
causar impactes per olor
iii. Aplicació de les Millors Tècniques
Disponibles (MTD) en les activitats amb risc
de causar emissions oloroses
iv. Establir un règim d’inspeccions i sancions
per aquelles activitats que, de forma reiterada,
provoquin nivells no tolerables d’emissions
molestes.
TÍTOL II CRITERIS DE GESTIÓ GENERALS
Article 2 Àmbit d’aplicació
Queden sotmeses a aquesta ordenança les
activitats potencialment emissores de compostos amb component d’olor en el desenvolupament normal o incidències en els
processos duts a terme.
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Article 3 Classificació de les activitats
Als efectes d’aplicació d’aquesta ordenança les
activitats es classifiquen en:
1. Activitats susceptibles d’emetre compostos
amb component d’olor incloses als annexos de
la Llei 3/1998 de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental detallades en el grup A de l’Annex A d’aquesta
ordenança.
2. Altres activitats susceptibles d’emetre
compostos amb component d’olor no incloses
als annexos de la Llei 3/1998 relacionades en
el grup B de l’Annex A d’aquesta ordenança.
3. Pràctiques derivades de les relacions de
veïnatge detallades en el grup C de l’Annex A
d’aquesta ordenança.
Títol III CRITERIS ESPECÍFICS DE REGULACIÓ
Article 4 Criteris generals aplicables a les
relacions de veïnatge
Els ciutadans han d’evitar activitats odoríferes
que pertorbin la qualitat de vida dels altres o
puguin afectar la salut dels veïns. Específicament:
1. Les emissions d’olors de les activitats dels
ciutadans s’han de mantenir dins els valors
límit que exigeix la convivència ciutadana i el
respecte als altres.
Article 5 Criteris generals aplicables als
operadors
Els operadors de totes les activitats subjectes a
aquesta ordenança incloses en el Grup A i el
Grup B de l’Annex A, aplicaran les Millores
Tècniques Disponible (MDT) segons el que
s’ha definit per a la seva activitat específica,
sempre i quan estiguin disponibles, per a reduir
les seves emissions oloroses.
Els operadors de totes les activitats incloses en
el Grup A i el Grup B de l’Annex A d’aquesta
ordenança establiran un Pla de Gestió d’olors.
Aquest pla ha de contenir, com a mínim, els
elements següents:
a.- Identificació de tots els processos que
puguin causar impactes per olor més enllà dels
límits de la instal·lació i les seves emissions
oloroses estimades. Això inclou els processos
de producció però també les activitats fortuïtes
relacionades amb el manteniment, neteja de
l’equip de procés, carregament i descàrrega de
materials, les emissions de les tasques
d’emmagatzematges i les sitges, etc.
b.- Descripció dels processos que generin
emissions d’olor de l’activitat que inclogui la
relació dels focus emissors continus, discontinus i difusos amb els corresponents paràmetres d’emissió segons el protocol especificat
en l’Annex E d’aquesta ordenança.
c.- Detall de les mesures preventives i/o
correctores aplicades per reduir al mínim la
formació i l’emissió de compostos olorosos
(MTD).
d.- Quantificació de la concentració estimada
d’olor i del flux de totes les emissions canalitzades, i del seu punt de llançament a
l’atmosfera (posició, hores d’operació, temperatura, humitat, velocitat de la sortida de
l’aire, diàmetre del conducte d’emissió, la
concentració màxima prevista d’olor)
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e.- Informació completa per focus emissor i
total de la instal·lació . Per cada flux d’emissió, cal que com a mínim es presentin els
següents paràmetres:
Conentracions en ouE/m-3 cabal volumètril i
cabal màssic, temperatura i humitat prevista,
emissions d’olor en ouE/s-1 (UNE-EN 13725)
per focus canalitzats.
Ubicació, altura, superfície, direcció i velocitat
de sortida de les emissions canalitzades.
Ubicació, altura, superfície i coeficient
d’emissió d’olor per focus d’àrea.
Detalls rellevants complets d’estimacions d’emissions de les fonts de volum(edificis per
exemple d’estanquitat, taxa d’extracció (ventilació), concentració estimada de l’olor en
ouE.m-3 dins del recinte general.
f.- Els ramaders poden optar per estimar les
emissions integrals en base a la capacitat de les
seves instal·lacions i a la tipologia d’animals
emprant els factors d’emissió presentats en
l’Annex H.
g.- Per a totes les instal·lacions que no
compleixin els criteris generals especificats a
l’Annex B, i quedant exemptes les activitats
del Grup C de l’Annex A caldrà elaborar un
“estudi de dispersió” amb la determinació del
nombre d’unitats d’olor a l’entorn de l’activitat
produïdes per un o més focus emissors.
h.- Identificació dels membres del personal
responsable de la posada en pràctica del pla de
Gestió d’olors.
i.- Definició de procediments per respondre al
incidents i a les queixes referents a impactes
d’emissions oloroses.
Si s’han implementat els elements necessaris
pel control de les olors, els procediments per a
l seu manteniment i control s’han d’incloure en
el Pla de gestió de l’olor, de través de:
La definició de la concentració màxima d’olor
i cabal d’aire emès després del tractament.
La definició dels mecanismes de monitoratge
supervisor de l’eficàcia i el paràmetres crítics
de cada element controlador d’olors.
Procediment per al manteniment preventiu
eficaç.
Procediment per registral els paràmetres crítics
i de mal funcionaments del sistema d’enregistrament i altres irregularitats que poden
causar emissions superiors als nivells normals
establerts.
Article 6 Criteris generals aplicable per a les
emissions permissibles d’olors
Si les emissions oloroses d’una instal·lació es
poden limitar dins dels valors indicats a continuació, aquestes poden ser considerades de
baix risc per ser causa justificable d’una
queixa a distàncies superiors a 200 m. Si
aquests criteris poden ser satisfets, no es requereix una investigació addicional dels impactes
previstos, tal i com es defineix a l’article 5
secció f, llevat que els factors de risc específics
hagin estat identificats per l’Ajuntament.
Els criteris es defineixen a l’Annex B.
Article 7 Criteris específics de qualitat de
l’aire aplicables per a les emissions permissibles d’olors de qualsevol instal·lació individual

Aquest criteris es refereixen a l’exposició prevista a les olors que provenen d’instal·lacions o
operadors individuals autoritzats.
Les emissions oloroses combinades procedents
d’una única instal·lació autoritzada no haurien
d’excedir els impactes obtinguts per modelització en zones residencials, en zones amb
instal·lacions amb receptors sensibles o en
terrenys on es poden construir legalment
propietats residencials o instal·lacions amb receptors sensibles, que s’especifiquen a continuació:
Els criteris es defineixen a l’Annex C.
Article 8 criteris generals de qualitat de l’aire
per immissions d’olor aplicables a la freqüència combinada d’olors que es poden reconèixer procedents d’activitats amb emissions
oloroses.
En les situacions on nombroses instal·lacions
poden afectar col·lectivament les àrees residencials, receptores sensibles o polígons industrials, la qualitat de l’aire satisfarà els criteris
definits a l’Annex D.
Article 9 Règim d’intervenció administrativa
1.- Les noves activitats potencialment productores d’olors hauran d’aportar durant la tramitació dels permisos ambientals que correspongui, establerts en la llei 3/1998 de 27 de
febrer de la intervenció integral de l’Administració ambiental, la informació necessària
per avaluar-ne la potencial incidència olfactiva
en l’entorn i la seva classificació segons els
criteris de la present ordenança. Aquesta
informació que també cal que s’inclogui en el
Pla de Maneig d’Olors, que satisfà els requisits
mínims definits a l’Article 5.
L’Ajuntament podrà, en base a la concentració
i al cabal màssic d’olor previst a l’alçada i
paràmetres d’emissió, a les condicions
d’estabilitat atmosfèrica de la zona d’impacte i
freqüència de les direccions d’impacte sobre
àrees residencial i a la distància respecte
aquestes, determinarà límits d’emissió dolors
específics per una instal·lació i en el cas que no
fossin tècnicament viables desestimarà la seva
instal·lació.
Les activitats potencialment productores
d’olors existents en la data d’aprovació
d’aquesta ordenança d’olors hauran d’adequarse a la mateixa en el termini màxim d’un any a
comptar de la seva entrada en vigor, en cas que
hagin registrat incidències; si no hi ha
constància d’incidències hauran d’adequar-se
al moment de tramitar els permisos ambientals
que correspongui, controls periòdics, modificacions o revisions establertes en la llei 3/1998
de 27 de febrer de la intervenció integral de
l’Administració Ambiental, aportant la informació necessària per avaluar-ne la potencial
incidència olfactiva en l’entorn. Aquesta
informació ha de ser continguda en el Pla de
Gestió d’olor de la instal·lació, que satisfarà
els requisits mínims definits a l’article 5. Malgrat, en casos justificats, a criteri de l’Ajuntament, aquest termini podrà ser prorrogable.
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Si els requeriments de l’article 6 no poden ser
satisfets, caldrà realitzar un estudi de dispersió
amb la determinació del nombre d’unitats
d’olor a l’entorn de l’activitat produïdes pel
total de focus emissors d’aquesta i, si
s’escau,l’activitat haurà d’adequar les seves
instal·lacions i/o sistemes.
TÍTOL IV INSPECCIÓ, CONTROL I RÈGIM
SANCIONADOR
Article 10 Atribucions de l’Ajuntament
Correspon a l’Ajuntament exercir el control
del compliment d’aquesta Ordenança, exigir
l’adopció de les mesures correctores necessàries, assenyalar limitacions, portar a terme
totes les inspeccions necessàries i aplicar les
sancions corresponents en cas d’incompliment.
D’acord amb la llei 39/1988 reguladora de les
hisendes locals, l’Ajuntament pot crear una
taxa per traslladar el cost de les inspeccions de
mesura d’olors al titular del corresponent
emissor d’olor objecte de la inspecció.
Article 11 Actuació Inspectora
L’actuació inspectora pot ser a càrrec dels
tècnics municipals designats a aquest efecte,
pels agents de la policia local, per personal
d’entitats de control autoritzades pel departament de Medi Ambient i Habitatge o per
personal d’entitats supramunicipals, o empreses especialitzades convenientment designades
en funcions d’assistència tècnica al municipi,
que en tots els casos tindran el caràcter
d’agents de l’autoritat i podran accedir a
qualsevol lloc, instal·lació o dependència de
titularitat pública o privada.
Els responsables i els titulars de la font
emissora resten obligats a permetre l’accés a
les instal·lacions de l’activitat per fer-hi la
visita d’inspecció. A aquest efecte, els titulars
o responsables de les activitats han de fer
funcionar les fonts emissores en la forma que
se’ls indiqui, per tal que es pugui portar a
terme el mostreig d’olor i fer les comprovacions necessàries. En el supòsit d’entrada
a domicilis particulars, cal el consentiment
previ del titular a una resolució judicial.
Article 12 Inspecció i control
L’Ajuntament en la pràctica a través dels seus
serveis tècnics municipals, o personal especialitzat subcontractat, inspeccionarà un cop a
l’any les activitats que puguin donar lloc a
emissions d’olor per comprovar el compliment
del que es regula en aquesta ordenança. L’Ajuntament podrà realitzar controls de caracterització de les emissions i de concentració
d’olor per a la seva posterior valoració amb els
valors de referència fixats per la instal·lació en
qüestió en base a aquesta ordenança.
Quan aquesta inspecció anual coincideixi amb
el control inicial o el periòdic, en els termes en
què es fixin al reglament que desplega la Llei
3/1998 de 27 de febrer de la intervenció
integral de l’Administració ambiental, se’n
faran constar els resultats a l’informe de
l’Ajuntament.
De les comprovacions efectuades en el
moment de la inspecció, se n’estendrà un acta,
de la qual es lliurarà una còpia al titular o
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persona responsable de l’activitat, indústria o
domicili on s ‘ha realitzat la inspecció. L’acta
dóna lloc, si s’escau a la incoació del
corresponent expedient sancionador.
Article 13 Iniciativa de la Inspecció
Les inspeccions poder ser fetes d’ofici o a
instància d part. Les sol·licituds dels interessat
han de contenir, a més dels requisits
assenyalats a la Llei 30/1992 de Règim jurídic
de les administracions públiques del procediment administratiu comú, les dades necessàries per a la visita d’inspecció.
En casos d’urgència, quan els olors resultin
altament pertorbadors, per limitació o deficient
funcionament de les instal·lacions, dels
aparells o equips, la sol·licitud de visita d’inspecció podrà ser directament formulada davant
dels serveis municipals competents, tant de
paraula com per escrit.
Article 14 Funcions dels inspectors
El personal designat per a fer les inspeccions
té, entre d’altres, les funcions següents:
1.- Accedir, amb la identificació prèvia i les
autoritzacions que puguin caldre, a les
activitats, instal·lacions o àmbits generadors o
receptors de fonts d’emissió d’olor.
2.- Requerir la informació i la documentació
administrativa que autoritzi les activitats i
instal·lacions objecte de la inspecció.
3.- Mesurar, avaluar i controlar com calgui,
amb vista a comprovar el compliment de les
disposicions vigents i les condicions de
l’autorització de l’activitat.
4.- Aixecar acta de les actuacions fetes en
l’exercici d’aquestes funcions.
Article 15 Taxes
Les actuacions municipals de control d’alliberament de substàncies oloroses durant implícit el dret de percebre la taxa que assenyali
la corresponent Ordenança fiscal municipal.
Article 16 Determinació dels nivell d’emissió i
immissió
Els nivells de concentració d’olor en emissions
es determinaran per olfactometria
dinàmica segons el que s’estableix a la norma
UNE-EN 13725: 2003 o la versió més recent
d’aquesta normativa, utilitzant un laboratori
que posseeixi un sistema de gestió i qualitat
segons la norma ISO17025 acreditat per a una
organització aprovada per la cooperació
europea per a l’acreditació (European Cooperation for Acreditation) representada per
l’ENAC a Espanya.
a. Els models que es poden utilitzar són
models gaussians per exemple ISCST, models
Aermod o Lagrangians, per exemple Calpuff,
TAPM, amb capacitat per calcular el 98% de
freqüència d’ocurrència dels valors horaris que
excedeixen una certa concentració d’olor
procedent de les emissions combinades de
fonts canalitzades, fonts d’àrea i fonts de
volum de la instal·lació, a les hores correctes
de funcionament d’aquesta.
b. Caldrà utilitzar un mínim de tres anys d’observacions meteorològiques horàries, obtingudes de l‘estació meteorològica més repre-

sentativa de les condicions locals de la zona
d’ubicació de la instal·lació. Si estan disponibles menys de tres anys d’observacions
meteorològiques, es pot generar un model
inicial utilitzant un mínim de dades d’un any,
seguit d’una revaluació després d’un màxim de
dos anys.
c. Si el terreny s’espera que pot afectar significativament la dispersió de les olors en la
localitat, aquest factor s'incorporarà en el
model de simulació de la dispersió.
d. En l’informe de l’estudi de simulació, cal
que s’identifiquin tots els riscos particulars de
la localitat (per exemple fluxos freds, inversions tèrmiques, etc.)
A l’informe resultant de l’aplicació de la
simulació com a mínim caldrà especificar el
següent:
a. El model matemàtic de simulació i l’aplicació informàtica utilitzada
b. L’especificació de les dades meteorològiques emprades
c. L’especificació de les dades d’alçada del
terreny utilitzades
d. Les dades detallades d’entrada de cada focus
d’emissió considerat (com a mínim: concentració, cabal, temperatura, humitat, velocitat de
sortida, dimensiones, ubicació i les hores
operatives)
e. Les isolínies del percentil 98 de les mitjanes
horàries al llarg d’un any per a 3, 5 y 7 ouE/m3
La freqüència d’olor (immissió) en les àrees
residencials i a l’entorn de les activitats, per
avaluar els criteris tal i com es defineixen en
l’Annex D, es determinarà segons el que indica
la norma VDI/DIN3940:2006 o pel
document preparat pel grup de treball
CEn/TC264/WG27, l’estàndard Europeu que
pot reemplaça aquesta normativa Alemanya.
L’Ajuntament, donat el cas, podrà determinar
els valors d’immissió de les diferents àrees del
seu terme municipal mitjançant la mesura
química, olfactomètrica o per aplicació dels
models de simulació de dispersió amb la
finalitat comprovar si els nivells d’immissió i
d’emissió són acceptables, i si cal determinar
límits específics d’emissió per a activitats
concretes i avaluar la capacitat de la zona per
rebre impacte de noves activitats. Amb aquest
objectiu, quan l’Ajuntament ho considera
adient, es farà la determinació de la freqüència
d’olor i la valoració de la mesura sensorial dels
propis afectats mitjançant el protocol de registre d’episodis i nivells d’intensitat d’olor
segons l’especificat en l’0 d’aquesta ordenança.
Article 17 Informe vinculant
L’Ajuntament emetrà un informe vinculant
respecte al compliment d’aquesta Ordenança i
d’altres temes de la seva competència en tots
els expedients afectats pel Reglament General
de desplegament de la Llei 3/1998 ( Decret
136/1999)
TÍTOL IV. RÈGIM SANCIONADOR
Article 18. Disposicions generals
1. L’incompliment de les disposicions
d’aquesta Ordenança serà sancionat en la
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forma prevista en els articles següents i en la
resta de disposicions legals aplicables.
2. Qualsevol ciutadà o ciutadana podrà posar
en coneixement de l’Ajuntament qualsevol
acte que presumptament constitueixi una infracció a la present ordenança, mitjançant el
model de formulari previst a l’Annex F d’aquesta Ordenança. Cada queixa serà comunicada a la gerència rellevant de les instal·lacions mol probablement per haver causat
l’incident, protegint la identitat del denunciant.
3. No es podrà imposar sanció si no en virtut
de procediment tramitat d’acord als principis
establerts al Títol IX de la Llei 30/1992, de 16
de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
4. Les denúncies presentades donaran lloc a la
incoació d’expedient sancionador al que seran
aplicables establertes per la normativa vigent
en matèria de procediment sancionador.
Article 19. Infraccions
Es consideren infraccions administratives les
accions i les omissions que contravenen les
obligacions que estableix aquesta ordenança.
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i
molt greus, d’acord amb els articles següents:
1. Són infraccions administratives lleus les
accions o les omissions següents:
a. No comunicar a l’administració competent
els canvis que puguin afectar les condicions
del corresponent permís ambiental o les
característiques o el funcionament de l’activitat abans d’exercir-la.
b. Incórrer en demora no justificada en l’aportació de documents sol·licitats per aquest
Ajuntament en compliment de les disposicions
d’aquesta Ordenança.
c. Incórrer en qualsevol altra acció u omissió
que infringeixi les determinacions d’aquesta
ordenança i que no sigui qualificada d’infracció molt greu o greu.
2. Són infraccions administratives greus
objecte de la potestat sancionadora d’aquesta
ordenança les accions o les omissions
següents:
a. Incomplir els requeriments de correcció de
les deficiències observades.
b. La resistència o la demora injustificada en la
implantació de les mesures correctores necessàries per al compliment del que disposa la
present Ordenança.
c. Reincidir en faltes lleus.
d. Les que es produeixin per falta de controls o
precaucions exigibles a la activitat o instal·lació de que es tracti.
e. L’operació d’instal·lacions subjectes a
aquesta Ordenança sense posseir el
corresponent permís ambiental.
f. Incomplir les condicions fixades en aquesta
matèria en el corresponent permís ambiental.
g. Subministrar informació inexacta o incompleta.
h. No dur a terme un Pla de Gestió d’Olors.
i. No portar el registre d’operacions potencialment generadores d’olors.
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j. Dur a terme operacions associades a
l’emissió de compostos que puguin contribuir
a episodis d’olors sense escollir els períodes de
temps en què les condicions meteorològiques
afavoreixen la màxima dispersió de contaminants i el mínim impacte en l’entorn.
k. No disposar de conductes d’evacuació de
gasos odorífers que assegurin el mínim impacte de l’emissió en l’entorn.
l. No confinar i/o vehicular les emissions dels
diferents punts generadors de productes
odorífers cap a sistemes de reducció de les
emissions.
3. Són infraccions administratives molt greus
objecte de la potestat sancionadora d’aquesta
ordenança les accions o les omissions següents:
a. L’incompliment reiterat dels requeriments
específics que es formulin.
b. La reincidència en la comissió de faltes
greus.
c. Impedir, retardar o obstaculitzar els actes
d’inspecció i control ordenats per l’autoritat
competent.
d. Posar en funcionament focus emissors quan
se n’hagi ordenat el precintament o la clausura.
e. Subministrar informació o documentació
falsa.
f. Falsejar la documentació aportada en el procediment d’intervenció administrativa de l’activitat.
g. Ocultar o alterar dades aportades als expedients administratius per a l’autorització de
l’activitat.
h. Falsejar el registre de les operacions
potencialment generadores d’olors.
4. Independentment de la tramitació del corresponent expedient sancionador i/o de l’adopció
de les mesures cautelars que s’estimin
convenients.
Article 20 Responsabilitat
La responsabilitat administrativa per les
infraccions d’aquesta ordenança correspon:
1. La persona titular de l’autorització
administrativa, quan es tracti d’activitats de les
que aquesta ordenança considera sotmeses a
règim d’autorització, llicència o permís ambiental;
2. A la persona propietària de la font emissora
o la persona causant de la emissió d’olor en tot
altre supòsit.
Quan la infracció hagin participat diverses
persones conjuntament i no sigui possible
determinar el grau personal d’intervenció en la
infracció, la responsabilitat serà solidària de
totes elles.
Article 21 Sancions
1. Les infraccions administratives regulades
per aquesta ordenança poden ser sancionades:
a. Les lleus, amb multes de fins a 750 Euros.
b. Les greus, amb multes des de 751 fins a
1500 Euros.
c. Les molt greus, amb multes des de 1501 a
3000 Euros.

2. La comissió d’infraccions greus
implicar, a més de la sanció pecuniària
correspongui, la suspensió temporal
l’activitat durant un termini no superior
mesos i el precintat dels focus emissors.
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3. La comissió d’infraccions molt greus pot
implicar, a més de la sanció pecuniària que
correspongui, la suspensió temporal de
l’activitat durant un termini superior a 6 mesos
o amb caràcter definitiu i el precintat dels
focus emissors.
4. La resolució que posa fi al procediment
sancionador pot acordar, a més de la imposició
de la sanció pecuniària que correspongui,
l’adopció de mesures correctores i la indemnització per danys i perjudicis ocasionats com
a conseqüència de l’actuació infractora.
Article 22 Gradació de les sancions
1. A l’hora de determinar la sanció corresponent, la corporació garantirà l’adequació
deguda entre la gravetat del fet constitutiu de
la infracció i la sanció aplicada, considerant-se
especialment, de forma conjunta o separada,
els criteris següents:
a. L’afectació a les persones.
b. L’alteració social causada per la infracció.
c. La capacitat econòmica de l’infractor.
d. El benefici derivat de l’activitat infractora.
e. L’existència d’intencionalitat.
f. La reincidència.
g. L’efecte de la infracció sobre la convivència
de les persones, en els casos de relacions de
veïnatge.
h. Els criteris a què fa referència l’article 131.3
de la LPAC.
2. A l’efecte d’aquesta ordenança, es considera
reincidència la comissió de més d’una
infracció de la mateixa naturalesa en un
període de dos anys, declarada per resolució
ferma en via administrativa.
3. En l’establiment de les sancions pecuniàries
previstes en aquesta ordenança, l’Ajuntament
procurarà que la comissió de les infraccions no
resulti més beneficiosa per a l’infractor que el
compliment de les normes infringides.
4. Quan de la comissió d’una infracció se’n
derivi necessàriament la comissió d’una altra o
altres, s’imposarà únicament la sanció més elevada de totes les que siguin susceptibles
d’aplicació.
Article 23 Prescripció
Les infraccions prescriuen en els terminis
següents:
a. Infraccions molt greus, al cap de tres anys;
b. Infraccions greus, al cap de dos anys;
c. Infraccions lleus, al cap de 6 mesos.
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Les sancions prescriuen en els terminis
següents:
a. Les sancions imposades per faltes molt
greus, al cap de tres anys;
b. Les sancions imposades per faltes greus, al
cap de dos anys;
c. Les sancions imposades per faltes lleus, al
cap d’un any.
El termini de prescripció comença a comptar el
dia mateix de la infracció. Per infraccions
continuades, començaran a comptar a partir del
moment en què finalitzi l’acció o omissió que
constitueixen la infracció.
Article 24 Procediment
El procediment per imposar les sancions
establertes per aquesta ordenança es regeix per
les normes de procediment administratiu vigents a Catalunya. Decret 278/1993 de 9 de
novembre de regulació del procediment administratiu sancionador, Llei 7/1985 de 2 d’abril,
de bases de règim local i la llei 30/1992 de 26
de novembre del procediment administratiu
comú.
Article 25 Òrgans competents
La competència per imposar les sancions per
infracció de les normes establertes en aquesta
ordenança correspon a l’alcalde.
Article 26 Mesures provisionals
1. Abans de la incoació del procediment
sancionador l’alcalde, d’ofici o a instància de
part, en els casos d’urgència i per a la
protecció provisional dels interessos implicats,
podrà adoptar les mesures provisionals
següents:
a. Mesures de correcció, seguretat i control
dirigides a impedir la continuïtat de l’acció
productora del dany.
b. El precintat del focus emissor.
c. La clausura temporal, total o parcial de
l’establiment.
d. La suspensió temporal de la llicencia
ambiental corresponent.
2. Aquestes mesures provisionals hauran de ser
confirmades, modificades o aixecades a través
de la resolució d’incoació de l’expedient, que
haurà de dictar-se dins dels quinze dies hàbils
següents al de l’adopció de la mesura
provisional de què es tracti. En tot cas,
aquestes mesures provisionals quedaran sense
efecte si no s’inicia el procediment en el
3. termini abans indicat o quan la resolució
d’incoació no contingui un pronunciament
exprés envers les mateixes.
4. En el curs d’un expedient sancionador,
després de la seva incoació, es podran adoptar,
de forma motivada, les mesures cautelars de
caràcter provisional que assegurin l’eficàcia de
la resolució final que pugui recaure.
5. Les mesures de caràcter provisional podran
consistir en les previstes en el apartat 1
d’aquest article o qualsevol altra prevista en
normes específiques o respecte de la qual es
posi en relleu llur idoneïtat i proporcionalitat.
6. Llevat de supòsits d’urgència qualificada o
quan pugui resultar frustrada la seva finalitat,
aquestes mesures, degudament justificades,
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s’imposaran prèvia audiència dels interessats i,
seran executades de conformitat amb allò que
disposa el capítol V del títol VI de la LPAC.
Les mesures cautelars de caràcter provisional
seran susceptibles de les accions i recursos
establerts a l’ordenament jurídic.
7. Les mesures provisionals podran ser alçades
o modificades durant la tramitació del procediment, d’ofici o a instància de part, en virtut
de circumstàncies sobrevingudes o que no
hagin pogut ser preses en consideració en el
moment de l’adopció de la mesura provisional
de què es tracti.
8. Les mesures provisionals s’extingiran amb
l’eficàcia de la resolució administrativa que
posi fi al procediment, sens perjudici de
mantenir-se, si és el cas, la mesura autònoma
consistent en la clausura de les activitats
mancades de títol habilitant o dels requisits
legals o reglamentaris de funcionament.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
1. Aquesta ordenança podrà ser modificada pel
que fa als seus valors límits, en cas que l’evolució dels coneixements tècnics n’exigeixi una
variació.
2. Les activitats afectades per aquesta Ordenança, existents amb anterioritat a la data de la
seva vigència, hauran d’adequar-se a la mateixa en el termini màxim d’un any a comptar
de la seva entrada en vigor, en cas que hagin
registrat incidències; si no hi ha constància
d’incidències hauran d’adequar-se al moment
de tramitar els permisos ambientals que correspongui, controls periòdics, modi-ficacions o
revisions establertes en la llei 3/1998 de 27 de
febrer de la intervenció integral de l’Administració Ambiental, aportant la informació necessària per avaluar-ne la potencial incidència
olfactiva en l’entorn.
En casos justificats, a criteri de l’Ajuntament,
aquest termini podrà ser prorrogable.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor, d’acord
amb el que disposa l’article 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local (LRBRL), quan hagi estat
publicat íntegrament el seu text i hagi
transcorregut el termini establert a l’article
65.2.
Annex A Activitats i pràctiques incloses en
l’àmbit d’aplicació de l’ordenança
Grup A: Activitats susceptibles d’emetre
compostos amb component d’olor incloses als
annexos de la Llei 3/1998 de 27 de febrer, de
la intervenció integral de l’Administració
ambiental segons decret 143/2003 de 10 de
juny
Instal·lacions ramaderes destinades a la cria
intensiva o estibatge
Gestors de residus
Plantes de compostatge
Dipòsits controlats (excepte residus inerts)
Valorització de residus orgànics
Plantes de tractament de residus i fracció
restant
Indústria química
Refineries de petroli i gas
Agroalimentària

Aprofitament de subproductes d’origen animal
(fabricació de farines, greixos, adobadors, etc.)
Escorxadors
Processament de la carn (inclou el cuinat
industrial)
Destil·lació i refinatge de productes d’origen
vegetal i animal
Torrat/processament de cafè o cacau
Cervesers
Fumat d’aliments
Forns industrials de pa, pastisseria i galeta
Assecatge de cereals
Fàbriques de pasta de paper
Altres
Qualsevol altra activitat inclosa als annexos de
la Llei 3/1998 de 27 de febrer de la intervenció
integral de l’Administració ambiental, i no
prevista anteriorment que pugui generar olors.
Grup B: Altres activitats susceptibles d’emetre
compostos amb component d’olor no incloses
als annexos de la Llei 3/1998
Sistemes de sanejament d’aigües residuals
Aplicació de purins.
Operacions d’emmagatzematge i transport i
molls de càrrega o descàrrega de matèries
odoríferes
Qualsevol altra activitat no inclosa als annexos
de la llei 3/1998 i que pugui generar olors
Grup C Pràctiques derivades de les relacions
de veïnatge
Practiques domèstiques susceptibles d’emetre
compostos amb component d’olor
Acumulació de matèries o substàncies
putrescibles o fermentables
Qualsevol pràctica definida d’acord amb
aquesta ordenança, que sigui susceptible de
generar olors.
Annex B Límits d’emissió d’olors –criteris
generals
S’estableixen els valors objectiu d’emissió de
baix risc per ser causa justificable d’una
queixa a distància superior a 200m:
Emissions oloroses canalitzades, emeses a
qualsevol alçada
Emissions amb una concentració d’olor menor
a 200 ouE·m-3 amb cabals volumètrics fins a
50.000 m3·h-1
Emissions oloroses no canalitzades des de
superfícies i amb ventilació activa (per
exemple biofiltres)
Emissions amb una concentració d’olor menor
a 1.000 ouE·m-3 amb cabals volumètrics fins a
10.000 m3·h-1
Emissions amb una concentració d’olor menor
a 2.500 ouE·m-3 amb cabals volumètrics fins a
4.000 m3·h-1
Emissions oloroses no canalitzades des de
superfícies passives (sense ventilació, per
exemple superfícies líquides o emmagatzematge de materials sòlids)
Emissions des de la superfície amb un
coeficient d’emissió d’olor específic menor 2
ouE·m-2·s-1 i una superfície de menys de
1000m2.
Emissions oloroses procedents d’activitats
ramaderes inferiors a 2.750 ouE·s-1
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Annex C Criteris específics de qualitat de l’aire aplicables per a les emissions permissibles d’olors de qualsevol instal·lació individual.
Activitat
Activitats de gestors de residus (tal com especifica l’annex A)
Aprofitament de subproductes d’origen animal
Destil·lació de productes d’origen vegetal i animal
Escorxadors
Fabricació de pasta de paper

Valor objectiu d’immissió (percentil 98 de les mitjanes horàries al llarg d’un any)

3 ouE·m-3

5 ouE·m-3

Altres activitats de l’annex A d’aquesta ordenança
Instal·lacions de torrat/processament de cafè o cacau
Cervesers
Producció d’aromes i fragàncies
Assecatge de productes vegetals

7ouE·m-3

D Criteris generals de qualitat de l’aire per immissions d’olor aplicables a la freqüència combinada d’olor
La freqüència de la percepció de les olors que es poden reconèixer procedents d’activitats que es troben dins de l’abast d’aquesta regulació, mesurada
segons el mètode d’inspeccions de camp segons el mètode definit en l’estàndard VDI/DIN 3940 o de la normativa preparada pel grup de treball que
actualment està en desenvolupament, no excedirà els valors següents:
10% d’hores d’olor en localitzacions amb característiques residencials o receptors sensibles
15% d’hores d’olor en localitzacions amb característiques industrials o residències aïllades en un emplaçament clarament agrícola.
Annex E Protocol de registre de dades dels potencials focus emissors d’olors
valor

Unitat

m
m
m·s-1
m3·hora-1
ºC
kg H2O·Nm3
ouE·m-3
mg·m-3
ouE·s-1

Paràmetre
Codi d’identificació del focus
Descripció dels processos que generin emissions de compostos odorífers, amb capacitat nominal de producció
Classe de focus (canalitzat, d’àrea, de volum)
Dimensions del focus
Ubicació del focus (coordenades UTM)
Alçada d'emissió
Velocitat d'emissió
Cabal d'emissió
Temperatura d'emissió
Humitat d'emissió
Concentració d'olor
Concentració de compostos odorífers coneguts
Emissió d'olor
Horari i periodicitat d’operació

Condiciones volumètriques de referència per olfactometria dinàmica segons EN13725: condicions normals que corresponen a temperatura 293 K,
pressió atmosfèrica normal (101,3 kPa) en base humida.
Annex F Model de formulari justificatiu d’episodis d’olor
FORMULARI D’INCIDÈNCIA D’OLOR

Codi d’entrada:

Zona relacionada amb la molèstia (adreça)

Municipi:

Coordenades (UTM)
Data de la incidència:

Hora i durada de la molèstia d’olor

Descripció de l’olor (indicar el que es detecta):
Intensitat o grau de molèstia que produeix:
categoria nivell de molèstia
0
□
Cap olor
1
□
Gens desagradable
2
□
Lleugerament molesta
3
□
Desagradable
4
□
Molt desagradable
5
□
Extremadament desagradable

categoria Intensitat
0
□
Cap olor
1
□
olor molt dèbil
2
□
olor dèbil
3
□
olor notable
4
□
olor forta
5
□
olor forta
6
□
olor forta
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DADES D’OBSERVACIÓ VISUAL
Alguna altra informació important:

Condiciones meteorològiques:

Direcció del vent:

N

Velocitat del vent:
calma

lleu

moderada

forta

tempesta
W

Nebulositat:
nul·la

lleu

moderada

O

cobert
S

Precipitació:
nul·la

plugim

pluja

neu

boira

Nom i telèfon de la persona que detecta l'olor:

altres

Persona que recull la incidència:

Annex G Model de formulari per determinar els valors d’immissió d’olors generats per una activitat
Hoja de entrada de la frecuencia del olor
Nombre del asesor del panel:..................................................................................................................................................Fecha: ........._-..........- 2006
Sesión:............................................................................................... Punto de observación: _______________________________
Hora de inicio:.........._:_...........____
Hora de finalización: ...............................................................
Caracterización cualitativa del olor
0 – Sin olor

2º minuto

1º minuto
1 –
Ec

3º minuto

1 – Granja de cerdos (purines)__
4º minuto

3 –
Ec

º

5 minuto

3 – ________________________
º

6 minuto

5 –
Gr

7º minuto

2 – Granja de vacas/caballos (estiércol)

4 – ________________________
5 – ________________________

8º minuto

6 – ________________________

7 –

7 – ________________________

9º minuto

10º minuto

8 – *Otros _____________________
9 – *Otros

Observaciones

*Estos olores deberán ser descritos con mayor detalle en este apartado,
por ejemplo olores de cocinas/barbacoas, asfaltado de vías públicas,
olores naturales de la vegetación, etc.
Dirección del viento:

Condiciones atmosféricas:

Velocidad del viento:
calma

leve

moderado

fuerte

N

tempestad

Nebulosidad:
despejado

leve

moderada

W

cubierto

Precipitación:
nula

O

S

llovizna

lluvia

nieve

niebla

otros
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Formulario para la intensidad y el tono hedónico de los olores
Asesor del panel: ____________________________

Fecha: ____-____- 200__

Sesión: _____________ Punto de observación:_______.
Instrucciones:
Rellene este formulario inmediatamente después de completar los 10 minutos de la observación relativa a la frecuencia de los
olores. Complete este formulario SOLAMENTE para calidad del olor indicado:
Describa su percepción de la intensidad para el olor con la calidad _____________________ de acuerdo con las escalas siguientes:
Más intenso
Olor percibido
6  extremamente fuerte
5  muy fuerte
4  fuerte
3  distinguible
2  débil
1  muy débil
0  no perceptible

Frecuencia de la
percepción más intensa
5
4
3
2
1
0








Percepción
media
|
6
siempre
|
5
muy frecuente
|
4
frecuente
|
3
a menudo
|
2
raramente
|
1
no perceptible
|
0









extremamente fuerte
muy fuerte
fuerte
distinguible
débil
muy débil
no perceptible

Describa el tono hedónico (olor agradable/desagradable) para el olor con la calidad _______________según las escalas siguientes (sólo se permite
una marca en cada categoría):
No perceptible  Percepción más agradable en un intervalo de 10 minutos:
muy
ni agradable
desagradable
ni desagradable



 

-4
-3
-2
-1 0
+1
Percepción más desagradable en un intervalo de 10 minutos:
muy
ni agradable
desagradable
ni desagradable





-4
-3
-2
-1
0
Percepción media:
muy
ni agradable
desagradable
ni desagradable





-4
-3
-2
-1
0
Annex H

Factors d’emissió per activitats ramaderes
Factors d’emissió per activitats ramaderies

-1

ouE·s
23,0
27,9
27,9
5,4
35,6
35,6
35,6
7,8
18,8
11,3
5,7
0,24
0,69
0,18
0,49

Tipologia d'animal
Porcí
Porc d'engreix (20-sacrifici)
Truja amb garrins fins a deslletament (0-6 kg)
Truja amb garrins fins a deslletament (0-6 kg)
Garrins
Vaquí
Vaquí de llet
Engreix de vedells/vedelles fins a 8 meses
Engreix de vedells de 6-24 meses
Ovelles
Ovelles
Cabrum
Cabrum
Cabrum sacrifici de 61 dies fins a 1 any
Cabrum sacrifici fins a 60 dies
Gallines y pollastres
Pollastre d'engreix
Gallina ponedora
Gallina de recria menys de 18 setmanes
Ànecs
Ànec d'engreix

muy
agradable

+2


+3


+4
muy


+1


+2


+3
muy


+1


+2


+3

agradable

+4

agradable

+4
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ouE·s-1

Tipologia d'animal
Galls dindi
Gall dindi d'engreix

1,55

Riudellots de la Selva, 20 de gener de 2009
Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa
Núm. 1549
AJUNTAMENT DE
ROSES
Edicte sobre aprovació definitiva d’un expedient de modificació de crèdit
No havent-se presentat reclamacions ni suggeriments contra l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 9 del pressupost per a
l’exercici 2008 que es va exposar al públic mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona núm.248 de data 29 de desembre de 2008 i al tauler
d’anuncis de la Corporació; l’acord d’aprovació inicial ha quedat elevat a definitiu.
A continuació es publiquen les modificacions acordades a nivell de capítols:
DESPESES

Consignació abans

Augments

Baixes

modif. Crèdit 9/08

Consignació després modif.

INGRESSOS

Crèdit 9/08

Consignació abans

Augments

Baixes

Consignació després modif.

14.213.650,00

------

------

14.213.650,00

modif. Crèdit 9/08

Crédit 9/08

CAPÍTOL I

10.230.162,50

1.500,00 22.000,00

10.209.662,50

CAPÍTOL I

CAPÍTOL II

14.560.282,31

68.200,00 40.000,00

14.588.482,31

CAPÍTOL II

810.000,00

------

------

810.000,00

CAPÍTOL III

1.034.757,70

------

1.034.757,70

CAPÍTOL III

12.274.565,66

------

------

12.274.565,66

3.353.945,34

------

------

3.353.945,34

CAPÍTOL IV

4.741.792,54

------

------

4.741.792,54

18.200.189,09 120.000,00

------

18.320.189,09

CAPÍTOL V

572.963,00

------

------

572.963,00

CAPÍTOL VI

800.000,00

------

------

800.000,00

2.993.419,39 120.000,00

------

3.113.419,39
11.149.857,85

CAPÍTOL IV
CAPÍTOL VI
CAPÍTOL VII
CAPÍTOL VIII
CAPÍTOL IX

------

1.429.110,50

------

------

1.429.110,50

35.101,00

------

------

35.101,00

2.335.000,00

------

------

2.335.000,00

CAPÍTOL VII
CAPÍTOL VIII
CAPÍTOL IX

TOTAL DESPESES

51.178.548,44 189.700,00 62.000,00

51.306.248,44

TOTAL INGRESSOS

11.142.157,85

7.700,00

------

3.630.000,00

------

------

3.630.000,00

51.178.548,44 127.700,00

------

51.306.248,44

Roses, 21 de gener de 2009
Magda Casamitjana Aguilà
Alcaldessa

Núm. 1907
AJUNTAMENT DE
ROSES
Anunci sobre informació pública d’un
projecte
Es posa en coneixement del públic en general
que la Junta de Govern Local, en la sessió
ordinària que va tenir lloc el dia 2 de febrer de
2009, acordà aprovar inicialment l’anomenat
“Projecte executiu per a millora del sistema de
recollida de residus urbans en dos entorns del
casc urbà de Roses (Desenvolupament del Pla
d’implantació de contenidors soterrats de
Roses-PCOR 2006)”, de data novembre de
2008, redactat pels serveis tècnics de l’Àrea de
Serveis Territorials en col·laboració amb l’empresa ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting,
SL, que compta amb un pressupost d’execució
per contracte de 184.321,88 € , l’IVA inclòs en
el preu.
Per tot això, i d’acord amb l’article 37 del
ROAS, se sotmet a informació pública, en
tràmit d’urgència, pel termini de 15 dies

(hàbils), comptats a partir de la darrera publicació, si coincidís en dissabte, s’entendrà
prorrogat al proper dia hàbil, mitjançant edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en un diari de difusió comarcal, en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació
i al web municipal (www.roses.cat), per tal que
qualsevol persona el pugui consultar a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Roses, pl. Catalunya, núm. 12-13, en
horari laborable de dilluns a divendres de 9 h a
14 h, i presentar les al·legacions que es
considerin oportunes.
En el supòsit que no es presentin al·legacions
en el termini d’informació pública, aquest
Projecte s’entendrà aprovat definitivament
sense necessitat d’adoptar cap altre acord.
(Exp.5797/08 – PU08040EN)
Roses, 2 de febrer de 2009
Magda Casamitjana i Aguilà
Alcaldessa

Núm. 1908
AJUNTAMENT DE
ROSES
Anunci sobre informació pública d’un
projecte
Es posa en coneixement del públic en general
que la Junta de Govern Local, en la sessió
ordinària que va tenir lloc el dia 2 de febrer de
2009, acordà aprovar inicialment l’anomenat
“Projecte executiu per a la implantació de nou
illes de contenització soterrada al front marítim
de Roses (Desenvolupament del Pla d’implantació de contenidors soterrats de Roses-PCOR
2006)”, de data novembre de 2008, redactat
pels serveis tècnics de l’Àrea de Ser-veis
Territorials en col·laboració amb l’em-presa
ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting, SL,
que compta amb un pressupost d’execució per
contracte de 933.877,48 € , l’IVA inclòs en el
preu.
Per tot això, i d’acord amb l’article 37 del
ROAS, se sotmet a informació pública, en
tràmit d’urgència, pel termini de 15 dies (hà-

