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en el termini de dos mesos a comptar del
següent al de la publicació del present anun-
ci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.

Lliçà d�Amunt, 3 d�agost de 2007.
La Secretària Acctal., Gemma Navarro i

Medialdea.

022007022803
A

Lliçà de Vall

ANUNCI

Per decret d�alcaldia de data 2 d�agost de
2007 i d�acord amb el que disposa l�article
60 de la Llei 7/2007, de 12 d�abril, de l�Esta-
tut bàsic de l�empleat públic, s�ha modificat
la composició dels membres dels tribunals
qualificadors del procés selectiu per proveir
una plaça de mestre/a Educació Infantil i del
procés selectiu per proveir cinc places de
tècnic/a d�Educació Infantil (Educador/a).

La composició dels tribunals queda de la
manera següent:

Tribunal qualificador pel procés selectiu
per proveir una plaça de mestre/a Educació
Infantil

Presidenta: Encarna Delgado Ramos
Suplent: Patricia Valero Prado
Vocal: Carmen Hernández Blanco
Suplent: Juana Garcia Ledesma
Vocal: Antoni Sánchez Mata
Suplent: Jofre Campdepadrós Martí
Vocal: 1 tècnic designat per l�Escola d�Ad-

ministració Pública
Vocal: Daniel Castignani Amaro
Suplent: Salvador Casas Saez
Secretària: Laura Tintó Botey
Suplent: Eloisa González Flores
Tribunal qualificador pel procés selectiu

per proveir cinc places de tècnic/a d�Educa-
ció Infantil (Educador/a).

Presidenta: Encarna Delgado Ramos
Suplent: Patricia Valero Prado
Vocal: Carmen Hernández Blanco
Suplent: Juana Garcia Ledesma
Vocal: Josep Felip Hernández Padrós
Suplent: Antoni Sánchez Mata
Vocal: 1 tècnic designat per l�Escola d�Ad-

ministració Pública
Vocal: Daniel Castignani Amaro
Suplent: Salvador Casas Saez
Secretària: Laura Tintó Botey
Suplent: Eloisa González Flores
Lliçà de Vall, 2 d�agost de 2007.
L�Alcalde, Andreu Carreras Puigdelliur.

022007022864
A

Lliçà de Vall

ANUNCI

Aprovada inicialment en el Ple de l�Ajun-
tament de data 30 de març de 2007 la modi-
ficació de l�Ordenança municipal de regula-
ció de l�alliberament d�olors a l�atmosfera i

no havent-se presentat cap al·legació, sugge-
riment o reclamació durant el període d�in-
formació pública, aquesta Ordenança resta
definitivament aprovada i es publica en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i un cop
publicat el text complert entrarà en vigor.

ORDENANÇA MUNICIPAL DE REGULACIÓ DE
L�ALLIBERAMENT D�OLORS A L�ATMOSFERA

L�olor és un paràmetre cada vegada més
estudiat als països més avançats per les
molèsties que pot ocasionar a la població,
especialment en el seu lloc de residència.

Està demostrat que l�exposició freqüent a
atmosfera carregades d�olors, a més de la
reducció de la qualitat de vida, pot accelerar
l�aparició de trastorns patològics. Tanmateix
cal indicar que, en algunes ocasions, les
olors poden originar-se en reaccions quími-
ques de descomposició.

Instal·lacions industrials com la fabricació
de productes d�alimentació, depuradores
d�aigua, tractament de residus, eliminació de
despulles animals, indústries químiques,
entre altres, s�han mostrat com a generadores
potencials d�olors.

Donada la gran quantitat de substàncies
que poden donar lloc a una olor, la concen-
tració de les quals pot trobar-se inclús per
sota del límit de detecció analítica, en la
pràctica no és possible controlar eficaçment
problemes d�olors únicament a través de la
regulació de contaminants específics. Tam-
poc no és factible assegurar la contribució
d�un component concret al total de l�olor
generada. S�ha comprovat, a més, que en una
mescla, les substàncies oloroses poden
influir-se entre elles i potenciar-se. Aquestes
dificultats han conduït al desenvolupament
de mètodes de mesura olfactomètrics.

Existeixen en l�actualitat molt tipus de
mesures correctores en base a diverses tècni-
ques, principalment tèrmiques, físico-quími-
ques i biològiques, per a la reducció efectiva
de les emissions d�olors.

La Llei 3/1998, de 27 de febrer i el Decret
136/1999, de 18 de maig, de desplegament
d�aquesta, reafirma la competència dels
Ajuntaments per a la regulació de la pro-
blemàtica de les olors i, per tant, per a l�emis-
sió d�un informe vinculant en referència a
aquest tema, així com a d�altres qüestions de
la seva competència.

TÍTOL 1

OBJECTE

Article 1
Les activitats incloses en aquesta Orde-

nança són les susceptibles de produir l�allibe-
rament de substàncies oloroses a l�atmosfera.
Aquestes olors, mesurables per mitjà d�un
aparell anomenat olfactòmetre, són detecta-
des a l�ambient exterior per les persones
directament a través del seu sistema olfactiu.
Les olors poden provocar sensacions agrada-
bles, desagradables o incluses sufocants, asfi-
xiants, picants o irritants.

TÍTOL 2

ACTIVITATS QUE DONIN LLOC A
L�ALLIBERAMENT DE SUBSTÀNCIES
OLOROSES

Article 2
Els processos o les operacions industrials

que, en el seu funcionament normal, o a
causa de determinades pertorbacions d�a-
quest, poden alliberar substàncies oloroses a
l�ambient interior de les instal·lacions indus-
trials, caldrà que incorporin dispositius loca-
litzats d�aspiració i conducció d�aquestes
substàncies fins a la seva sortida a l�atmosfera
a través d�una xemeneia, excepte en casos
extraordinaris, que seran autoritzats per l�A-
juntament amb la revisió prèvia per part dels
seus serveis tècnics.

Aquesta xemeneia haurà d�estar condicio-
nada, d�acord amb la legislació vigent, per tal
de poder-hi practicar la presa de mostres en
qualsevol moment. Això implica l�existència
d�almenys un orifici de presa de mostres i
d�un accés adequat d�acord a la normativa
sobre seguretat laboral, i amb espai suficient
per a que pugui treballar-hi un tècnic.

En casos en què no sigui efectiva l�aspira-
ció localitzada, serà necessari l�enclaustra-
ment total o parcial de la instal·lació i, de la
mateixa manera, l�evacuació dels gasos olo-
rosos generats.
Article 3

Els gasos de sortida amb olor intensa cal
que travessin un tractament de gasos abans
de ser enviats a l�atmosfera o cal adoptar
mesures equivalents.
Article 4

Sempre que les emissions tinguin un nivell
igual o superior a 100.000 unitats d�olor per
metre cúbic (UO/m3) s�exigirà un tractament
de gasos que garanteixi una eficàcia en la
reducció d�olor del 99 % com a mínim.
Article 5

Els venteigs procedents de reactors o tancs
d�emmagatzematge de productes es conside-
ren focus d�alliberament d�olors i, per tant,
queden sotmesos a les mateixes regulacions
que la resta de focus emissors d�olors.

TÍTOL 3

INSPECCIONS

CAPÍTOL I

PERIODICITAT DE LES INSPECCIONS MUNICIPALS

Article 6
L�Ajuntament, en la pràctica a través dels

seus serveis tècnics municipals, inspeccio-
narà un cop a l�any les activitats incloses als
annexos del Reglament general de desplega-
ment de la Llei 3/1998 (Decret 139/1999),
així com altres activitats no incloses en
aquest Reglament que puguin donar lloc a
una càrrega ambiental per olors, per a com-
provar el compliment d�allò que es regula en
aquesta Ordenança. En els casos en què l�A-
juntament cregui oportú, en el curs d�aquesta
inspecció els serveis tècnics municipals por-
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taran a terme mesures d�emissió d�olors mit-
jançant un olfactòmetre i valoraran els resul-
tats obtinguts amb els valors de referència de
l�annex 1.

Quan aquesta inspecció anual coincideixi
amb el control inicial o el periòdic, en els
termes en què es fixen al Reglament que des-
plega la Llei3/1998, se�n faran constar els
resultats a l�informe de l�Ajuntament.
Article 7

En els casos en què l�olor està associada a
una o poques substàncies presents en les
emissions, el control del nivell de l�emissió
d�olors es podrà realitzar a través de la deter-
minació de la concentració de la substància
o grup de substàncies responsables tenint en
compte el valor llindar d�olor de les substàn-
cies en qüestió.

Els límits generals no seran en cap cas
superior a altres valors de referència que
existeixin tenint en compte la possible toxici-
tat associada de les substàncies.

CAPÍTOL II

RÈGIM DE MESURA, PRESA DE MOSTRES I ANÀLISI

Article 8
La presa de mostres i la seva anàlisi es por-

tarà a terme mitjançant un olfactòmetre, que
compleixi els requisits de la norma d�aplica-
ció.

Les normes d�aplicació seran les aleman-
yes VDI, les holandeses TNV o l�esborrany de
la norma europea. Una vegada sigui publica-
da la versió definitiva de la norma europea,
aquesta serà l�única norma d�aplicació.

CAPÍTOL III

TAXES

Article 9
Les actuacions municipals de control d�a-

lliberament de substàncies oloroses duran
implícit el dret de percebre la taxa que assen-
yali la corresponent Ordenança fiscal muni-
cipal.

CAPÍTOL IV

COMPLIMENT DELS VALORS LÍMIT

Article 10
Les emissions d�olors no superaran en cap

cas els nivells fixats a l�annex 1, a excepció
d�emissions considerades a l�article 4, que
disposaran de dos anys, addicionalment, per
a complir amb els nivells de l�annex esmen-
tat.
Article 11

L�Ajuntament pot subscriure acords volun-
taris amb empreses instal·lades al seu terme
municipal que garanteixin el compliment
dels objectius d�aquesta Ordenança.
Article 12

En els casos en què en base a:
- L�alta càrrega d�olors del medi receptor.
- El caràcter intermitent o marcadament

irregular de les emissions d�olors.
- El caràcter desagradable de les olors alli-

berades, d�acord a allò que determina el
mètode VDI (efecte Hedonic).

- Les condicions climàtiques generals i els
episodis meteorològics recurrents.

- La impossibilitat pràctica de conduir i
tractar de forma completa els gasos olorosos
generats.

L�Ajuntament podrà fixar en el seu informe
la necessitat que l�activitat instal·li un mesu-
rador en continu de l�olor, calibrat específi-
cament per a l�olor origen del problema i d�a-
cord als mètodes indicats a l�article 8.
Article 13

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).

CAPÍTOL IV

NIVELLS D�IMMISSIÓ D�OLORS

Article 14
L�Ajuntament, donat el cas, podrà determi-

nar la càrrega per olors que pateix una àrea
concreta del seu terme municipal, amb la
finalitat de comprovar si els nivells d�immis-
sió d�olors són acceptables i si aquella zona
admet, doncs, més activitats potencialment
generadores d�olors.

Amb aquest objectiu, si l�Ajuntament ho
considera adient, es farà un seguiment sensi-
tiu tipus xarxa (Rasterbegehung), basat en la
freqüència anual, semestral o, com a mínim,
trimestral, de percepció clara d�olors (nivells
d�immissió entre 3 i 5 UO/m3). Aquest segui-
ment es basarà en instruccions tècniques
complementàries de l�Ajuntament.

L�Ajuntament podrà, en base a:
- El cabal màssic previst de gasos olorosos.
- L�alçada de la xemeneia.
- Les condicions particulars de difusió

atmosfèrica de la zona afectada.
- Les condicions meteorològiques predo-

minants a la zona.
- La distància als habitatges més propers.
Determinar la idoneïtat d�instal·lació a la

zona afectada de noves activitats potencial-
ment generadores d�olors.
Disposicions transitòries

1. Les instal·lacions afectades per aquesta
Ordenança, autoritzades amb anterioritat a la
data de la seva vigència, hauran d�adaptar-se
a les seves disposicions en el termini d�un
any a partir de l�esmentada data. En casos
justificats, a criteri de l�Ajuntament, podrà ser
prorrogable.

2. Aquesta Ordenança podrà ser modifica-
da pel que fa als seus valors límits, en cas
que l�evolució dels coneixements tècnics n�e-
xigeixi una variació.
Disposició final

Aquesta Ordenança entrarà en vigor l�en-
demà de la seva publicació completa al BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.

ANNEX 1

LÍMITS D�EMISSIÓ D�OLORS

1) Substàncies amb un llindar d�olor _ 1
ppm.

- Cabal d�emissió fins a 1,5 m3/min:
* Quan la durada total diària de l�emissió

sigui inferior a 1 hora, sense límit.
(Hauran de disposar, però, de mesura

correctora, d�acord a l�article 3).
* Quan la durada total diària de l�emissió

sigui superior a 1 hora, 1.000 U.O./m3.

- Cabal d�emissió d�1,5 a 80 m3/min,
1.000 U.O./m3.

- Cabal d�emissió superior a 80 m3/min: el
valor de referència de 1.000 U.O./m3 dismi-
nuirà amb el mateix factor en què és superi el
cabal d�emissió de 80 m3/min.

El valor de referència es calcularà d�acord
amb l�expressió:

V80= 80 103 / Q
On,
V80: valor de referència en U.O./m3

Q: cabal d�emissió en m3/min
2) Substàncies amb un llindar d�olor > 1

ppm.
- Cabal d�emissió fins a 10 m3/min: sense

límit d�U.O., sempre i quan la durada total
diària de l�emissió sigui inferior a 1 hora.
(Hauran de disposar, però, de mesura correc-
tora, d�acord a l�article 7).

- Cabal d�emissió de 10 a 300 m3/min,
1.000 U.O./m3.

- Cabal d�emissió superior a 300 m3/min:
el valor de referència de 1.000 U.O./m3 dis-
minuirà amb el mateix factor en què és supe-
ri el cabal d�emissió de 300m3/min.

El valor de referència es calcularà d�acord
amb l�expressió:

V300= 300 103 / Q
On,
V300: valor de referència en U.O./m3

Q: cabal d�emissió en m3/min
3) Mescles de substàncies.
En cas que no es conegui la composició

qualitativa i el cabal sigui superior a 80
m3/min es prendran els límits de les substàn-
cies amb un llindar d�olor _ 1 ppm. Si es
coneix la seva composició qualitativa i quan-
titativa el límit es calcularà d�acord als dos
casos anteriors.

El valor de referència es calcularà d�acord
amb l�expressió:

VM = 80Cx + 300Cy / (Cx + Cy) Q * 103

On,
VM: valor de referència de la barreja de

substàncies oloroses expressat en U.O./m3

Cx: suma de la concentració de substàn-
cies oloroses amb llindar olfactiu _ 1 ppm, en
mg/Nm3

Cy: suma de la concentració de substàn-
cies oloroses amb llindar olfactiu > 1 ppm,
en mg/Nm3

Q: cabal de l�emissió expressat en m3/min
4) Emissió total de substàncies oloroses

d�una activitat.
Si l�activitat té diversos focus emissors, el

límit global es calcularà tenint en compte els
valors resultants de la suma de tots els focus.
El valor de referència de 1.000 U.O./m3 dis-
minuirà en la mateixa proporció en què és
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superi el cabal d�emissió total de 80 o de 300
m3/min, en funció del llindar olfactiu, d�a-
cord amb les expressions següents:

Límit global per als focus que emeten
substàncies oloroses amb llindar olfactiu _ 1
ppm:

V80= 80 103 / Qx1+...+Qxn
On,
Qx1+...+Qxn: suma dels cabals d�emissió

en m3/min de tots els focus emissors de
substàncies amb llindar olfactiu _ 1 ppm.

Límit global per als focus que emeten
substàncies oloroses amb llindar olfactiu >1
ppm:

V300= 300 103 / Qy1+...+Qyn
On,
Qy1+...+Qyn: suma dels cabals d�emissió

en m3/min de tots els focus emissors de
substàncies amb llindar olfactiu _ 1 ppm.

Si hi ha diversos focus emissors de
substàncies, tant de llindar olfactiu _ 1 ppm,
com de > 1 ppm, el valor de referència glo-
bal es calcularà d�acord amb l�expressió:

VT= V80(Qx1+...+Qxn) + V300(Qy1+...+Qyn)
/ QT

On,
QT: suma dels cabals d�emissió expressats

en m3/min de tots els focus emissors de
substàncies oloroses.

En qualsevol cas, s�hauran de respectar els
límits individuals de cada focus emissor.

5) Emissions difoses d�olors.
En cas que no sigui tècnicament o econò-

micament viable la captació i depuració dels
contaminants que generen les males olors (a
judici de l�Ajuntament), la immissió resultant
de les emissions difoses no podrà superar:

5 UO/m3,
- Amb una freqüència màxima del 15% de

les mesures de 10 minuts realitzades, mesurat
en zona industrial.

- Amb una freqüència màxima del 10% de
les mesures de 10 minuts realitzades, mesurat
en zona d�habitatges.

ANNEX 2

GLOSSARI

Condicions estàndards d�olfactometria: a
temperatura ambient (293 K), pressió
atmosfèrica normal (101,3 kPa), base humi-
da.

Emissió: alliberament de substàncies a l�ai-
re.

Llindar d�olor: concentració de molècules
odorants per metre cúbic, en la qual la possi-
bilitat de percepció és del 50% en una mos-
tra de persones degudament escollides.

Olfactòmetre: dispositiu que permet con-
trolar la dilució del gas odorant mitjançant
un gas inodor i presentar la barreja diluïda a
una sèrie de subjectes degudament escollits.
El número de vegades que la mostra original
ha de ser diluïda per a arribar al seu llindar
d�olor determinarà la seva concentració en
UO/m3.

Unitat d�olor (UO/m3): quantitat d�odo-
rants dispersats en un metre cúbic de gas (en
condicions estàndards) que indueix la per-
cepció d�olor. 1 OU/m3 coincideix amb el

llindar d�olor per a cada substància.
Lliçà de Vall, 2 d�agost de 2007.
L�Alcalde, Andreu Carreras Puigdelliura.

022007022866
A

Lliçà de Vall

ANUNCI

La Junta de Govern, en sessió de data 1
d�agost de 2007, va aprovar inicialment el
projecte modificat d�explanada carrer Sant
Baldiri per trasllat de serveis ATLL, redactat
per Jordi Cid Espuny i amb un pressupost de
807.552,37 EUR (IVA inclòs).

Se sotmet a informació pública durant el
termini de 30 dies, mitjançant anunci en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i al tauler
d�anuncis, a efectes que tota persona interes-
sada pugui formular les reclamacions i obser-
vacions que consideri oportunes.

Un cop transcorregut el termini d�informa-
ció pública, si no s�ha presentat cap reclama-
ció ni observació s�entendrà aprovat definiti-
vament.

Lliçà de Vall, 6 d�agost de 2007.
L�Alcalde, Andreu Carreras Puigdelliur.

022007022889
A

Malgrat de Mar

ANUNCI

Per Decret d�alcaldia 2007/2103, de data
31 de juliol de 2007, s�ha declarat aprovat
definitivament el �Projecte d�ordenació de
tres espais periurbans i una rotonda al Camí
dels Plans�, redactat pel Sr. Guillem Lacoma,
enginyer agrícola, amb un pressupost de con-
tracta de 279.312,79 EUR, amb l�IVA inclòs.

El que es publica de conformitat amb l�ar-
ticle amb l�article 38.2 del Decret 179/1995,
pel qual s�aprova el reglament d�Obres, Acti-
vitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya.

Malgrat de Mar, 2 d�agost de 2007.
L�Alcaldessa, Conxita Campoy i Martí.

022007022793
A

Malgrat de Mar
Gestió Tributària

ANUNCI

Aprovat inicialment per l�Ajuntament Ple,
en sessió de 9 d�agost de 2007, l�acord d�im-
posició i ordenació de contribucions espe-
cials per raó de l�obra municipal de �Millora
de la xarxa viària del passeig de Llevant,
entre la plaça Marià Cubí i el carrer del Mar�,
l�expedient romandrà exposat al públic
durant el termini 30 dies hàbils, a comptar
des del següent al de la inserció del present

anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
efectes de les oportunes reclamacions i sug-
geriments, d�acord amb el que disposa l�arti-
cle 17.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
qual s�aprova el Text refós de la Llei regula-
dora de les Hisendes Locals.

Malgrat de Mar, 10 d�agost de 2007.
L�Alcaldessa, Conxita Campoy i Martí.

022007023173
A

Manlleu

ANUNCI

1. Entitat adjudicadora:
1.1. Organisme: Ajuntament de Manlleu
1.2. Dependència que tramita l�expedient:

Servei de Contractació i Compres.
1.3. Número d�expedient: 197/07

2. Objecte del contracte:
2.1. Descripció de l�objecte: el servei de

manteniment de diversos espais verds de
Manlleu
3. Tramitació, procediment i forma
d�adjudicació:

3.1. Tramitació: ordinària
3.2. Procediment: obert
3.3. Forma: concurs

4. Pressupost de la licitació:
4.1. Import total: 75.400,00 EUR (IVA

inclòs)
5. Garanties:

5.1. Provisional: exempta
5.2. Definitiva: el 4% de l�import d�adjudi-

cació
6. Obtenció de documentació i informació:

6.1. Entitat: Servei de Contractació i Com-
pres de l�Ajuntament de Manlleu

6.2. Domicili: pl. de Fra Bernardí, 6 (1a
planta)

6.3. Localitat i codi postal: 08560 Manlleu
6.4. Telèfon: 93 850.66.66
6.5. Telefax: 93 850.79.70
6.6. Web: www.manlleu.cat
6.7. Data límit d�obtenció de documents i

informació: fins a les 14�00 hores del darrer
dia de presentació de pliques.
7. Requisits específics del contractista: no es
requereixen.

8. Presentació de les ofertes:
8.1. Data límit de presentació: fins a les

14.00 h del dia en què es compleixin quinze
dies naturals a comptar des del dia següent a
la publicació d�aquest anunci al BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.

8.2. Documentació que cal presentar: la
requerida en la clàusula dotzena del plec de
clàusules particulars

8.3. Lloc de presentació:
8.3.1. Entitat: Registre General de l�Ajunta-

ment de Manlleu
8.3.2. Domicili: pl. de Fra Bernardí, 6
8.3.3. Horari: de dilluns a divendres, de

les 9.00 a les 14.00 h




