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Núm. 8115 

AJUNTAMENT DE 
 BANYOLES 

 
Edicte d’aprovació definitiva d’una orde-

nança  
 

DIV 06010601.2007.0085 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada en 
data de 26 de maig de 2008 va adoptar, entre 
d’altres, l’acord d’aprovar definitivament 
l’Ordenança Reguladora d’olors, disposant-se 
la publicació integra del text de la referida 
ordenança en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona. Una referència d’aquest anunci 
s’haurà d’inserir al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de 
la corporació, de conformitat amb el que 
disposa l’article 66 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
El text íntegre de les ordenances té el següent 
tenor literal: 
 
ORDENANÇA D’OLORS 
DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES 
 
Preàmbul 
La detecció d’episodis d’olors en zones urba-
nes constitueix una problemàtica medi am-
biental cada cop més generalitzada. La presèn-
cia, majoritària, d’uns determinats compostos 
orgànics volàtils en l’atmosfera és la causa 
principal de la sensació olfactiva que pot 
derivar per diferents factors a diferents graus 
de molèstia. El nombre de focus emissors, la 
magnitud dels paràmetres d’emissió, la 
naturalesa contínua o discontínua de l’emissió, 
la distància a la font i les condicions 
meteorològiques de la zona ens determinen els 
diferents efectes sobre la població afectada. 
 
Tots aquests factors originen generalment 
situacions diverses i complexes en zones urba-
nes, com la problemàtica produïda per 
emissions de múltiples focus amb períodes 
episòdics de llarga i curta durada, la produïda 
per la simultània emissió de diferents activi-
tats, la causada per activitats no controlades, 
etc., les quals exigeixen tècniques de control 
que necessàriament ens han d’identificar els 
compostos responsables dels episodis i l’ori-
gen de la font emissora.  
Un aspecte important dels episodis d’olor, a 
més a més de la molèstia, és la identificació de 
la potencial presència de compostos tòxics 
amb concentracions significatives, principal 
preocupació de l’afectat, i que poden ser els 
productors de l’episodi o altres sense com-
ponent d’olor. Sovint es simplifica l’avaluació 
dels episodis d’olor únicament amb els dife-
rents nivells de molèstia. La manca d’una base 
de dades dels compostos emesos pels diferents 
focus emissors fa encara més necessari dispo-
sar de tècniques d’identificació que permetin la 
quantificació simultània d’un ampli espectre 
de compostos. La mesura del grau de molèstia 

s’ha de complementar doncs amb l’avaluació 
de la presència de possibles concentracions 
significatives de compostos tòxics.  
 
Més enllà d’aquestes consideracions generals, 
si ens cenyim al cas concret de Banyoles, en 
els darrers anys s’ha constatat una demanda 
creixent per fer front a les molèsties derivades 
de les males olors generades per algunes 
activitats, la qual s’ha traduït en un moviment 
organitzat i amb queixes reiterades de molts 
ciutadans i ciutadanes.  
 
Per fer front a aquesta problemàtica, l’Ajunta-
ment de Banyoles va aprovar, el gener del 
2004, un Pla Específic contra les Males Olors. 
Aquest pla contemplava tot un seguit 
d’actuacions, com ara la realització d’un mapa 
d’olors i de qualitat ambiental, la modificació 
del planejament urbanístic per evitar la 
instal·lació d’activitats molestes a pocs metres 
de les zones residencials o l’establiment de 
mesures obligatòries d’actuació i control a les 
empreses susceptibles de provocar molèsties. 
En el mateix pla, es determinava la conve-
niència d’elaborar una Ordenança d’Olors que 
establís els màxims tolerables, els sistemes de 
control, les obligacions de les empreses que 
provoquen molèsties i el règim de sancions; 
una Ordenança que, des del punt de vista 
competència, resulta plenament viable a partir 
de la sentencia de 26 de juliol de 2006, dictada 
pel Tribunal Suprem en el recurs de cassació 
núm. 1346/2004, la qual determina la possi-
bilitat que les administracions locals es dotin 
de normativa pròpia en aquells temes no 
regulats per administracions superiors. Segons 
l’esmentada sentencia “ ... la autonomía local 
no esta constituida por un catálogo de com-
petencias objetivamente determinado o que 
pueda determinarse sobre la base de unas 
características invariables, sino más bien 
mediante la facultad de asumir, sin titulo 
competència especial, todas aquellas tareas que 
afecten a la comunidad vecinal que integra el 
municipio y que no hayan puesto en funcio-
namiento otras administraciones públicas...” 
 
En aquest sentit, és evident que la manca d’una 
legislació específica que reguli les concen-
tracions en emissions d’aquests compostos 
productors d’olors i de les condicions de fun-
cionament i instal·lació d’activitats potencial-
ment productores és la causa actual dels episo-
dis registrats en les zones urbanes i resi-
dencials. La Llei 3/1998, de 27 de febrer de la 
intervenció integral de l’Administració am-
biental i el Decret 136/1999, de 18 de maig, de 
desplegament d’aquesta, reafirma la compe-
tència 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. 
 
És per aquest motiu, doncs, que l’Ajuntament 
de Banyoles, 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 reco-

negut en l’article 27 del nou Estatut d’Au-
tonomia de Catalunya, es dota de la present 
Ordenança d’Olors. 
 
TÍTOL I.  
 
Article 1. Objecte 
 
L’objecte d’aquesta ordenança és el control de 
les activitats productores d’olors mitjançant la 
regulació de les condicions tècniques per a 
prevenir i corregir el potencial emissor i 
minimitzar l’impacte sobre la població amb 
l’establiment del corresponent règim d’inter-
venció administrativa. 
 
Article 2. Finalitats 
 
Aquesta ordenança té com a finalitats: 
 
a) Determinar el nivell de protecció de les 
persones enfront a les emissions de compostos 
amb component d’olor mitjançant les eines 
previstes en aquesta ordenança en quant a la 
reducció i minimització en origen. 
b) Determinar el potencial tòxic dels com-
postos productors, amb o sense component 
d’olor, dels episodis d’olor com a sistema de 
control de la qualitat de l’aire en l’àmbit urbà. 
c) 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. 
d) Establir un règim d’obligacions i sancions 
per aquelles activitats que, de forma reiterada, 
provoquin nivells no tolerables d’emissions 
molestes. 
 
TÍTOL II 
 
Article 3. Àmbit d’aplicació 
 
Queden sotmeses a aquesta ordenança les 
activitats potencialment emissores de com-
postos amb component d’olor en el desen-
volupament normal o incidències en els 
processos duts a terme. 
 
Article 4. 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 inter-
venció integral de l’Administració ambiental 
detallades en el grup A de l’Annex I d’aquesta 
ordenança. 
2. Altres activitats susceptibles d’emetre com-
postos amb component d’olor no incloses als 
annexos de la Llei 3/1998 relacionades en el 
grup B de l’Annex 1 d’aquesta ordenança. 
3. Pràctiques derivades de les relacions de 
veïnatge detallades en el grup C d’aquesta 
ordenança 
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