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Núm. 8950
AJUntAment de sArriÀ de ter

Anunci d’aprovació definitiva de l’Ordenança d’olors de l’Ajuntament de Sarrià de Ter

En el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 152 de data 7 d’agost de 2018, es va publicar l’edicte número 7044 
d’aprovació inicial de l’ordenança d’olors de l’Ajuntament de Sarrià de Ter que es va aprovar en el ple de data 31 de juliol de 
2018. 

Transcorregut el termini d’informació pública amb reclamacions informades pel Secretari-Interventor.

Atès que en sessió plenària de data 2 d’octubre de 2018 acordà per unanimitat estimar parcialment algunes de les al·legacions 
presentades, aprovant definitivament l’ordenança d’olors de l’Ajuntament de Sarrià de Ter i es publica el text íntegre de 
l’aprovació:

Ordenança municipal d’olors de l’Ajuntament de Sarrià de Ter

ÍNDEX_______________________________________________________________________________________________________

Preàmbul           
Títol preliminar I: Disposicions generals       

Article 1. Objecte           
Article 2. Àmbit d’aplicació          
Article 3. Classificació de les activitats        
Article 4. Estratègia de regulació         

Títol II Criteris específics de regulació        

Article 5: Criteris generals aplicables a les relacions de veïnatge   
Article 6. Criteris generals aplicables als operadors     
Article 7. Criteris generals aplicable per a les emissions permissibles d’olors  
Article 8. Criteris específics de qualitat de l’aire per immissions d’olor   
Article 9. Determinació dels nivells d’emissió i immissió d’olors d’una activitat o infraestructura     
      
Article 10. Règim d’intervenció administrativa       

Títol III Inspecció, Control i Règim Sancionador       

Capítol I Inspecció i Control         

Article 11: Atribucions de l’Ajuntament       
Article 12: Actuació inspectora        
Article 13. Inspecció i control        
Article 14. Iniciativa de la Inspecció       
Article 15. Funcions dels inspectors        
Article 16. Taxes          
Article 17. Informe vinculant        

Capítol II. Règim sancionador         

Article 18. Disposicions generals        
Article 19. Infraccions         
Article 20. Responsabilitat         
Article 21. Sancions          
Article 22. Gradació de les sancions       



Pàg. 68

Administració Local Ajuntaments

Núm. 202 – 19 d’octubre de 2018

Article 23. Prescripció         
Article 24. Procediment         
Article 25. Òrgans competents        
Article 26. Mesures provisionals        

Disposicions transitòries          

Disposició final           

Annex A           
Annex B           
Annex C           
Annex D           
Annex E           
Annex F           
Annex G           

Preàmbul

La ciutadania, en el marc d’una societat participativa i en un àmbit de progressiva conscienciació ambiental, requereix la 
participació de les administracions públiques en la regulació de les olors. L’Ajuntament de Sarrià de Ter ha fet eco de la 
demanda social i presenta aquesta iniciativa per regular la matèria.

Aquesta ordenança busca regular i controlar l’emissió d’olors indesitjables procedents d’activitats econòmiques de diferents 
sectors a la vegada que pretén un equilibri entre els interessos dels ciutadans i dels operadors d’aquestes activitats.

L’olor és una reacció sensorial de determinades cèl·lules situades a la cavitat nasal. La relació entre olor i molèstia percebuda 
és complexa de definir atès que hi conflueixen factors físics i químics de fàcil determinació, però també d’altres de caràcter 
subjectiu més difícils d’avaluar, com per exemple el caràcter agradable o desagradable de l’olor (to hedònic), la sensibilitat de 
cada persona, o l’entorn en què és percebuda.

El fet que la resposta sensorial a una concentració de compostos que poden generar olor pot ser inferior al seu límit de 
detecció analític comporta que una regulació individual per a cada compost no sigui eficient per abordar els episodis d’olors, 
i, per tant, calgui recórrer a altres eines com és la regulació de les unitats d’olor.

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.
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 
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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 1950).

· 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 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA), 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 Sarrià de Ter, 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 a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, es dota de la present Ordenança d’Olors.

TÍTOL PRELIMINAR. Disposicions generals

Article 1. Objecte

L’objectiu d’aquesta 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.

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 a l’àrea de 
l’Ajuntament, 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.

Article 2. Àmbit d’aplicació

Queden sotmeses a aquesta ordenança les activitats tant públiques com privades que en el desenvolupament normal o per 
incidències en els processos duts a terme siguin susceptibles d’emetre compostos amb component d’olor amb potencial per 
a generar impactes per olors.

Article 3. Classificació de les activitats

Als efectes d’aplicació d’aquesta ordenança les activitats es classifiquen en l’Annex A d’aquesta ordenança.
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Article 4. Estratègia de regulació

El diagrama següent il·lustra l’estratègia general de l’Ordenança Municipal d’Olors de Sarrià de Ter.

Títol II. Criteris específics de regulació

Article 5: Criteris 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:

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 6. Criteris aplicables als operadors

Els operadors de totes les activitats subjectes a aquesta ordenança (Grup A i Grup B de l’ Annex. A) aplicaran les Millors 
Tècniques Disponibles (MTD) segons el que s’ha definit per a la seva activitat específica, sempre i quan estiguin disponibles, 
per a reduir les seves emissions oloroses per tal de
mantenir el seu impacte controlat i sense generar molèsties.

Així mateix els operadors de totes les activitats subjectes a aquest ordenança i incloses en el Grup A i al Grup B (en el cas que 
es registrin queixes) de l’Annex. A, establiran un Pla de Gestió d’olors. Aquest pla ha de contenir, com a mínim, els elements 
descrits a l’Annex. G.

Article 7. Criteris aplicable per a les emissions permissibles d’olors

Si les emissions oloroses d’una instal·lació es poden limitar dins dels valors indicats a l’Annex B, 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 9 d’aquesta ordenança, llevat que els factors de risc específics hagin estat identificats per l’Ajuntament.

Els criteris es defineixen a l’ Annex B.
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L’impacte per olors estarà controlat sempre i quan es compleixin els criteris especificats en aquest annex. No obstant, en 
qualsevol cas, si es registra alguna queixa es tindrà en compte el cas en concret i es revisarà el Pla de Gestió d’olors i les MTDs 
fins que el procés estigui controlat.

Article 8. Criteris específics de qualitat de l’aire per immissions d’olor

Aquests 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 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 i l’Annex D.

L’impacte per olors estarà controlat sempre i quan es compleixin els criteris especificats en aquest annex. No obstant, en 
qualsevol cas, si es registra alguna queixa es tindrà en compte el cas en concret i es revisarà el Pla de Gestió d’olors i les MTDs 
fins que el procés estigui controlat.

Article 9. Determinació dels nivells d’emissió i immissió d’olors d’una activitat

1. Metodologia per a determinar els valors d’emissió d’olor generats per una activitat o infraestructura:

 a. Per a activitats o infraestructures existents, cal procedir a la seva mesura en les fonts emissores d’olor de l’activitat 
d’acord amb la norma UNE-EN-13725 - Determinació de la concentració d’olor per olfactometria dinàmica, o la versió més 
recent d’aquesta normativa.
La determinació de les taxes d’emissió d’olor es realitzarà per part d’una empresa degudament acreditada per a la presa de 
mostres i l’anàlisi de la concentració d’olor.

 b. Per a activitats o infraestructures noves, cal estimar els valors d’emissió d’olor mitjançant l’aplicació de factors 
d’emissió d’olor en base a mesures realitzades d’acord amb la norma UNE-EN-13725.

 c. 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. F.

Per a totes les instal·lacions que no compleixin els criteris generals especificats a l’Annex. B, caldrà determinar els valors 
d’emissió d’olor generats per l’activitat tal i com s’especifica a continuació:

2. Metodologia per determinar els valors d’immissió d’olor generats per l’activitat o infraestructura:

 a. Mitjançant l’aplicació, als valors d’emissió obtinguts d’acord amb l’anterior apartat, dels models matemàtics de 
simulació de dispersió d’olors.

 i.  Els models que es poden utilitzar són models gaussians o Lagrangians 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.

 ii.  Caldrà utilitzar dades meteorològiques representatives de com a mínim 1 any complert i representatiu de les 
condicions locals de la zona d’ubicació de la instal·lació.

 iii. A l’informe resultant de l’aplicació de la simulació com a mínim caldrà especificar:

 -  El model matemàtic de simulació i l’aplicació informàtica utilitzada.
 -  Les dades meteorològiques i d’alçada del terreny emprades.
 -   Les dades detallades d’entrada de cada focus d’emissió considerat (com a mínim: concentració, cabal, temperatura, 

velocitat de sortida, dimensions de focus, alçada d’emissió, ubicació i patrons d’emissió, horari d’operació).
 -   Les isolínies del percentil 98 de les mitjanes horàries al llarg d’un any per al límit d’aplicació establert en l’Annex. 

C.
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 b. Alternativament es determinarà 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. L’estudi es realitzarà mitjançant observacions de camp 
segons es que especifica la norma EN 16841-1:2016 -Determinació d’olors en aire ambient mitjançant observacions de camp: 
mètode de la malla.

L’Ajuntament, donat el cas podrà, en funció de les característiques especials del tipus d’instal·lació o de les emissions i d’acord 
amb els criteris establerts reglamentàriament, decidir el tipus de metodologia a emprar per determinar els valors d’immissió 
d’olor de les activitats o infraestructures.

L’Ajuntament, també podrà determinar els valors d’immissió de les diferents àrees del seu terme municipal segons el que 
indica la norma EN 16841-1:2016 o per aplicació dels models de simulació de dispersió amb la finalitat de comprovar si 
els nivells d’immissió i d’emissió són acceptables, i si cal determinar límits específics d’emissió i immissió per a activitats 
concretes, així com avaluar la capacitat de la zona per rebre impacte de noves activitats.

Article 10. Règim d’intervenció administrativa

1. Les noves activitats potencialment productores d’olors (Grup A de l’Annex. A) hauran d’aportar durant la tramitació dels 
permisos ambientals que correspongui, establerts en la Llei 20/2009 de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de 
les activitats, la informació necessària per avaluar-ne la potencial incidència olfactiva en l’entorn. Aquesta informació cal que 
s’inclogui en el Pla de Maneig d’Olors, que satisfà els requisits mínims definits a l’Annex. G.

a. 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 residencials i a la 
distància respecte aquestes, determinar límits d’emissió d’olors específics per una instal·lació i, en el cas de no ser tècnicament 
viables, desestimar la seva instal·lació.

2. Les activitats potencialment productores d’olors existents (Grup A i Grup B -en el cas que es registrin queixes- de l’Annex. A) 
en la data d’aprovació d’aquesta ordenança hauran d’aportar durant la tramitació dels permisos ambientals que correspongui, 
controls periòdics, modificacions o revisions establerts en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental 
de les activitats, i en la Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions 
regulades a la Llei 20/2009, 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’Annex. G. Malgrat, en casos justificables, a criteri de l’Ajuntament aquest termini podràs ser prorrogable.

Si el requeriments de l’article 6 d’aquesta ordenança no poden ser satisfets, caldrà realitzar:

1. 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

2. Alternativament un estudi de freqüència d’olor (immissió) en les àrees residencials i a l’entorn de les activitats mitjançant 
observacions de camp segons la norma EN 16841-1:2016 -
Determinació d’olors en aire ambient mitjançant observacions de camp: mètode de la malla.

Si s’escau, l’activitat haurà d’adequar les seves instal·lacions i/o sistemes per donar compliment al que s’especifica a l’article 
8 d’aquesta ordenança.

L’impacte per olors estarà controlat sempre i quan es compleixin els criteris especificats en aquest annex. No obstant, en 
qualsevol cas, si es registra alguna queixa es tindrà en compte el cas en concret i es revisarà el Pla de Gestió d’olors i les MTDs 
fins que el procés estigui controlat.

Títol III. Inspecció, Control i Règim sancionador

Capítol I. Inspecció i Control

Article 11. Atribucions de l’Ajuntament
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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 51/2002, de 27 de desembre, 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 12. 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, 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 el 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 o una resolució judicial.

Article 13. Inspecció i control

L’Ajuntament, en la pràctica a través dels seus serveis tècnics municipals, 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 fixen al Reglament 
que desplega la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats, 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 una acta, de la qual es lliurarà una còpia al 
titular o 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 14. Iniciativa de la Inspecció

Les inspeccions poden ser fetes d’ofici o a instància de part. Les sol·licituds dels interessats han de contenir, a més dels requisits 
assenyalats a la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 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 15. 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.



Pàg. 74

Administració Local Ajuntaments

Núm. 202 – 19 d’octubre de 2018

Article 16. 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 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 20/2009.

Capítol II. Règim sancionador

Article 18. Disposicions generals

1. L’incompliment de les disposicions d’aquesta Ordenança serà sancionat en la forma prevista en els articles següents i en la 
resta de disposicions legals aplicables.

2. No és podrà imposar sanció si no en virtut de procediment tramitat d’acord als principis establerts al Títol IX de la Llei 
39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

3. Las denúncies presentades donaran lloc a la incoació d’expedient sancionador al que seran aplicables les disposicions 
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.
 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 contaminats 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 
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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. A 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 en 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 900 euros.
b. Les greus, amb multes des de 901 fins a 12.000 euros.
c. Les molt greus, amb multes des de 12.001 a 300.000 euros.

2. La comissió d’infraccions greus pot implicar, a més de la sanció pecuniària que correspongui, la suspensió temporal de 
l’activitat durant un termini no superior a 6 mesos i el precintat dels focus emissors.

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.
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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 29.3 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

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.

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, començarà 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 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques.

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, total o parcial de l’establiment.

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 termini abans indicat 
o quan la resolució d’incoació no contingui un pronunciament exprés envers les mateixes.

3. 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.
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4. Les mesures de caràcter  provisional podran consistir en les previstes en l’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.

5. Llevat de supòsits d’urgència qualificada o quan pugui resultar frustrada la seva finalitat, aquestes mesures, degudament 
justificades, s’imposaran prèvia audiència dels interessats i, seran executades de conformitat amb allò que disposa el capítol 
VII del títol IV de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
Les mesures cautelars de caràcter provisional seran susceptibles de les accions i recursos establerts a l’ordenament jurídic.

6. 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.

7. 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 de sis mesos 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 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental 
de les activitats, aportant la informació necessària per avaluar-ne la potencial incidència olfactiva en l’entorn.

En casos justificats, e 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 20/2009, de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats :

- Instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva
- Gestors de residus

o Plantes de compostatge
o Dipòsits controlats (excepte residus inerts)
o Valorització de residus orgànics
o Plantes de tractament de residus i fracció restant

- Sistemes de tractament d’aigües residuals
- Indústries/Fàbriques productores o de reciclatge de paper i cartró
- Indústria química
- Refineries de petroli i gas
- Agroalimentària

o Aprofitament de subproductes d’origen animal (fabricació de farines, greixos, adobadors, etc.)
o Escorxadors
o Processament de la carn (inclou el cuinat industrial)
o Destil·lació i refinatge de productes d’origen vegetal i animal
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o Torrat/processament de cafè o cacau
o Cervesers
o Fumat d’aliments
o Forns industrials de pa, pastisseria i galeta
o Assecatge de cereals

- Qualsevol altra activitat inclosa als annexos de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 
les activitats, 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 20/2009:

- Instal·lacions comercials generadores d’olor
- Operacions d’emmagatzematge i transport i molls de càrrega o descàrrega de matèries odoríferes
- Indústries automobilistes de pintura de cotxes
- Instal·lacions de neteja en sec
- Qualsevol altra activitat no inclosa als annexos de la llei 20/2009 i que pugui 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 distàncies superior a 200 m amb 
un valor màxim de 10 milions ouE/h (2.778ouE/s):

- Emissions oloroses canalitzades, emeses a qualsevol alçada :
o Emissions amb una concentració d’olor menor a 200 ouE/m3 amb cabals volumètrics fins a 50.000 m3 /h 

- Emissions oloroses no canalitzades des de superfícies i amb ventilació activa (per exemple biofiltres):
o Emissions amb una concentració d’olor menor a 1.000 ouE/m3 amb cabals volumètrics fins a 10.000 m3/h
o Emissions amb una concentració d’olor menor a 2.500 ouE/m3 amb cabals volumètrics fins a 4.000 m3/h

- Emissions oloroses no canalitzades des de superfícies passives (sense ventilació, per exemple superfícies líquides o 
emmagatzematge de materials sòlids):
o Emissions des de la superfície amb un coeficient d’emissió d’olor específic menor a 2 ouE/ m2 i una superfície de 

menys de 1.000 m2
- Emissions oloroses procedents d’activitats ramaderes per les que s’estimin emissions inferiors a 2.750 ouE/s , veure 

Annex. F (Factors d’emissió per activitats ramaderes).

Annex. C. Criteris específics de qualitat de l’aire aplicables per a les emissions permissibles d’olors de qualsevol instal·lació 
individual

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

Activitats de gestors de residus (tal com especifica l’annex A)

3 ouE/m3
Aprofitament de subproductes d’origen animal
Destil·lació de productes d’origen vegetal i animal
Escorxadors
Indústries/Fàbriques del paper

Sistemes de tractament d’aigües residuals
3 ouE/m3

Altres activitats de l’annex A d’aquesta ordenança

Instal·lacions de torrat/processament de cafè o cacau

7 ouE/m3
Cervesers
Producció d’aromes i fragàncies
Assecatge de productes vegetals
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Annex. 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 la norma EN 16841-1:2016 -Determinació d’olors en aire ambient mitjançant observacions de 
camp: mètode de la malla , 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 Paràmetre
- Codi d’identificació del focus

- Descripció dels processos que generin emissions de compostos odorífers, amb capacitat nomi-
nal de producció

- Classe de focus (canalitzat, d’àrea, de volum)
m Dimensions del focus

Ubicació del focus (coordenades UTM)
m Alçada d’emissió

m/s Velocitat d’emissió
m3/h Cabal d’emissió

ºC Temperatura d’emissió
3 ouE/m Concentració d’olor

2 ouE/m s Coeficient d’emissió (focus d’àrea)
mg/m3 Concentració de compostos odorífers coneguts
ouE/s Emissió d’olor*

- Horari i periodicitat d’operació

*Condiciones volumètriques de referència per olfactometria dinàmica segon s EN13725: condicions normals que corresponen 
a temperatura 293 K, pressió atmosfèrica normal (101,3 kPa) en base humida.

Annex. F. Factors d’emissió per activitats ramaderes

Factors d’emissió per activitats ramaderies
ouE/s Tipologia d’animal

Porcí
23,0 Porc d’engreix (20-sacrifici)
27,9 Truja amb garrins fins a deslletament (0-6 kg)
27,9 Truja amb garrins fins a deslletament (0-6 kg)
5,4 Garrins

Vaquí
35,6 Vaquí de llet
35,6 Engreix de vedells/vedelles fins a 8 meses
35,6 Engreix de vedells de 6-24 meses

Ovelles
7,8 Ovelles

Cabrum
18,8 Cabrum
11,3 Cabrum sacrifici de 61 dies fins a 1 any
5,7 Cabrum sacrifici fins a 60 dies

Gallines, pollastres i ànecs
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0,24 Pollastre d’engreix
0,69 Gallina ponedora
0,18 Gallina de recria menys de 18 setmanes
0,49 Ànec d’engreix

Galls dindi
1,55 Gall dindi d’engreix

Annex. G. Contingut mínim del PGO

Els operadors de totes les activitats subjectes a aquest 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 relacionats 
amb el manteniment, neteja de l’equip de procés, carregament i descàrrega de materials, les emissions dels tancs 
d’emmagatzematge 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.

c. Detall de les mesures preventives i/o correctores aplicades per reduir al mínim la formació i l’emissió de composts 
olorosos (MTD).

d. 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 segons el protocol especificat en l’Annex. E d’aquesta ordenança:

o Ubicació, altura, superfície, temperatura, hores d’operació de cada focus emissor
e. Per focus canalitzats: concentracions d’olor (ou /m3), cabal volumètric, velocitat de sortida, diàmetre del conducte 

i emissions d’olor en ouE/sPer focus d’àrea: coeficient d’emissió d’olor (ouE/m s) i emissions d’olor en ouE/sFonts 
de volum (edificis): detalls de les estimacions realitzades pel que fa a l’estanquitat, taxa de ventilació, concentració 
d’olor (ouE/m ) a l’interior, etc.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. F.

f. Per a totes les instal·lacions que no compleixin els cri teris generals especificats a l’Annex B caldrà realitzar:
o 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
o Alternativament un estudi de freqüència d’olor (immissió) en les àrees residencials i a l’entorn de les activitats 

mitjançant observacions de  camp segons la norma EN 16841-1:2016
g. Identificació dels membres del personal responsable de la posada en pràctica del Pla de Gestió d’olors.

Definició de procediments per respondre als incidents i a les queixes referents a impactes d’emissions oloroses.

Sarrià de Ter, 16 d’octubre de 2018 

Narcís Fajula i Aulet 
Alcalde 


