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Antecedents:
• Hi ha problemes crònics d’olors en certs municipis
• No hi ha una regulació concreta a nivell de l’Estat ni de la Generalitat
• L’any 2019 la Diputació va rebre dues peticions formals per elaborar
una ordenança d’olors

Objectius de l’ordenança tipus d’olors:
• Aprofitar les dues peticions rebudes per fer un text que pugui servir
per altres ajuntaments interessats.
• Mirar de resoldre els problemes crònics existents
• Mirar de facilitar la gestió municipal de les olors:
mitjançant valors límit clars
mitjançant una metodologia de mesura clara
mitjançant plans de gestió d’olors (PGO) per certes activitats
mitjançant la col·laboració ciutadana
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Valors límit d’immissió proposats per un període d’avaluació d’1 setmana:
Zona urbana: No superar 5 uoE/m3 durant més del 2% del temps
Zona rural: No superar 5 uoE/m3 durant més del 10% del temps
uoE/m3 : unitat d’olor europea (40 ppbv de n-butanol, d’acord norma UNE-EN 13725)

Comprovació: olfactometria dinàmica de camp (avaluador - olfactòmetre)
PGO (entre d’altres): noves mesures correctores, estimació inversions,
identificació dels punts control i registre de resultats.
Full mensual de seguiment d’olors (opcional per denúncies ciutadanes)

Veure documentació de referència: articles, normativa i jurisprudència
Ex:

normativa Colorado (USA) (pàg. 1)
recull normatiu British Columbia (Canadà) (pàg. 38 del pdf i següents)

Hi ha diversitat d’opinions respecte: metodologia, abast i règim sancionador
• Metodologia: mesurar emissions o immissions
• Abast: Incloure o no, activitats domèstiques i pràctiques agrícoles
• Sancions: Fins 3.000 EUR o fins 300.000 EUR

Un treball en equip. Fins ara s’ha consultat a:
la Generalitat de Catalunya
ajuntaments interessats i ajuntaments amb ordenances aprovades
empreses i professionals del sector
Previst realitzar durant aquest any mesures de camp amb un olfactòmetre
Previst aprovar l’ordenança tipus durant l’any 2021

Gràcies per la vostra atenció!

