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Preàmbul 
Els episodis d’olor són actualment una de les principals causes de preocupació ciutadana, ja 
que incideix en la qualitat de vida de les persones. L’olor es defineix com “la propietat  
organolèptica perceptible per l’òrgan olfactiu quan inspira substàncies volàtils” i, per tant, les 
molècules odoríferes són susceptibles de produir olors que, en funció dels factors químics i 
físics, així com altres de caràcter subjectiu com el to hedònic (olor agradable o desagradable), 
la sensibilitat personal i l’entorn on es percep, poden acabar generant molèsties a la persona 
que les olora. 
 
La contaminació odorífera constitueix un tipus de contaminació atmosfèrica relacionada amb 
l’exposició a olors desagradables, que normalment provenen del desenvolupament d’activitats 
industrials i humanes quan s’alliberen molècules odoríferes al medi ambient i que poden 
generar una qualitat d’aire no òptima per a la població. Des del punt de vista de l’Organització 
Mundial de la Salut, “la salut és un estat complet de benestar físic, mental i social, no només 
l’absència de malalties o afeccions”. D’aquesta manera, la contaminació odorífera té un 
impacte evident sobre aquesta ja que, si bé s’ha demostrat que no produeix la mort, sí que 
pot ocasionar greus afectacions sobre el benestar i la salut de les persones. 
 
Tot i que alguns països europeus han legislat respecte aquest tipus de contaminació i han 
establert límits de concentració d’immissions com França, Alemanya, Bèlgica, Regne Unit i  
Holanda, l’ordenament jurídic espanyol no disposa de regulació específica ni a nivell estatal 
ni autonòmic en matèria d’olors. 
 
La necessitat de regular aquest tipus de contaminació ha estat recollida pel Síndic de Greuges 
de Catalunya, als seus informes al Parlament dels anys 2005 i 2015, així com al seu Informe 
de juny de 2019 “La qualitat de l’aire a Catalunya: dèficits i recomanacions”. En aquesta línia, 
el Parlament de Catalunya va emetre la Resolució 1727/VI, en virtut de la qual s’instà al 
Govern a regular aquesta matèria, i la resolució núm. 403/XI, de 14 de desembre de 2016, 
que instà al Govern a “incloure regulacions específiques per combatre els problemes d’olors 
en el marc de la futura llei de qualitat ambiental”. En compliment de la primera de les 
resolucions esmentades, el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya, l’any 2005, va elaborar i tramitar l’Avantprojecte de Llei Contra la Contaminació 
Odorífera que, tanmateix, no ha estat aprovada. En conseqüència, només a nivell local s’han 
materialitzat algunes iniciatives que aborden la problemàtica generada per la contaminació 
per olors, bé mitjançant ordenances sobre la protecció de l’atmosfera o en ordenances 
específiques per regular la contaminació odorífera. 
 
En aquest sentit, Parets del Vallès, que disposa d’una activitat industrial molt desenvolupada, 
i davant la necessitat municipal d’una norma en aquest àmbit es presenta aquesta iniciativa 
des de l’Ajuntament per tal de regular la contaminació odorífera. D’aquesta manera, es pretén 
assolir un nivell alt de protecció i un ambient de qualitat en matèria odorífera en el terme 
municipal, garantir els drets de les persones, la seva dignitat i el lliure desenvolupament de la 
seva personalitat, la seva qualitat de vida i benestar i un medi ambient adequat en el marc 
d’un desenvolupament sostenible. 
 
Donada la gran quantitat de substàncies que poden produir una olor, la concentració de les 
quals pot trobar-se inclús per sota del límit de detecció analítica, dificulta l’eficiència per 
abordar els episodis d’olors mitjançant la regulació individual de cada compost. És per aquest 
motiu que s’han desenvolupat mètodes de mesura olfactomètrics basats en les unitats d’olor. 
 
El marc legal que fonamenta aquesta ordenança es basa en el dret de la protecció dels 



 

 

5 
Ordenança de protecció contra la contaminació odorífera 

 

ciutadans front les olors indesitjables, que fou establert pel Tribunal Europeu de Drets Humans, 
demanda 16798/1990, on es va considerar que l’exposició a olors indesitjables en una 
residència contravenia el Conveni per a la Protecció dels Drets Humans i les Llibertats 
Fonamentals (Roma, 4 de Novembre de 1950). Així mateix, la Constitució espanyola en el seu 
article 45 reconeix el dret de totes les persones a un medi ambient adequat. Al seu torn, 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat el 19 de juliol 2006, estableix que totes les 
persones tenen dret a la protecció davant les diferents formes de contaminació (article 27.2). 
 
La competència dels Ajuntaments per establir una ordenança per regular els impactes per 
olors ha estat confirmada 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 per 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 cobertura jurídica d’aquesta potestat municipal es troba, en primer lloc, a la Carta Europea 
d’Autonomia Local, de 15 d’octubre de 1985, que, en el seu article 4.3 estableix que “el 
ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente a 
las autoridades más cercanas a los ciudadanos” i als articles 137 i 140 de Constitució 
Espanyola, on es reconeix l’autonomia local. 
 
Així mateix, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, concedeix 
competència als municipis de la potestat reglamentària en relació amb la protecció del medi 
ambient urbà i protecció de la salubritat pública (articles 2; 4.1.a; 22.2.d; 25.2.b; 25.2.j; 26 i 
33.2b). 
 
La Llei estatal 14/1986, general de sanitat, de 25 d’abril, atribueix als ajuntaments “sin perjuicio 
de las competencias de las demás Administraciones públicas, las siguientes 
responsabilidades mínimas en relación al obligado cumplimiento de las normas y planes 
sanitarios: a) Control sanitario del medio ambiente: Contaminación atmosférica y b) Control 
sanitario de industrias” (article 42.3). 
 
Pel que fa a Catalunya, la mencionada competència local es fonamenta en l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, el qual reconeix com a competència pròpia dels governs locals “la 
formulació i la gestió de polítiques per a la protecció del medi ambient i el desenvolupament 
sostenible” (article 84.2.j). En el mateix sentit es pronuncia el Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (articles 
66, 67 i 70). També les lleis sectorials: la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de 
l’ambient atmosfèric (modificada per la Llei 6/1996, de 18 de juny) i la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, en relació amb les activitats que 
hi resten subjectes. 
 
És en base a aquests elements legislatius citats que l'Ajuntament de Parets del Vallès, en 
defensa dels drets de la seva ciutadania de gaudir d’una qualitat de vida idònia i “a la protecció 
davant les diferents formes de contaminació” del dret reconegut per l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, es dota de la present ordenança de protecció contra la contaminació odorífera.
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CAPÍTOL 1. Disposicions generals 

 
Article 1. Objecte 
Aquesta ordenança té per objecte regular les mesures necessàries per a prevenir i corregir 
les molèsties degudes a la contaminació odorífera que afecta a les persones, dins de l’àmbit 
municipal i de les seves competències de protecció del medi ambient urbà i protecció de la 
salubritat pública. 
 
2. Àmbit d’aplicació 
Queden sotmeses a aquesta ordenança les activitats i les instal·lacions, tant públiques com 
privades, emissores de compostos amb potencial incidència olfactiva emplaçades dins el 
terme municipal de Parets del Vallès. 
 
Queden excloses de l’àmbit d’aplicació de l’ordenança les molèsties per olors generades per 
activitats domèstiques o veïnals, per estar sotmeses a l’ordenança de convivència ciutadana 
i a la normativa municipal que regula l’extracció de fums. 
 
Article 3. Definicions 
Activitat: explotació que es realitza en un determinat centre o establiment ramader, industrial, 
miner, comercial, de serveis o d’altres, integrada per una o més instal·lacions, sotmesa al 
règim d’intervenció administrativa establert a la legislació de prevenció i control ambiental de 
les activitats. 
 
Activitat existent: activitat que, a l’entrada en vigor de l’ordenança, disposi dels permisos 
ambientals corresponents d’acord amb la legislació sobre prevenció i control ambiental de les 
activitats, o els hagi sol·licitat. 
 
Activitat de nova implantació: aquella activitat que no pugui ser qualificada com a existent. 
 
Avaluadora: persona qualificada per a realitzar l’assaig d’olors seguint la norma UNE-EN 
13725 i que compleix amb el codi de comportament d’aquesta. 
 
Centre o instal·lació: conjunt d'edificacions, instal·lacions i espais que constitueixen una 
unitat física diferenciada i en el qual una mateixa persona o empresa titulars exerceixen una 
activitat o més d'una. 
 
Concentració d’olor (uoE/m3): nombre d’unitats d’olor europees (uoE) per metre cúbic (m3) 
en condicions normals. 
 
Condicions normals: per a l’olfactometria dinàmica, corresponen a una temperatura de 293 
K (o 20ºC), pressió atmosfèrica normal de 101,3 kPa (o 1atm), en base humida. 
 
Contaminació odorífera: valor d’immissió d’olor en ambient exterior superior a 15 uoE/m3 
percentil 98 dels valors horaris en tot un any. 
 
Emissió: quantitat de substàncies odoríferes alliberades a l’atmosfera provinent d’un focus 
emissor. 
 
Estudi olfactomètric teòric: treball on es recullen els càlculs i la justificació per a l'obtenció 
del valors d'emissió d'olor teòrics, és a dir, sense mesures experimentals; i on s'empren factors 
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d'emissió d'olor obtinguts en instal·lacions amb processos similars. 
 
Factor d’emissió: taxa mitjana d’emissions d’un contaminant a partir d’una font emissora en 
relació a una activitat específica. Hi ha documentació publicada on es recullen diferents factors 
d’emissió i que es poden utilitzar per tal procedir al càlcul d’emissions d’una instal·lació similar. 
 
Font emissora d’olor: qualsevol punt o element concret d’una activitat o instal·lació que 
generi emissions d’olor. 
 
Impacte odorífer: superació dels valors límit d’immissió d’olor en ambient exterior definits en 
aquesta ordenança. 
 
Immissió: quantitat de substàncies odoríferes que va des de l'atmosfera lliure fins a un 
receptor concret, com per exemple, un ésser humà. 
 
Incidència olfactiva: grau en què les substàncies odoríferes afecten al receptor. 
 
Inspecció de camp: procés mitjançant el qual es mesuren els valors d’immissió de l’aire 
ambient exterior per part d’una persona avaluadora. 
 
Instal·lació: centre o establiment on, sense desenvolupar-s'hi cap activitat industrial, 
ramadera, minera, comercial, o de serveis, presenta potencialment incidència olfactiva. 
 
Llindar de detecció: concentració mínima d’una substància odorífera que produeix una 
resposta sensorial als receptors olfactius del 50% de les persones avaluadores i que 
correspon a 1 uoE/m3, segons la norma UNE-EN 13725. 
 
Llindar individual: llindar de detecció aplicat a un individu. 
 
Massa d’Olor de Referència Europea (MORE): valor de referència acceptat per a la unitat 
d’olor europea, equivalent a 123 µg de n-butanol (CAS-Nr 71-36-3) que, evaporat en 1 m3 de 
gas neutre, dona lloc a una concentració de 0,040 µmol/mol. 
 
Millors tècniques disponibles (MTD): la fase més eficaç i avançada de desenvolupament 
de les activitats i de llurs modalitats d'explotació, que demostri la capacitat pràctica de 
determinades tècniques per constituir, en principi, la base dels valors límit d’immissió d’olor 
destinats a evitar i, si això no fos possible, reduir, les immissions d'olor i llurs efectes. Les MTD 
en matèria d’olors tindran en consideració els documents i les guies sectorials específiques 
que determini el Departament competent en matèria de medi ambient, prèvia consulta amb 
els Departaments afectats per raó de la matèria, que difondrà la informació necessària. 
 
Ofensivitat: grau en què una olor resulta desagradable i ofensiva. 
 
Olfactometria: mesura de la concentració d'olor d'una mostra d'aire. 
 
Olfactòmetre dinàmic: aparell que reparteix el flux de mescles de gasos odorífers i neutres 
amb un factor de dilució conegut a una sortida comuna. 
 
Olfactometria dinàmica: olfactometria que usa un olfactòmetre dinàmic descrit a la norma 
UNE-EN 13725. Les persones avaluadores oloren diferents relacions de volums fins al llindar 
de detecció (D/T); és dir, la proporció màxima d’aire net respecte de l’aire olorós que permet 
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que aquestes en percebin l’olor i que, corregida per la sensibilitat al n-butanol de cada persona 
avaluadora (llindar individual) s’obté la concentració d’olor existent (uoE/m3). 
 
Olor: atribut organolèptic perceptible per l'òrgan olfactiu quan es respiren determinades 
substàncies volàtils, segons la norma UNE-EN 13725. 
 
Panel: grup de persones qualificades per a jutjar les mostres de gas olorós que utilitza el 
mètode d’olfactometria dinàmica descrit a la norma UNE-EN 13725. 
 
Percentil: mesura estadística de posició no central que indica el lloc d'un valor respecte el 
total d'una sèrie de valors del mateix caire. Un percentil a un cert percentatge expressa el 
valor que mostra una dada que pertany al total, essent aquest valor la dada més elevada 
quantitativament del percentatge especificat en el percentil. En el cas de la modelització de 
dades d'immissió en olors en un determinat entorn es realitza una modelització per cada hora 
de l'any, amb un total de 8760 hores. S'aplica un percentil per a obtenir una modelització el 
màxim representativa possible i que representi un escenari de dispersió i concentració 
considerablement advers. 
 
Pla de Gestió d’Olors: és l’estudi de l’impacte d’olors d’una activitat per tal de dur un control 
de les seves emissions i evitar-ne futurs episodis. Ha de contenir com a mínim els elements 
de l'Annex 5. 
 
Qualitat odorífera: absència de contaminació odorífera i/o impacte odorífer en una zona o 
territori. 
 
Sistema de monitoratge d’olors: conjunt d’elements que registren l’impacte odorífer 
provocat per una instal·lació o activitat sobre una zona o territori. 
 
Sistema automàtic de monitoratge d’olors: sistema de monitoratge d’olors que registren de 
manera contínua l’impacte odorífer en una instal·lació o activitat. 
 
Sistema de reducció d’emissions: conjunt de mètodes, procediments i/o instruments que 
tenen per objectiu disminuir l’emissió de substàncies odoríferes en una font emissora d’olor. 
 
Substància odorífera: és una substància que estimula el sistema olfactiu humà, de manera 
que es percep una olor. 
 
Titular de l’activitat: persona física o jurídica que exerceix o posseeix una o varies activitats 
en un mateix centre o establiment, o que posseeix una infraestructura, o bé que, per delegació, 
ostenta un poder econòmic determinant sobre l’explotació tècnica de l’activitat o activitats o 
de la infraestructura. 
 
Unitat d’olor europea (uoE): quantitat de substància o substàncies odoríferes que, quan 
s’evaporen en 1 metre cúbic d’un gas neutre en condicions normals, originen una resposta 
fisiològica d’un panell equivalent al que origina una Massa d’Olor de Referència Europea 
(MORE) evaporada en un metre cúbic d’un gas neutre en condicions normals. 
 
Valor d’emissió d’olor: quantitat de substàncies odoríferes per unitat de volum d'aire, 
expressat en uoE/m3, alliberats a l'atmosfera des del focus emissor d’una activitat o 
instal·lació, ja sigui de manera contínua o esporàdica. 
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Valor d’immissió d’olor: quantitat de substàncies odoríferes per unitat de volum d'aire, 
expressat en uoE/m3, que impacten a un receptor. 
 
Valor límit d’immissió d’olor: valor llindar que no pot ser superat pels valors d’immissió d’olor 
en ambient exterior i que estan establerts en l’Annex 4.
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CAPÍTOL 2. Mesures d’intervenció administrativa 

 
Article 4. Drets 

1. Totes les persones tenen dret a gaudir d’un ambient de qualitat odorífera en els termes 
establerts en la present ordenança i les seves normes de desenvolupament. 

 
Article 5. Deures 

1. Les persones que projectin, instal·lin, explotin o mantinguin activitats o instal·lacions, i 
les titulars de les mateixes, han de garantir un ambient de qualitat odorífera. 

2. Totes les persones han de respectar i abstenir-se de pertorbar el correcte funcionament 
de les mesures establertes en les activitats o instal·lacions per tal d’evitar la 
contaminació o impacte odorífer. 

 
Article 6. Criteris generals  

1. Amb caràcter general, i independentment de la font, es prohibeix tota emissió d’olors 
que generi una molèstia pel veïnatge, ja sigui en forma de gasos, partícules sòlides o 
líquides. 

2. Totes les activitats susceptibles d’emetre compostos amb potencial incidència olfactiva 
han d’evitar emetre emissions odoríferes a l’atmosfera i, en cas que no hi hagi solució 
tècnica, aplicar les millors tècniques disponibles. 

3. Dins del terme municipal de Parets del Vallès no se superaran els valors límit 
d’immissió d’olor a l’ambient exterior, especificats a l’Annex 4. 

 

Article 7. Justificació de compliment de l’ordenança per activitats de nova implantació 
o modificacions substancials de les existents 

1. Les persones que projectin o instal·lin noves activitats o instal·lacions o en cas de 
modificacions substancials d’aquestes han d’adoptar les mesures necessàries per a 
no generar molèsties per olors, considerant les característiques específiques de 
l’activitat i garantint el compliment dels deures següents: 

a. Confinar o vehicular cap a sistemes de reducció totes aquelles emissions de 
l’activitat que puguin generar impacte odorífer. 

b. Disposar de conductes d’evacuació que assegurin la mínima incidència 
olfactiva en activitats. 

2. Aquest tipus d’activitats hauran de justificar, prèviament, que compleixen amb els 
valors límit d’immissió a l’ambient exterior establerts en la present ordenança i 
especificats a l’Annex 4. La justificació s’efectuarà mitjançant l’aportació de la 
informació necessària per avaluar-ne la potencial incidència olfactiva, incloent com a 
mínim l’esmentat en l’Annex 2. 

 

Article 8. Metodologia de mesura 

La determinació dels valors d’emissió i immissió d’olor a l’ambient exterior es podrà dur a 

terme d’acord amb allò previst a l’Annex 1. 
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Article 9. Emissions permissibles d’olors 
Quan les emissions oloroses d’una activitat o instal·lació es puguin limitar dins els valors 
indicats a l’Annex 3, aquestes es podran considerar de baix risc per ser causa justificable 
d’una queixa a distàncies superiors a 200 m i no requeriran d’una investigació addicional. 
 
Article 10. Valors límit d'immissió d’olor 
Els valors límit d'immissió d'olor a l’ambient exterior són els especificats a l'Annex 4 d'aquesta 
ordenança. 
 
Article 11. Pla de gestió d’olors de les activitats 

1. L’Ajuntament podrà requerir a les persones o empreses titulars d’activitats o 
instal·lacions subjectes a aquesta ordenança l’elaboració d’un Pla de Gestió d’Olors 
(PGO), que s’haurà d’aportar en el termini de tres mesos des que siguin requerits. 

2. Aquest pla ha de contenir, com a mínim, els elements descrits a l’Annex 5. 

3. L’Ajuntament haurà d’aprovar el PGO i el seu compliment serà de caràcter obligatori. 

4. En cas de queixes o episodis de molèstia reiterats l'Ajuntament podrà requerir, si escau, 
la implantació d'un sistema automàtic de monitoratge d’olors de l'activitat causant 
d'olors. 

CAPÍTOL 3. Inspecció i control 

 
Article 12. Denúncies  

1. Les denúncies donen lloc a les actuacions d’inspecció i control corresponent per tal de 
comprovar la veracitat dels fets denunciats i, si escau, a la incoació de l’expedient 
sancionador corresponent. 

2. La denúncia, verbal o escrita, ha de contenir les dades necessàries perquè els òrgans 
municipals competents puguin realitzar la comprovació corresponent. 

 

Article 13. Inspecció 
1. L’actuació inspectora podrà ser a càrrec del personal tècnic municipal designat a 

aquest efecte, pels agents de la policia local 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, en conseqüència, podran accedir, d’acord amb la legislació 
vigent, a les instal·lacions o dependències, de titularitat pública o privada, i amb la 
col·laboració, si escau, de l’avaluador qualificat. 

2. Correspon a l’Ajuntament exercir el control del compliment d’aquesta ordenança, exigir 
l’adopció de les mesures correctives necessàries, assenyalar limitacions, dur a terme 
totes les inspeccions necessàries i aplicar les sancions corresponents en cas 
d’incompliment. 

3. L’Ajuntament podrà emetre 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. 

 

Article 14. Funció inspectora 
El personal designat per a fer les inspeccions té, entre d’altres, les funcions següents: 

1. Accedir, amb la identificació prèvia i les autoritzacions pertinents, a les activitats, 
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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 amb vista de comprovar el compliment de les disposicions 
vigents i les condicions de l’autorització de l’activitat, si escau, i de conformitat amb les 
normes UNE-EN anteriorment citades. 

4. Aixecar acta de les actuacions fetes en l’exercici d’aquestes funcions. 

5. Proposar les mesures provisionals previstes en aquesta ordenança o en la legislació 
sectorial que sigui d’aplicació. 

 

Article 15. Control i vigilància de les activitats 
1. L’Ajuntament podrà elaborar plans anuals d’inspecció de les activitats amb potencial 

incidència olfactiva en l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança per comprovar el 
compliment de la mateixa. 

2. 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. 

3. L’Ajuntament podrà requerir a les persones titulars dels focus de les activitats els valors 
d'emissió i immissió d'olor d'una activitat. 

 

Article 16. Taxes 
L’actuació municipal de control d’alliberament de substàncies odoríferes podrà dur implícita el 
dret a percebre la taxa que assenyali la corresponent ordenança fiscal municipal. 
 

CAPÍTOL 4. Règim sancionador 

 
Article 17. Infraccions 

1. Es consideren infraccions administratives les accions i les omissions que contravenen 
les obligacions que estableix aquesta ordenança o que desobeeixen el mandat emanat 
de l'autoritat municipal, o dels seus agents en el compliment d’aquesta ordenança. La 
infracció generarà responsabilitat de naturalesa administrativa, sens perjudici de 
l’exigible per via civil, penal o de qualsevol altra ordre que es pugui incórrer. 

2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, de conformitat amb la 
tipificació que estableix l’article 18. 

 

Article 18. Tipus d’infraccions 
1. Són infraccions administratives lleus: 

a. Incórrer en demora injustificada en l’aportació de documents sol·licitats per 
aquest Ajuntament en compliment de les disposicions de la present ordenança. 

b. Incórrer en qualsevol altra acció o omissió que infringeixi les determinacions 
d’aquesta ordenança i que no sigui qualificada d’infracció molt greu o greu. 

2. Són infraccions administratives greus: 
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a. Aportar informació inexacta o incompleta en el procediment d’intervenció 
administrativa. 

b. Incomplir les mesures provisionalíssimes o provisionals acordades. 

c. La resistència o la demora injustificada en la implantació de les mesures 
correctives necessàries per al compliment del que disposa la present 
ordenança. 

d. Incomplir els requeriments de correcció de les deficiències observades. 

e. Les que es produeixin per falta de controls o precaucions exigibles en aquesta 
ordenança en relació a l’activitat o instal·lació que es tracti. 

f. No aportar el Pla de Gestió d’Olors, quan aquest sigui requerit. 

g. Incomplir el Pla de Gestió d’Olors aprovat per l’Ajuntament. 

h. No confinar o vehicular les emissions d’olors cap a sistemes de reducció 
d’aquestes o no disposar de conductes d’evacuació que assegurin la mínima 
incidència olfactiva en l’ambient exterior. 

i. Reincidir en faltes lleus. 

3. Són infraccions administratives molt greus: 

a. Superar els valors límit d’immissió establerts en aquesta ordenança. 

b. Incomplir de manera reiterada els requeriments específics que es formulin. 

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, ocultar o alterar la documentació aportada en el procediment 
d’intervenció administrativa de l’activitat. 

g. Reincidir en faltes greus. 

 

Article 19. Responsabilitat 
1. La responsabilitat administrativa per les infraccions d’aquesta ordenança correspon: 

a. 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. 

b. A la persona propietària de la font emissora o la persona causant de la emissió 
d’olor en tot altre supòsit. 

2. Quan en la infracció s’hagi provat la participació de diverses persones conjuntament i 
no sigui possible determinar el grau personal d’intervenció en la infracció, la 
responsabilitat serà solidària de totes elles. 

 

Article 20. Sancions 
1. Les infraccions administratives regulades per aquesta ordenança poden ser 
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sancionades: 

a. Per infraccions lleus, fins a 900 euros. 

b. Per infraccions greus, de 901 fins a 3.000 euros. 

c. Per infraccions molt greus, de 3.001 fins a 90.000 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 del focus emissor. 

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. Quan a conseqüència de la infracció s’obtingui un benefici quantificable, l’import de les 
sancions no pot ser en cap cas inferior al doble del benefici obtingut. 

5. 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 correctives, amb les 
actuacions concretes que ha de realitzar l’interessat i el termini que disposa per a dur-
les a terme, i la indemnització per danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència 
de l’actuació infractora. 

 

Article 21. Graduació de les sancions 
1. Per a la determinació i aplicació de les sancions de l’article anterior, cal tenir en compte, 

a més de la deguda proporcionalitat amb la gravetat dels fets, els criteris següents: 

a. L’afectació sobre la qualitat de vida de les persones. 

b. La naturalesa dels perjudicis causats. 

c. L’alteració social causada per la infracció. 

d. El benefici derivat de l’activitat infractora. 

e. El grau de participació en el fet. 

f. El grau de negligència o, intencionalitat 

g. La reincidència. Existeix reincidència quan la persona infractora ja hagi estat 
sancionada mitjançant resolució administrativa ferma per la comissió de més 
d’una infracció de la mateixa naturalesa en el termini d’un any declarada per 
resolució ferma en via administrativa. 

h. La reiteració. 

i. La mesura en la que el valor límit d’immissió hagi estat superat, o les 
diferències entre les dades facilitades i les dades reals. 

 

Article 22. Procediment sancionador  
1. El procediment per imposar les sancions establertes per aquesta ordenança es regeix 

per les normes de procediment administratiu vigents a Catalunya. 

2. En qualsevol cas, l’administració competent ha de requerir al presumpte infractor per 
tal que al·legui i aporti la documentació que consideri prèviament a la incoació de 
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l’expedient sancionador. 

 

Article 23. Multes coercitives  
En cas d’incompliment de les obligacions derivades dels requeriments formulats a l’empara 
del que estableix aquesta ordenança, es podran imposar multes coercitives fins a la quantia 
màxima de 600 euros i amb un màxim de tres de consecutives. 
 
Article 24. Òrgan competent  
La competència per a la imposició de sancions per infraccions de les normes establertes en 
aquesta ordenança correspon a l’alcalde o alcaldessa. 
 
Article 25. Mesures provisionals 
Tant abans com una vegada incoat el procediment administratiu, l’alcalde o alcaldessa, d’ofici 
o a instància de part i de manera motivada, pot establir les mesures provisionals que consideri 
oportunes, d’acord amb l’article 56 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Article 26. Prescripció 
Les infraccions lleus prescriuran als sis mesos, les greus als dos anys i les molt greus als tres 
anys. A efectes del còmput del termini de prescripció, aquest es considera iniciat a partir de la 
data de comissió de la infracció. 
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL. Adequacions  
En previsió dels avenços tecnològics o l’aprovació de noves mesures, els procediments de 
mesura i avaluació establerts en aquesta ordenança podran ser modificats a partir d’una 
proposta aprovada pel ple municipal. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
Les activitats existents tenen un període d’adaptació d’un any per complir amb els valors límit 
d’immissió a l’ambient exterior en matèria d’olors establerts en la present ordenança. 

DISPOSICIONS DEROGATÒRIA 
Queden derogades totes les disposicions municipals d’igual o inferior rang que s’oposin, 
contradiguin o resultin incompatibles amb el contingut d’aquesta ordenança. 

DISPOSICIÓ FINAL. ENTRADA EN VIGOR  
L’entrada en vigor es produirà un cop hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst 
a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
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Annex 1. Metodologies de mesura per a la determinació dels valors d’emissió i 
immissió 

1. Metodologia per a la determinació dels valors d’emissió d’olor: 

a. Per a les activitats o instal·lacions existents es procedirà a la mesura de les 
fonts emissores d’olor corresponents d’acord amb la norma UNE-EN 13725. 

b. Per a les activitats o instal·lacions noves s’estimaran els valors d’emissió 
mitjançant l’aplicació de factors d’emissió d’olor en base a mesures realitzades 
d’acord amb la norma UNE-EN 13725. 

c. Per a les instal·lacions ramaderes es podran aplicar els factors d’emissió de 
l’Annex 6. 

2. Metodologia per a la determinació dels valors d’immissió d’olor en ambient 
exterior: 

a. Un cop obtinguts els valors d’emissió segons descriu l’apartat 1, es calcularan 
els d’immissió mitjançant l’aplicació de models matemàtics de simulació de 
dispersió d’olors, utilitzant models gaussians de tipus puff. 

b. Per a instal·lacions o emissions amb característiques especials on no es pugui 
aplicar la norma anterior, es podrà utilitzar la norma UNE 16841. 

 

 



 

18 
Ordenança de protecció contra la contaminació odorífera 

Annex 2. Contingut mínim de la memòria d’avaluació de la potencial incidència 
olfactiva d’una activitat o instal·lació 

3. Identificació de les fonts i processos (productius, càrrega/descàrrega, neteges, etc.) 
emissores d’olor que puguin causar olors més enllà dels límits de la instal·lació, 
identificant-ne les emissions contínues, discontínues i difuses. 

4. Descripció dels següents paràmetres per focus emissor i total de la instal·lació. Per 
cada flux d’emissió cal especificar, com a mínim: ubicació, alçada, superfície, 
temperatura i hores d’operació de cada focus emissor. A més: 

a. Per focus canalitzats: concentracions d’olor (uoE/m3), cabal volumètric, 
velocitat de sortida, diàmetre del conducte  i emissions d’olor en (uoE/s). 

b. Per focus d’àrea: coeficient d’emissió d’olor (uoE/m·s) i emissions d’olor en 
uoE/s. 

c. Per fonts de volum (edificis): detalls de les estimacions realitzades pel que fa a 
l’estanquitat, taxa de ventilació, concentració d’olor (uoE/m3) a l’interior, etc. 

d. 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 6). 

5. Per a totes les instal·lacions que no compleixin els criteris generals especificats a 
l’Annex 3 caldrà realitzar l’assignació dels valors d’immissió a l’ambient exterior, 
justificant la metodologia emprada d’acord amb l’Annex 1. 

6. Justificació del compliment de l’ordenança d’acord amb els valors límit d’immissió 
d’olor a l’ambient exterior de l’Annex 4. 

7. Mesures preventives i correctives previstes per garantir el compliment de l’ordenança. 
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Annex 3. Límits d’emissió d’olors 
Tot seguit s’estableixen els valors límit 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 uoE/h (2.778ouE/s): 

1. Emissions oloroses canalitzades, emeses a qualsevol alçada: 

a. Emissions amb una concentració d’olor menor a 200 uoE/m3 amb cabals 
volumètrics fins a 50.000 m3 /h. 

2. Emissions oloroses no canalitzades des de superfícies i amb ventilació activa (per 
exemple biofiltres): 

a. Emissions amb una concentració d’olor menor a 1.000 uoE/m3 amb cabals 
volumètrics fins a 10.000 m3/h 

b. Emissions amb una concentració d’olor menor a 2.500 uoE/m3 amb cabals 
volumètrics fins a 4.000 m3/h. 

3. Emissions oloroses no canalitzades des de superfícies passives (sense ventilació, per 
exemple superfícies líquides o emmagatzematge de materials sòlids): 

a. Emissions des de la superfície amb un coeficient d’emissió d’olor específic 
menor a 2 uoE/m2 i una superfície de menys de 1.000 m2. 

4. Emissions oloroses procedents d’activitats ramaderes per les que s’estimin emissions 
inferiors a 2.750 uoE/s, veure Annex 6. 
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Annex 4. Valors límit d’immissió d’olor a l’ambient exterior 
1. Els valors límit d’immissió d’olor a l’ambient exterior són els que es detallen a 

continuació i es prendran en referència al percentil 98 en un període anual. 

ACTIVITAT 
RELACIÓ 

D’OFENSIVITAT 
D’OLOR 

VALOR LÍMIT 
D’IMMISSIÓ 

 Gestors de residus 

 Agroalimentària 
o Aprofitament de subproductes d’origen 

animal 
o Processos lactis 
o Escorxadors 
o Destil·lació i refinat de productes 

d’origen animal i vegetal 

 Cimenteres i ceràmiques 

 Processament de greixos i olis 

 Tractament d'aigües residuals 

 Refinació d'olis 

 Producció d'aliments per a animals 

 Indústria química 
o Instal·lacions químiques per a la 

fabricació de productes químics 
orgànics de base 

o Instal·lacions químiques per a la 
fabricació de productes químics 
inorgànics de base 

o Instal·lacions químiques per a la 
fabricació de fertilitzants a base de 
fòsfor, de nitrogen o de potassi 
(fertilitzants simples o compostos) 

o Instal·lacions químiques per a la 
fabricació de bases de productes 
fitosanitaris de biocides 

o Preparació de mescles bituminoses a 
base d'asfalt, betums, quitrans i brees. 

o Producció de coles i gelatines 
o Fabricació de pintures, tints, laques, 

vernissos i revestiments similars 
o Fabricació de sabons, detergents o 

altres productes de neteja i 
abrillantament 

o Fabricació de perfums i productes de 
bellesa i higiene 

o Oxidació d'olis vegetals 
o Sulfitació i sulfatació d'olis 
o Extracció química sense refinar d'olis 

vegetals 
o Emmotllament per fusió d’objectes de 

Alta 3 uoE/m3 
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parafina 
 Fabricació de pasta de paper 

 Agroalimentària 
o Processament de remolatxa 
o Processament de carn (incloent cuinat 

industrial) 
o Producció de salaons i fumats 

 Ramaderia intensiva 
o 40.000 places per a gallines i altres 

aus 
o 55.000 places per a pollastres 
o 2.000 places per a porcs d'engreix 
o 750 places per a truges de cria 
o 2.000 places per a bestiar oví i 

cabrum 
o 300 places per a bestiar boví de llet 
o 600 places per a boví d'engreix 
o 20.000 places per a conills. Processos 

de menjar per a cria d'animals 

Mitja 5 uoE/m3 

 Agroalimentària 
o Processament de xocolata / cacau 
o Cerveseries 
o Confiteries 
o Torrat de cafè 
o Fleques 
o Assecatge de cereals 

 Indústria química 
o Producció d'aromes i fragàncies 

Baixa 7 uoE/m3 

 
En el cas de les activitats que no es troben relacionades amb les categories de la taula 
anterior, s’estableix el criteri indicatiu de 3 uoE/m3 percentil 98 com a nivell guia 
general per la resta d’activitats. 

 
2. En casos de caracterització de l’exposició a olors en una àrea definida s’aplicarà la 

norma UNE-EN 16841 - Determinació d’olors en aire ambient mitjançant observacions 
de camp: mètode de la malla, i la freqüència no excedirà els valors següents: 

a. 10% d’hores d’olor en localitzacions amb característiques residencials. 

b. 15% d’hores d’olor en localitzacions amb característiques industrials o 
residències aïllades en un emplaçament clarament agrícola. 
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Annex 5. Pla de gestió d’olors 
El pla de gestió d’olors haurà de contenir, com a mínim, els següents apartats: 

1. La identificació de tots els focus, activitats puntuals i processos que puguin causar 
impactes per olor més enllà del límit de les instal·lacions. Això inclou els processos de 
producció però també les activitats fortuïtes relacionades amb el manteniment, neteja 
d’equips, càrrega i descàrrega de materials, les emissions dels tancs 
d’emmagatzematge i les sitges, etc. 

2. Quantificació de les immissions d’olor actuals. Detall de les mesures correctives 
aplicades i modelització dels valors d’immissió d’olor futurs a l’entorn de l’activitat un 
cop implementades aquestes mesures. 

3. Estimació temporal de les inversions futures previstes per implementar les mesures 
correctives necessàries que donaran compliment amb els valors límit marcats a la 
present ordenança. 

4. Definició dels procediments establerts per respondre a les queixes relacionades amb 
les emissions odoríferes. 

5. Identificació dels punts de control en l’entorn de l’activitat i de la freqüència de 
seguiment de les olors, i registre dels resultats obtinguts. 

6. Descripció del sistema de monitoratge d’olors. El sistema pot constar de mostrejos 
mitjançant olfactometria dinàmica, de sensors de compostos odorífers, de diaris d’olor 
elaborats per personal tècnic, o de qualsevol altre recurs justificat adequadament, així 
com dels registres pertinents. 
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Annex 6. Factors d’emissió d’explotacions ramaderes 
Es poden utilitzar els següents factors d’emissió per a l’estimació dels valors d’emissió en 
explotacions ramaderes. 

Tipologia d’animal uoE/s 

Porcí 

Porc d’engreix (20 kg fins a sacrifici) 23 

Truja amb garrins fins a deslletament 
(0-6 kg) 27,9 

Truja amb garrins fins a deslletament 
(0-6 kg) 27,9 

Garrins 5,4 

Vaquí 

Vaquí de llet 35,6 

Engreix de vedells/vedelles fins a 8 
mesos 35,6 

Engreix de vedells de 6-24 mesos 35,6 

Ovelles 

Ovelles 7,8 

Cabrum 

Cabrum 18,8 

Cabrum sacrifici de 61 dies fins a 1 
any 11,3 

Cabrum sacrifici fins a 60 dies 5,7 

Gallines, pollastres i ànecs 

Pollastre d’engreix 0,24 

Gallina ponedora 0,69 

Gallina de recria menys de 18 
setmanes 0,18 

Ànec d’engreix 0,49 

Galls dindi 

Gall dindi d’engreix 1,55 
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Annex 7. Relació de substàncies amb un potencial elevat d'incidència olfactiva 
En aquest Annex s’insereixen les taules descriptores d’olors amb la finalitat d’ajudar a 
identificar el possible origen de la font emissora en cas d’episodi de molèstia per olors. 

1. Relació dels principals compostos amb potencial odorífer i els descriptors d’olor. 

Classe de compost Compost Característiques de l'olor 

Sulfurats Sulfur d'hidrogen 
Metil mercaptà 
Etil mercaptà 
Dimetil sulfur 
Dietil sulfur 
Dimetil disulfur 

Ous podrits 
Col, all 
Col en descomposició 
Llegums en descomposició 
Èter putrefacte 
Col, ceba 

Aminats Amoníac 
Metil amina 
Etil amina 
Dimetil amina 
Indol 
Escatol 
Cadaverina 

Molt picant, irritant 
Peix en descomposició 
Picant, amoniacal 
Peix podrit 
Fecal, nauseabunda 
Fecal, nauseabunda 
Carn en descomposició 

Àcids Acètic 
Butíric 
Valeriànic 

Vinagre 
Mantega rancia 
Suor, transpiració 

Aldehids i cetones Formaldehid 
Acetaldehid 
Butiraldehid 
Aldehid isovaleriànic 
Acetona 

Acre, sufocant 
Fruita, poma 
Ranci 
Fruita, poma 
Fruita suau 

 

2. Relació de les principals substàncies odoríferes per activitat. 

Component olorós Activitats industrials que els generen 

Sulfur d'hidrogen Papereres, refineries, indústries o activitats agràries i/o 
ramaderes, abocadors, depuradores i adoberia. 

Mercaptans Papereres, refineries, indústries i activitats agràries i/o 
ramaderes, abocadors i depuradores. 

Sulfur de metil i sulfur de dimetil Papereres. 

Amoníac Refineries, fàbrica de fertilitzants, indústries i activitats 
agràries i/o ramaderes, abocadors, depuradores i adoberia. 

Diòxid de sofre Refineries, centrals tèrmiques i calderes. 

Òxids de nitrogen i urea Fàbrica de fertilitzants. 

Aldehids Fàbrica de fertilitzants i tractament de metalls. 

Fluorurs Fàbrica de fertilitzants, fàbrica de derivats de fluor i fàbrica de 
vidre. 

Fenols Tractament de metalls, plaguicides i base per a antibiòtics. 
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Hidrocarburs Refineries, pintures i vernissos i calderes. 

Compostos clorats Plaguicides 

Amines Indústries agroalimentàries, abocadors i depuradores. 
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Annex 8. Glossari 

 
CAS-Nr: Chemical Abstracts Service registry number 
 
K: graus Kelvin 
 
kPa: kiloPascals 
 
MORE: Massa d’Olor de Referència Europea 
 
MTD: Millors Tècniques Disponibles 
 
m3: metres cúbics 
 
PGO: Pla de gestió d’olors 
 
s: segons 
 
UNE-EN: Una Norma Espanyola- Norma Europea 
 
uoE: unitat d’olor europea 
 
μg: micrograms 
 
μmol/mol: micromol/mol 

 


