
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 30 DE JUNY DE
2021

Identificació de la sessió: 
Núm.  PLE2021000010 
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 30 de juny de 2021
Hora d’inici: 19:30 h
Hora de fi: 20:25 h
Lloc: Sala de Plens

Hi assisteixen:
Narcis  Fajula  Aulet,  Alcalde
Jordi  Estefanell  Medina,  2n  Tinent  Alcalde
Desiree  Arasa  Jimenez,  3r  Tinent  Alcalde
Josep  Maria  Santiago  Gonzalez,  4t  Tinent  Alcalde
Raquel  Sala  Rodriguez,  Regidor/A
Edgar  Castellanos  Blasi,  Regidor/A
Monica  Aymerich  Martinez,  Regidor/A
Irene  Iglesias  Masferrer,  Regidor/A
Joaquim  Rodriguez  Vidal,  Regidor/A
Estela  Lopez  Gonzalez,  Regidor/A
Narcis  Farroni  Ruiz,  Regidor/A
Enrique  Porcar  Valiño,  Regidor/A
Isidre Llucia Sabarich, Secretari

Amb veu i sense vot:
 

Han excusat la seva absència:
Encarnación Jiménez Yeste, 1r Tinent Alcalde

Desenvolupament de la sessió:

Un cop el secretari ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui
iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.

Prèviament l'alcalde s'adreça als presents per donar el condol al Regidor Joaquim
Rodríguez Vidal, pel recent traspàs la seva mare.

Totes les intervencions que es produeixin en el decurs del present Plenari estaran
recollides a la vídeo-Acta autoritzada de la sessió.

1.0.- Aprovació actes anteriors.

Es sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’ acte corresponent al
Plenari de data 30 de juny de 2021.

Aprovat per assentiment unànime.

2.0.- Donar compte de Decrets.

La Corporació es dona per assabentada.



3.0.- Ratificació de Decrets.

Aprovat per assentiment unànime.

4.0.-  Aprovar sobre la  modificació  de zonificació  del mapa de capacitat
acústica de l’ ordenança de sorolls de l’Ajuntament de Sarrià de Ter.

Identificació de l'expedient

Aprovació  de la modificació de zonificació  del  mapa de capacitat  acústica de la
Ordenança de Sorolls de l’Ajuntament de Sarrià de ter corresponent a l'expedient
de  X2021000680.

Antecedents

1. Vist l’informe del enginyer en data 16/6/2021 el qual esmenta el següent:

«En els darrers anys, la població ha patit  molèsties provocades per emissions acústiques
provinents de les activitats que es desenvolupen a la zona industrial.

Degut a la configuració del municipi,  la zona industrial es troba propera a diverses zones
residencials i aquest fet ha provocat que durant temps hi haguessin queixes veïnals.

Un  dels  principals  focus  que  es  van  detectar  i  que  provocaven  les  queixes,  era  el
desenvolupament de l’activitat de fàbrica de paper titularitat de Papelera de Sarrià SL.

L’empresa  Papelera  de  Sarrià,  va  iniciar  la  seva  activitat  a  l’agost  de  2016  amb  una
producció que encara no estava al 100% del seu funcionament. El nivell sonor produït per la
fàbrica va anar en augment a mesura que anava assolint el 100% del funcionament i com a
conseqüència van anar augmentat les queixes veïnals.

Amb  la  publicació  de  la  Ordenança  de  Soroll  al  novembre  de  2017,  es  van  realitzar
mesuraments de nivells acústics i es van detectar diversos incompliment de la normativa per
part de l’activitat esmentada.

Aquest fet va fer que s'iniciessin els corresponents expedients sancionadors i accions per tal
de solucionar el problema de sorolls.

Al març de 2018, l’empresa Papelera de Sarrià contracta a l’empresa Avenginyers per tal que
porti a terme l’estudi i les accions necessàries i al juny de 2018 es va realitzar una reunió
entre  Paperera  de  Sarrià,  Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat  de  la  Generalitat  i
Ajuntament de Sarrià de Ter, on es van exposar les accions realitzades fins al mateix dia.

Es  va  concloure  que  al  juliol  de  2018  l’empresa  Avenginyers  aportaria  un document  on
exposaria  per  escrit  les  accions  dutes  a  terme  i  el  pla  d’accions  en  quant  a  mesures
correctores.

Finalment a l’estiu de 2018 es va crear una comissió de treball composada per l’empresa
Papelera de Sarrià SLU i Ajuntament amb la supervisió dels departament de la Generalitat i
es  van  iniciar  reunions  amb  periodicitat  mensual  per  tal  de  buscar  solucions,  fer  un
seguiment  de  les  accions  i  així  poder  resoldre  els  problema  de  les  emissions  de  soroll
produïdes per l’empresa en el termini més breu possible.
Al  novembre  de 2018,  l’empresa Paperera  de Sarrià  va  presentar  un pla  d’accions  amb
terminis d’execució realitzat per AvEnginyers (Pla de minimització acústica). Aquest va ser
aprovat definitivament amb data 15 de febrer de 2019 i el termini que es va acordar per
l’execució de les diferents accions es el 15 de febrer de 2020.



Des del moment en que es va aprovar el Pla d’accions s’han produït reunions mensuals entre
Paperera de Sarrià, AvEnginyers, Generalitat i Ajuntament i s’han anat comprovant que les
accions  que  s’anaven  realitzant  per  part  de  l’empresa  corresponien  amb el  que  estava
marcat al Pla.
L’empresa  Papelera  de  Sarrià  ha  anat  entrant  per  registre  els  corresponents  informes
periòdics  i  han  estat  revisats  per  part  de  Generalitat,  assessors  externs  i  tècnics  de
l’Ajuntament.
Tal i com estava establert, la finalització del Pla va ser el 15 de febrer de 2020.
Una vegada finalitzat el termini d’implantació del Pla de mesures acústiques, la Generalitat
va realitzar mesures de verificació de compliment de normativa.
A l’octubre de 2020, la Generalitat va emetre informe de resultat de les mesures i el resultat
va ser que els nivells equivalents presenten una superació per 1 dB(A) del valor límit permès,
però degut a la correcció per baixa freqüència de 6 dB(A) provoca la superació de nivells
acústics en 7 dB(A).
El Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002,
de  28  de  juny,  de  protecció  contra  la  contaminació  acústica  estableix  penalitzacions  de
decibels en funció dels nivell de baixes freqüència que emetin i per aquest motiu els resultats
de les mesures són 7 dB(A) superiors al màxim permès.
Actualment la zona més propera a l’activitat i per tant la més afectada per les emissions està
classificada com a zona B1 i  el  valor limit d’immissió que permet la normativa en horari
nocturn és de 50 dB(A). Els valors mesurats per la Generalitat en el seu informe són de 57
dB(A) i per tant supera els límits normatius en 7 dB(A).
Des de l’inici de la problemàtica, tots els mesuraments s’han realitzat des l’avinguda França
a la zona d’habitatges davant la fàbrica ja que es la zona.
A mesura que s’ha anat executant el  pla de minimització acústica,  ha anat disminuint la
quantitat de queixes veïnals fins a data d’avui en que no ses registra cap queixa per temes
acústics.
El següent plànol marca la zona on està ubicada l’empresa, el punt de mesuraments i la zona
B1 més afectada acústicament per l’activitat (blau).

                                                                      

Mapa 1



Al mes de gener de 2021, es va realitzar una reunió entre Generalitat, papelera de Sarrià,
AVEnginyers  i  Ajuntament  de Sarrià  de Ter  on es  va fer  una valoració  dels  resultats  de
l’informe.

A  la  reunió  es  exposar  que  eliminar  les  baixes  freqüències  es  una  solució  tècnica  i
econòmicament gairebé inviable, i per tant la opció de disminuir els nivells acústics 7 dB(A)
fins als  50 db(A)  que permet  la  zona B1 més propera,  tècnicament  s’exposa  que no és
possible.

Per tant Papelera de Sarrià va proposar canviar la zona actual B1 com a zona B3.

Per tal de poder estudiar la viabilitat del canvi de zonificació, es va concloure a la reunió que
Papelera de Sarrià entraria a l’Ajuntament un informe exposant la NO viabilitat tècnica ni
econòmica del compliment dels nivells establerts per la normativa per a una zona B1.

Un cop l’Ajuntament  i  la  Generalitat  analitzèssin  el  document,  en  cas  que  la  revisió  fos
favorable, es procediria a la tramitació del canvi de zonificació.

El 7 de juny de 2021 s’ha tingut reunió entre Papelera de Sarrià, Generalitat i Ajuntament per
tal que l’empresa exposés l’informe de no viabilitat tècnica i econòmica que han realitzat.

I en data 8 de juny de 2021, l’empresa papelera de Sarrià entra per registre amb número
E2021003338 l’informe exposat a la reunió.

Un cop analitzat l’informe per part dels tècnics de la Generalitat i de l’Ajuntament, es pot
concloure que afirmativament que a data del present informe i amb la normativa actual,
l’assoliment dels nivells per a una zona B1 no és viable tècnica ni econòmicament i per tant
es podria procedir al canvi de zonificació.

L’Ajuntament va sol·licitar a la Generalitat l’elaboració d’un mapa de capacitat acústica l’any
2016 i aquest va ser publicat definitivament l’any 2017.

Al mapa elaborat, la zona més perjudicada per les emissions acústiques, es va classificar com
a zona B1 i per tant estableix els nivells màxims d’immissió en 50 dB(A).

La Ordenança de sorolls de l’Ajuntament de Sarrià de Ter defineix la zona B1 com:

«Zona de sensibilitat acústica moderada (B):
- (B1) Àrees on coexisteixen sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de 
transport existents 

       
Un cop executat el Pla de minimització acústic per part de l’empresa Papelera de Sarrià, en el
que s’han utilitzat les millors tècniques disponibles, l’empresa ha arribat a la conclusió que
assolir els límits per a zona B1 no es viable ja que, una vegada reduïts els nivells inicials, els
últims mesuraments han mostrat baixes freqüències no detectades abans i són d’eliminació
elevada tècnica i econòmicament.

D’acord amb la ordenança de soroll, la definició de zona de sensibilitat acústica moderada B3
és la següent:
        

- (B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial
Inclouen els espais d’ús predominantment residencial existents afectats per zones de
sòl  d’ús  industrial  també  existents,  com  ara  polígons  industrials  o  d’activitats  
productives en gran quantitat, que per la seva situació no és possible el compliment 
dels objectius fixats per a una zona (B1).  

La zona objecte, la qual és la més afectada per les emissions acústiques i que actualment no
genera  cap  queixa  veïnal,  està  classificada  com a  zona  B1.  Aquesta  zona  inclou  un  ús
predominant residencial existent i està afectada per sòl industrial també existent.



L’activitat  ha  executat  mesures  de  minimització  acústica  amb  les  millors  tècniques
disponibles i tot i això, degut a les baixes freqüències no es viable el compliment del nivells
màxims permesos per a una zona classificada com a B1.

Per aquest motiu, després de l’execució de les mesures de disminució acústica, tenint en
compte la definició de zona B3 i tenint en compte també que no hi ha cap queixes veïnal per
temes acústics, vist i analitzat l’informe entregat per l’empresa a la reunió realitzada entre
Generaliltat, Papelera de Sarrià, Avenginyers i Ajuntament de Sarrià de Ter, es conclou que el
canvi de zonificació de B1 a B3 és adequat i convenient per a totes les parts i que aquest
canvi compleix amb els requisits de zonificació que estableix la ordenança de soroll.

Passant  la  zona  esmentada  de  B1  a  B3,  l’empresa  Papelera  de  Sarrià,  el  nivell  màxim
d’immissió seria de 55 dB(A) i per tant encara estaria incomplint i hauria de reduir 2 dB(A) el
nivell,  però  es  considera  que  reduir  aquesta  quantitat  de  2  dB(A)  és  factible  tècnica  i
econòmicament.

La  Generalitat  ha  redactat  una  proposta  de  modificació  del  Decret  176/2009,  de  10  de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció
contra la contaminació acústica on pretén eliminar les penalitzacions de baixes freqüències,
però el procès es llarg i hi ha la possibilitat que finalment no es faci efectiu.

Per tot lo exposat, es considera necessari proposar per al Ple Municipal, canviar al mapa de
capacitat acústica de Sarrià de Ter, que les façanes properes a la fàbrica Papelera de Sarrià
classificades com a zona B1 ubicada a la Avda. França, marcada a la figura «Mapa 1» del
present informe, canvii la seva zonificació i passe de ser zona B1 a zona B3.

En el supòsit que la proposta de modificació del Decret 176/2009, realitzada per part de la
Generalitat fos aprovada definitivament, i les baixes freqüències no penalitzèssin, es farà una
nova valoració de la situació i l’Ajuntament tindrà la possibilitat de tornar a classificar la zona
com a B3.

                    

A continuació s’adjunta la proposta de mapa de capacitat acústica on queda reflectit el canvi
de zonificació de B1 a B3 esmentat.

»

          





2. Substanciada la consulta pública prèvia d’acord amb l’article 133.1 de la
Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques,  va tenir  entrada en temps i  forma a aquesta Corporacio una
proposta per incorporar en l’adaptacio i modificació d’aquesta ordenança
per part de l’empresa Papelera de Sarrià en la qual sol·licita a necessitat de
procedir  a  un  canvi  de  zonificació  acústica  a  la  zona  d’ús  residencial
adjacent  més  propera  a  la  Paperera,  situada  a  l’Avinguda  França,
actualment qualificada com a zona B1, per a qualificar-la com a zona B3,
corresponent  a  les  àrees  urbanitzades  existents  afectades  pel  sòl  d’ús
industrial, de conformitat amb el que s’estableix en l’apartat 2.2 de l’Annex
A del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
de la Lley 16/2002, de 28 de juny,  de protecció contra la contaminació
acústica,  així com en l’Annex I de la Ordenança de sorolls i  vibracions i
mapa de capacitat acústica de Sarrià de Ter.

Fonaments de dret

a) Decret  176/2009,  de  10  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica

b) Ordenança de Sorolls i mapa acústic de l’Ajuntament de Sarrià de
Ter.

c) La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern i la Llei orgànica  3/2018,  de  5  de
desembre,  de protecció  de  dades  personals  i  garantia dels drets
digitals.

d) L’article  52  del  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, estableix en el seu punt 2 apartat d), que correspon al
Ple de la Corporació l’aprovació del reglament orgànic.

e) L'article  133.1 de la Llei  39/2015, d'1 d'octubre,  del  procediment
administratiu  comú de les administracions públiques disposa que
amb caràcter previ a l'elaboració d’un projecte o avantprojecte de
llei  o  de  reglament,  s'ha  de  substanciar  una  consulta  pública,  a
través del portal  web de l'Administració competent en la qual es
demanarà  l'opinió  dels  subjectes  i  de  les  organitzacions  més
representatives potencialment afectats per la futura norma.



Proposta de resolució

L’àrea de medi ambient, proposa del Ple l'adopció del següent:

PRIMER.- Modificar  al  mapa de capacitat  acústica de Sarrià de Ter,  la zona B1
ubicada a la Avda. França davant la fàbrica Papelera de Sarrià, marcada a la figura
«Mapa 1» de l’informe tècnic, i que la zona residencial més propera a l’empresa
Papelera de Sarrià de la banda oest de l’Avinguda França, passi de ser zona B1 a
zona B3.

SEGON. - S’accepten les propostes presentades per l’empresa Papelera de Sarrià
durant el període de Consulta Pública prèvia a la modificació de la ordenança de
sorolls i vibracions i el mapa de capacitat acústica.

TERCER. -  Comunicar el present acord als departaments i àrees de l’Ajuntament
que correspongui pels efectes que siguin oportuns.

QUART. - La present modificació d’ordenança, es considerarà aprovada inicialment
i es publicarà un EDICTE d’informació públic durant el termini de 30 dies hàbils. Si
finalitzat  el  termini,  no  hi  ha  hagut  cap  classe  de  reclamació  ni  suggeriments,
l’acord quedarà definitivament aprovat i es publicarà el text íntegre en el BOP.

Aprovat  per 7 vots a favor  (Narcis  Fajula Aulet,  Jordi  Estefanell  Medina,  Desiree
Arasa  Jimenez,  Josep  Maria  Santiago  Gonzalez,  Raquel  Sala  Rodriguez,  Narcis
Farroni Ruiz, Enrique Porcar Valiño) i 5 abstencions (Edgar Castellanos Blasi, Monica
Aymerich Martinez, Irene Iglesias Masferrer, Joaquim Rodriguez Vidal, Estela Lopez
Gonzalez)

Aprovat per MAJORIA ABSOLUTA
Que  representa  la  majoria  absoluta  del  nombre  legal  dels  membres  de  la
Corporació.

5.0.- Aprovar la modificació de l'ordenança municipal d'olors de Sarrià de
Ter.

1.- Antecedents de fet

Que la Comissió Informativa composta per l’Alcalde, el Secretari i el regidor de Medi
Ambient de l’Ajuntament reunida en data 9 de juliol de 2018, per unanimitat, va



proposar  al  Ple  l’adopció  de  l’acord  d’aprovació  de  l’Ordenança  municipal
reguladora  d’olors  de  l’Ajuntament  de  Sarrià  de  Ter.  D’aquesta  manera,
l’ajuntament de Sarrià de Ter reunits en sessió ordinària del 31 de juliol de 2018 va
aprovar l’Ordenança d’olors i en data 7 d’agost de 2018 es va sotmetre a exposició
pública  durant  30  dies  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Girona  (publicació
número 152). 

En data 19 de setembre de 2018 i amb número de registre d’entrada E2018003597
la representació jurídica de l’empresa paperera va presentar  al·legacions durant
l’exposició  pública  de  l’ordenança  d’olors  de  l’ajuntament  de  Sarrià  de  Ter  en
l’edicte número 152 del BOP.

En data 2 d’octubre de 2018 el Ple de la Corporació, es prengué, per unanimitat
dels  assistents  i  havent-hi  el  quòrum necessari  la  resolució  de  les  al·legacions
presentades contra l’aprovació provisional de l’ordenança d’olors de l’Ajuntament
de Sarrià de Ter. 

Finalment,  es  va  publicar  definitivament  l’ordenança  d’olors  de  l’Ajuntament  de
Sarrià de Ter en l’edicte número 202 de data 19 d’octubre de 2018 del Butlletí
Oficial de la Província de Girona. 

En data 2 de gener de 2019 va ser notificat a aquest Ajuntament recurs contenciós-
administratiu  294/2018  davant  la  Sala  Contenciós  Administratiu  (Sala  3ª)  del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (procediment ordinari 294/2018) contra
l’ordenança d’olors de l’Ajuntament de Sarrià de Ter, aprovada definitivament en el
Ple municipal de d’octubre de 2018, i publicada en el BOP de Girona número 202 de
data  19 d’octubre  de 2018.  Tanmateix  i,  en data  2 de gener  de  2019 aquesta
Corporació va ser notificada la Diligència d’Ordenació de data 18 de desembre de
2018 per la qual  forma peça separada de suspensió de l’executivitat  dels actes
administratius impugnats per la mercantil  Paperera de Sarrià S.L.U en el present
procés (peça separada 294/2018 Secció M). 

En  data  23  d’abril  de  2019  la  representació  jurídica  d’aquesta  Corporació  va
presentar en temps i forma les al·legacions contra la mesura cautelar i encara està
en tràmit, per la qual l’ordenança d’olors segueix en vigor i per tant, l’Ajuntament té
l’obligació  de  vetllar  pel  compliments  de  totes  les  ordenances  i  reglaments
municipals.  

Que en data 11 de febrer de 2021 es va substanciar una consulta pública prèvia a la
modificació de la citada ordenança a la seu electrònica (e-tauler) de l’Ajuntament
per un període de 15 dies hàbils en compliment de l’article 133.1 de la Llei 39/2015.

Que la representació jurídica de l’empresa PAPELERA DE SARRIÀ SLU va presentar
en temps i forma aportacions en resposta a la consulta pública prèvia en relació a
l’ordenança d’olors de l’ajuntament de Sarrià de Ter.



Que vist  l’informe  jurídic  de  Secretaria  que  motiva  la  necessitat  de  modificar  i
actualitzar el règim sancionador de l’ordenança d’olors.

2.- Fonaments de dret

- Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  de  Procediment  Comú  de  les  Administracions
Públiques.

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

Per tot l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

A C O R D S

Primer.- Aprovar  inicialment  la  modificació  règim  sancionador  de  l’ordenança
d’olors:

MODIFICAR els següents apartats:
«
Article 1. Objecte: 

[...]

S’exclou en els objectius d’aquesta ordenança la prevenció a l’exposició d’emissions
volàtils  potencialment  tòxiques,  d’acord  amb  la  normativa  de  contaminació
atmosfèrica vigent.

Article 5. Criteris aplicables a les relacions de veïnatge

[...]
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, d’acord
amb els límits d’aquesta ordenança.

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

[...]

L’impacte  per  olors  es  considerearà  controlat  sempre  i  quan  es  compleixin  els
criteris  especificats  en aquest  annex.  En els  casos en que es registren queixes



reiterades  i/o  comunicacions  sobre  el  possible  augment  dels  nivells  d’immissió
d’olor  potencialment  associats  a  una  activitat,  s’avaluarà  la  plausibilitat  de  les
queixes i/o comunicacions, així com possible incidències existents a l’activitat i en
cas de considerar-se justificat, es  sol·licitarà al titular i/o responsable de l’activitat
la revisió del Pla de Gestió d’olors, i la realització d’actuacions per a la resolució de
la problemàtica.

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

[...]

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, definits segons els criteris dels
annexos de la present ordenança.

L’impacte  per  olors  estarà  controlat  sempre  i  quan  es  compleixin  els  criteris
especificats als annexes de la present ordenança. No obstant, en qualsevol cas, si
es registren queixes continuades en el temps, 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 13: Inspecció i control

L’Ajuntament, a través dels seus serveis tècnics municipals, inspeccionarà cada sis
mesos 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. 

[...]

Article 14. Iniciativa de la Inspecció

Sens perjudici de les inspeccions de l’article 13,  es podran fer inspeccions 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’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions  Públiques,  les  dades  necessàries  per  a  la  visita  d’inspecció  i
justificar el motiu d’aquesta.

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.

[...]

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.

d. No portar el registre d’operacions potencialment generadores d’olors.

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. La no implantació de controls o precaucions en la activitat o instal·lació de
que es  tracti,  exigibles  d’acord  amb  les  MTDs,  previ  requeriment  de
l’administració actuant.

d). Incomplir les condicions fixades en aquesta matèria en el corresponent  
permís ambiental, sempre que aquest incompliment tingui impacte odorífer.

e). Subministrar informació inexacta o incompleta, amb dolo o culpa greu.



f). No dur a terme el Pla de Gestió d’Olors d’acord amb els requisits tècnics
de la present ordenança.

g) 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.

h) No disposar de conductes d’evacuació de gasos odorífers que assegurin el
mínim impacte de l’emissió en l’entorn.

i). No confinar i/o vehicular les emissions dels diferents punts generadors de 
productes odorífers cap a sistemes de reducció de les emissions.

j) Provocar una concentració d’olor en l’aire ambient superior a l’establerta
als Annexos B i C d’aquesta Ordenança fins a 10 UOE.

i) La reincidència en la comissió de faltes lleus.

3. Són infraccions administratives molt greus objecte de la potestat sancionadora
d’aquesta ordenança les accions o les omissions següents: 

a). L’incompliment reiterat i injustificat dels requeriments específics que es 
formulin amb motiu de l’aplicació de la present ordenança.

b) Impedir,  retardar deliberadament o obstaculitzar els actes d’inspecció i
control ordenats per l’autoritat competent.

c)  Posar  en  funcionament  focus  emissors  quan  se  n’hagi  ordenat  el
precintament o la clausura.

d). Subministrar informació o documentació falsa.

e).  Falsejar  la  documentació  aportada  en  el  procediment  d’intervenció  
administrativa de l’activitat.

f).  Ocultar o alterar dades aportades als expedients administratius per a  
l’autorització de l’activitat.

g). Falsejar el registre de les operacions potencialment generadores d’olors.
     

h) Provocar una concentració d’olor en l’aire ambient superior a les 10 UOE.

I) La reincidència en la comissió de faltes greus.



4.  En  el  cas  que  les  conductes  detectades  impliquen  un  risc  per  la  població,
l’administració podrà adoptar les mesures cautelars que s’estimin convenients.

Disposició transitòria 3.

[...]

En casos justificats, i previ informe dels tècnics municipals, aquest termini podrà ser
prorrogat o suspès.

L’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 
5 ouE/m3 Altres activitats de l’annex A d’aquesta ordenança no incloses

a la present taula

Instal·lacions de torrat/processament de cafè o cacau 

7 ouE/m3 
Cervesers 

Producció d’aromes i fragàncies 

Assecatge de productes vegetals 

«

Es MODIFICA i s’AFEGEIX un apartat en el següent article:
«
Article 4. Títol: Estratègia d’aplicació.



1. El diagrama inclòs al present article il·lustra l’estratègia general de l’Ordenança
Municipal d’Olors de Sarrià de Ter.

2. El diagrama ha de ser inclòs com referència en l’elaboració del Pla de Gestió
d’Olors regulat en l’article 6 i l’annex G.

«

Segon.- Sotmetre  a  informació  pública  el  present  acord  i  les  modificacions
efectuades en el Reglament  d’olors de Sarrià de Ter  durant un termini de trenta
(30) dies, mitjançant l’exposició pública al Butlletí Oficial de la Província de Girona i
al tauler de la seu electrònica municipal. Les modificacions s’entendran aprovades
definitivament si en aquest termini no es formulen reclamacions ni al·legacions. 

Tercer.- Publicar  el  text  íntegre  de  les  modificacions  del  Reglament  municipal
d’olors de Sarrià de Ter al Butlletí  Oficial de la Província de Girona, una vegada
s’hagi  produït  la seva aprovació definitiva,  i  inserir-ne una referència als taulers
municipals.

Aprovat  per 9 vots a favor  (Narcis  Fajula Aulet,  Jordi  Estefanell  Medina,  Desiree
Arasa  Jimenez,  Josep  Maria  Santiago  Gonzalez,  Raquel  Sala  Rodriguez,  Joaquim
Rodriguez Vidal, Estela Lopez Gonzalez, Narcis Farroni Ruiz, Enrique Porcar Valiño) i



3 abstencions (Edgar Castellanos Blasi,  Monica Aymerich Martinez,  Irene Iglesias
Masferrer)

Aprovat per MAJORIA ABSOLUTA
Que  representa  la  majoria  absoluta  del  nombre  legal  dels  membres  de  la
Corporació.

6.0.-  Aprovar  addenda conveni  –“Projecte  de  professionals  de  joventut
compartits” - Consell Comarcal Gironès.

Identificació de l'expedient

X2021000772 - addenda conveni - Projecte de professionals de joventut compartits

Antecedents

1. En data 14 d’abril  de 2021 amb registre d’entrada  E2021002032   va entrar
addenda conveni - projecte de professionals de joventut compartits - Consell
Comarcal Girona.

2. Els serveis tècnics de l’àrea joventut la Sra. Anabel Moya en data 13 de maig de
2021 emet un informe de necessitat de signar el  un conveni de col·laboració
amb  el  Consell  Comarcal  del  Gironès  pel  qual  s’acollia  al  projecte  de
professionals  de  joventut  compartits  poder  comptar  amb  una  persona
dinamitzadora i una persona tècnica.

3. Consta acreditada l’existència de crèdit adequat i suficient segons certificació
núm. 220210003379.

Fonaments de dret

a) Llei 39/2015, d’1 d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
administracions públiques.

b) (LPAC) Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.(LRJSP) en
concret els art. 47 a 53.

c) Llei  26/2010,  del  3  d’agost  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les
administracions públiques de Catalunya. DOGC 5686,de 5 d’agost (LRJPACAT).

d) Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya. 

e) Llei  19/2014,  del  29  de  desembre,  de  transparència,  accés  a  la  informació
pública i bon govern.

Aprovació

Per tot l'exposat, i en virtut de les competències conferides per la legislació vigent,
se sotmet als membres de  PLE, l'adopció del següent:



ACORD

PRIMER.- Aprovar addenda  conveni  -  Projecte  de  professionals  de  joventut
compartits - Consell Comarcal Girona.

SEGON.-  Aprovar   la  despesa  corresponent  19.066,00 € euros anuals i
corresponen a la part  dels costos de l'equip tècnic (salari i seguretat social),  als
quals  caldrà afegir  les  despeses de desplaçament, dietes i despeses de les
activitats sufragades pel Consell Comarcal del Gironès, de l'àrea de joventut i,  que
anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 220210003379 prevista pel pressupost
de l'any 2021.

TERCER.- Comunicar el present acord als departaments i  àrees de l’Ajuntament
que correspongui pels efectes que siguin oportuns.

QUART.-  Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Gironès, per la
signatura del conveni.

CINQUÈ.- Informació pública. D’acord amb allò que determina la legislació que li és
d’aplicació,  a la qual està sotmesa l’activitat administrativa en forma de conveni, la
transparència  en  l'àmbit  dels  convenis  de  col·laboració  és  aplicable  a  tots  els
convenis subscrits entre els subjectes obligats i les persones privades i públiques.

Aprovat per 12 vots a favor (Narcis Fajula Aulet, Jordi Estefanell Medina, Desiree
Arasa  Jimenez,  Josep  Maria  Santiago  Gonzalez,  Raquel  Sala  Rodriguez,  Edgar
Castellanos  Blasi,  Monica  Aymerich  Martinez,  Irene  Iglesias  Masferrer,  Joaquim
Rodriguez Vidal, Estela Lopez Gonzalez, Narcis Farroni Ruiz, Enrique Porcar Valiño)

Aprovat per UNANIMITAT
Que representa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació

7.0.- Assumptes urgents.

8.0.- Torn obert de paraules.

- Sr. Narcís Fajula Aulet, alcalde, intervé per explicar que el ROM ja és vigent.

- Sr. Enrique Porcar Valiño, regidor, agraeix la presa de mesures sobre l’hotel
nord Gironí i pregunta si la problemàtica ha cessat.

- Sr.  Narcís  Farroni  Ruiz,  regidor,  seguint  amb  la  mateixa  problemàtica,
proposa demanar a la propietat sobre els problemes de façana i dels fanals.
També transmet les queixes pel soroll de les motos

- Sr. Joaquim Rodríguez Vidal, regidor, s’interessa per si s’han ficat en contacte
amb el Sr. Rovira, i pregunta si totes les entitats que ha  demanat per assistir
a la piscina municipal han tingut cap problema per encabir-hi.

- Sra. Estela Lopez Gonzalez, regidora, pregunta per les actuacions sobre els
escarabats a la Zona de la Vila Romana i transmet les queixes de sorolls
d’Auladell.



- Sra.  Monica  Aymerich  Martínez,  regidora,  pregunta  per  l’aparcament  de
bicicletes al Pla de l’horta i si s’ha plantejat recuperar el bus jove.

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

Document signat i datat electrònicament.


