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 ORDENANÇA REGULADORA DE L'EMISSIÓ DE FUMS 
 
 CAPÍTOL I 
 
 Disposicions generals 
 
Article 1er.- La present Ordenança es dicta d'acord amb les facultats  conferides per la Llei Reguladora de les 
Bases de Regim Local, Llei 7/1985, de 2 d'abril, la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya, Llei 8/1988, 
de 15 d'abril, així com les normes estatals i autonòmiques en matèria de contaminació per fums i protecció 
admosfèrica, adaptades a les directrius de la CEE. 
 
Article 2on.- Per emissió de fums, als efectes d'aquesta Ordenanza, s'entendrà la producció, expulsió i 
difussió de gassos provinents de la conbustió de materials solids o liquids emprats en processos de fabricació, 
calefacció i motors en general. 
 
 CAPITOL II 
 
 DELS FUMS PROVINENTS DE CALEFACCIONS 
 
Article 3er.- Tota nova instal.lació de qualsevol tipus de calefacció que porti aparellada l'emissió de fums o 
gassos al exterior, caldrà que estigui dotada d'un sistema de filtres que redueixin l'emissió de gassos 
contaminats o fums. 
 
Artícle 4t. Restarà totalment prohibit l'emissió de fums a la via pública de forma perpendicular al carrer quan 
l'amplada d'aquest suigui inferior a 12 metres. I en tot cas, quan damunt o als costats existeixin veïns que 
pugin experimentar molesties. 
 
Article 5è. Llevats dels casos previnguts a l'article anterior, les sortides de fums d'estufes o calecfaccions 
deurant de canalitzar-se fins la coberta de l'edifici amb una alçada d'un metre per damunt de les cobertes 
colindants.   
  
L'esmentada canalització es portarà a terme dins de les mesures i amb els materials previstos a la normativa 
urbanistica escaient. 
 
Article 6è. En tot cas es previndrà la posibilitat d'establir sistemes de mesurament de les emissions i en cas 
d'advertir que aquestes comporten una forta concentració de gassos o fums es podrà exigir la col.locació 
d'aparells o mecanismes que redueixin la carrega contaminant. 
      CAPÍTOL II 
 

DELS GASSOS, FUMS I OLORS PRODUITS O EMESSOS A LA VIA PUBLICA 
 
Article 7è.- Restarà totalment prohibit la producció de fums i l'emissio de gassos a la via pública, restant 
obligats els productors a prendre les mesures correctores escaients. 
 
Article 8è.- Tindrà la condició de gassos o fums la pols produida pels comersos o tallers com serreries, 
marbristes, canters etc. en aquests casos restarant els comerciants o particulars obligats en la mateixa forma 
que a l'article anterior. 
 
Igualment tindrà la condició de gas els olors provinents de comersos o magatzems que al seu procès 
productiu  o de les restes d'aquest produeixin olors. 
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Article 9è. En el cas previst a l'article anterior quant l'olor el produeixen les restes o  deixalles que s'hagin de 
depositar als elements del servei de recollida d'escombreries aquestes es col.locarant en bosses hermètiques 
que impedeixin l'emissió d'olors. 
 
 CAPÍTOL IV 
 DELS FUMS PRODUITS PER FÁBRIQUES I INDUSTRIES 
 
Articlè 10.- Tota instal.lació industrial que produeixi fums, gassos o olors hauran de prendre les mesures 
escaients i previngudes al Reglament d'Activitats Classificades. El funcionament de les quals serà comprobat 
per la policia local. 
 
Article 11è.- Tota emissió de gassos, fums o olors produit per qualsevol causa haura de notificar-se a 
l'ajuntament amb la corresponent justificació o explicació. 
   
 CAPITOL V  
 INFRACCIONS I SANCIONS 
 
Article 12é.- Els usuaris de calefaccions o estufes productores de fums o gassos seran responsables de les 
infraccións a aquesta Ordenanza comeses per ells, els seus familiars o assalariats. 
 
Article 13é.- Tenent la consideració de faltes: 
 
a) La istal.lació de calefaccions o estufes sense les mesures correctores prevenides en aquesta ordenanza. 
b) L'emissió de fums i/o gassos que ocasionin molesties a altres veïns o usuaris de la via pública. 
l col.locar-les abans dels horaris fixats. 
c) L'emissió de pols sense prendre cap mesura correctora. 
d) L'abocament de les deixalles productores d'olors sense cumplir el previst en aquesta ordenanza, essent en 
aquest cas compatible la sanció amb les previste, cas de produir-se infracció al Reglament de recollida 
d'escombreries. 
e) La manca de comunicació o justificació dels fums produits per instal.lacions industrials. 
f) La manca  de subsanació dels defectes o el mal funcionament de les mesures correctores previngudes en 
aquesta ordenanza. 
 
Article 14é.- Per les faltes s'aplicaran les següents sancions: 
- Contaminació. 
- Sanció fins a 25.000'- pessetes. 
 
Article 15é.- Les sancions seran imposades per l'Alcaldia previ expedient en el que tindrà audiència l'infractor. 
 
     CAPÍTOL VI 
 
 RECURSOS I RECLAMACIONS 
 
Article 16.- Contra qualsevol Ordre o situació de fet que no tingui qualificació d'acte administratiu es podrà 
reclamar davant l'Alcalde. 
 
Article 17é.- Contra les sancions o resolució de la corporació relatives a la constitució, organització, 
modificació o suspensió del servei es podrà recorrer davant la jurisdicció contencios administrativa. 
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DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present Ordenança que consta de 17 articles, entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació integra 
al "Butlletí Oficial de la Província", transcorregut el termini al que es refereix l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril. 
 
L’alcalde 
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