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f) Òrgan responsable del fitxer: Ajuntament d’Albesa
g) Serveis on exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició: Registre General de l’Ajuntament, Carrer Major, 14
25135 Albesa
h) Mesures de seguretat: Nivell mig
i) Sistema de tractament: Parcialment automatitzat
j) Transferències internacionals: No es preveuen
15. Nom del fitxer: Registre de guals
a) Finalitat i usos del fitxer: Gestió i control de les llicències de
gual atorgades per l’Ajuntament
b) Persones o col·lectius sobre els que s’obté les dades personals:
Ciutadans que sol·licitin aquest servei
c) Procedència i Procediment de recollida de dades: Dades
facilitades pels interessats amb formulari
d) Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades: El tipus
de dades personals contingudes són: Nom i cognoms del titular,
adreça de situació del gual, longitud, preu unitari, import, data de
sol·licitud i de concessió, número identificatiu del gual i aquelles
altres exigides per la legislació vigent
e) Cessions: No es fan cessions d’aquest fitxer
f) Òrgan responsable del fitxer: Ajuntament d’Albesa
g) Serveis on exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició: Registre General de l’Ajuntament, Carrer Major, 14
25135 Albesa
h) Mesures de seguretat: Nivell mig
i) Sistema de tractament: Parcialment automatitzat
j) Transferències internacionals: No es preveuen
16. Nom del fitxer: Registre wifi
a) Finalitat i usos del fitxer: Gestió i control de les sol·licituds del
servei de connexió a la xarxa wifi de l’Ajuntament
b) Persones o col·lectius sobre els que s’obté les dades personals:
Ciutadans que sol·licitin aquest servei
c) Procedència i Procediment de recollida de dades: Dades
facilitades pels interessats amb formulari
d) Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades: El tipus
de dades personals contingudes són: Nom, cognoms del titular,
DNI, adreça, telèfon, data del contracte i de connexió i aquelles
altres exigides per la legislació vigent
e) Cessions: Empreses autoritzades per la instal·lació,
manteniment i gestió del subministrament
f) Òrgan responsable del fitxer: Ajuntament d’Albesa
g) Serveis on exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició: Registre General de l’Ajuntament, Carrer Major, 14
25135 Albesa
h) Mesures de seguretat: Nivell bàsic
i) Sistema de tractament: Parcialment automatitzat
j) Transferències internacionals: No es preveuen
17. Nom del fitxer: Registre llicències activitats
a) Finalitat i usos del fitxer: Gestió de llicències d’activitats i
autoritzacions d’obertura atorgades a l’empara de la normativa de
règim local, urbanística i ambiental
b) Persones o col·lectius sobre els que s’obté les dades personals:
Persones interessades en la obtenció de les llicències
c) Procedència i Procediment de recollida de dades: Dades
facilitades pels interessats amb formulari
d) Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades: El tipus
de dades personals contingudes són: Nom, cognoms del titular,
DNI, adreça, telèfon i aquelles altres exigides per la legislació
vigent
e) Cessions: Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal de la
Noguera, interessats i aquelles altres previstes per la legislació
vigent
f) Òrgan responsable del fitxer: Ajuntament d’Albesa
g) Serveis on exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició: Registre General de l’Ajuntament, Carrer Major, 14
25135 Albesa
h) Mesures de seguretat: Nivell bàsic
i) Sistema de tractament: Parcialment automatitzat
j) Transferències internacionals: No es preveuen

18. Nom del fitxer: Gestió de tributs
a) Finalitat i usos del fitxer: Gestió dels tributs municipals de
l’Ajuntament
b) Persones o col·lectius sobre els que s’obté les dades personals:
Persones subjectes al pagament d’algun tribut municipal
c) Procedència i Procediment de recollida de dades: Dades
facilitades pels interessats de forma presencial amb presentació
de formularis, documents oficials, factures, padrons fiscals,
instàncies, imprès de pagament o domiciliació bancària del
impost o tribut
d) Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades: El tipus
de dades personals contingudes són: Nom, cognoms, DNI, adreça
i compte bancari i aquelles altres exigides per la legislació vigent
e) Cessions: Diputació de Lleida
f) Òrgan responsable del fitxer: Ajuntament d’Albesa
g) Serveis on exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició: Registre General de l’Ajuntament, Carrer Major, 14
25135 Albesa
h) Mesures de seguretat: Nivell mig
i) Sistema de tractament: Parcialment Automatitzat
j) Transferències internacionals: No es preveuen

−♦−

ANUNCI

AJUNTAMENT D’ALCARRÀS

4987

Es fa públic, per a coneixement general, que el Ple de
l’Ajuntament d’Alcarràs, en la sessió de data 8 d’abril de 2010,
ha adoptat els acords següents:
Primer. Conservar i convalidar els actes d’aprovació inicial,
d’exposició pública de Ordenança de Regulació de la Incidència
de les Activitats sobre l’Entorn i el Medi Ambient, annexes a les
Normes del POUM, que van ser aprovades inicialment pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de data 13/10/2005 i exposades,

Edicte publicació aprovació inicial al diari Segre ...............................................................10/10/2005
Edicte d’exposició pública tauler d’anuncis municipal........................................................13/10/2005
Edicte publicació aprovació inicial al DOG núm. 4492 .......................................................19/10/2005
Edicte publicació aprovació inicial BOP de Lleida núm. 143..............................................20/10/2005
Edicte publicació aprovació inicial al diari la Mañana.........................................................27/102005

Ordenances que van ser aprovades conjuntament amb el Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal va ser aprovat per la
Comissió Territorial d’Urbanisme en sessions del 29 de
novembre de 2007 i 20 de novembre de 2008, publicat en el
DOGC núm. 5350 del 13 de març de 2009.
Convalidant l’acte d’aprovació definitiva.
Segon. Disposar l’aprovació definitiva de l’Ordenança de
Regulació de la Incidència de les Activitats sobre l’Entorn i el
Medi Ambient, i la publicació íntegra de l’ordenança íntegra en
el BOP, que entraran en vigor a l’endemà de la data de la seva
publicació.
/...
Disposant igualment la publicació íntegra de l’ordenança en el
BOP, que entraran en vigor a l’endemà de la data de la seva
publicació.
Per la qual cosa en virtut de l’establert a l’art. 49 i 70.2 de la Llei
de bases de règim local, es fa públic el text íntegre de
l’Ordenança esmentada, que s’ha transcrit anteriorment, amb
l’advertiment que entra en vigor el dia següent de la seva
publicació, perquè ja ha transcorregut el termini a què fa
referència l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local.
Significant que contra la present resolució que és definitiva en
via administrativa, pot interposar potestativament recurs de
reposició davant del Ple, o formular directament recurs
contenciós administratiu davant de l’ordre jurisdiccional
corresponent. El termini per a interposar recurs de reposició serà
d’un mes, si el acte fos exprés, si no el fos el termini serà de tres
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mesos i es contarà, per al sol·licitant i altres possibles interessats,
a partir del dia següent a aquell en que, d’acord amb la normativa
específica, s’hagi produït l’acte presumpte. Transcorregut dits
terminis únicament podrà interposar recurs contenciós
administratiu, sense perjudici, en el cas, de la procedència del
recurs extraordinari de revisió. El termini màxim per a dictar i
notificar la resolució del recurs serà d’un mes. Contra la
resolució d’un recurs de reposició. El termini per a interposar
recurs contenciós administratiu davant de la Sala de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa corresponent, serà el de
dos mesos comptats a partir de la recepció de la present
notificació o publicació de l’acte que posi fi a la via
administrativa, si fos exprés. Si no el fos, el termini serà de sis
mesos i es comptarà, per al sol·licitant i altres possible
interessats, a partir del dia següent a aquell en que, d’acord amb
la normativa específica, s’hagi produït l’acte presumpte.
No obstant l’anterior podrà formular els recursos que estimi
adient en defensa dels seus interessos.
Alcarràs, 9 d’abril de 2010
L’alcalde, Gerard Serra i Martínez
ANNEX: text íntegre de l’ordenança
Ordenança de regulació de la incidència de les activitats sobre
l’entorn i el medi ambient
CAPÍTOL 1
Disposicions generals
Article 1. Requisits per a la instal·lació d’una activitat
Qualsevol ús o activitat compatible o admesa del planejament en
una determinada zona podrà instal·lar-s’hi atenent dos requisits
previs:
- Que el nivell d’incidències sobre d’altres usos i
fonamentalment sobre l’ús residencial, sigui el que, d’acord amb
els paràmetres que estableix l’ordenança reguladora de la
incidència de les activitats sobre l’entorn i el medi ambient”
pugui permetre la seva compatibilitat.
- Que els efectes a l’entorn i el medi ambient no sobrepassin els
nivells que es fixin en la corresponent ordenança reguladora.
Article 2. Paràmetres d’incidència d’una activitat sobre l’entorn
Els actes referits en l’article 23 d’aquestes normes, quan siguin
promoguts per òrgans de l’Estat, per òrgans de la Generalitat de
Catalunya, així com la Diputació, els Consells Comarcals i
qualsevol altra institució pública o Entitats de Decret Públic que
administrin béns de estatals o de qualsevol altre ens, també serà
obligatòria la sol·licitud de llicència, amb les excepcions
previstes per la legislació sectorial. La mesura del nivell
d’incidència de qualsevol activitat sobre l’entorn o sobre d’altres
usos, s’estableix mitjançant els següents paràmetres:
- Contaminació Acústica
- Contaminació atmosfèrica
- Aigües residuals
- Residus
- Construccions ramaderes
Els anteriors paràmetres hauran de regular-se específicament a
través de “l’Ordenança reguladora de la incidència de les
activitats sobre l’entorn i el medi ambient” valorant el seu nivell
d’incidència sobre l’entorn i el medi ambient.
Per altres activitats o paràmetres no regulades en aquestes
ordenances (Radiacions electromagnètiques, risc d’incendis, risc
d’explosió, etc.) i que puguin tenir incidència ambiental s’estarà
al que estigui establert en la normativa sectorial.
CAPÍTOL 2
Contaminació acústica
Article 3. Definicions
Definicions
1. S’entén per contaminació acústica la presència de sorolls i
vibracions, sigui quin sigui l’origen de la seva emissió, que
suposi molèsties, riscos o perjudicis per a les persones i el
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desenvolupament de les activitat quotidianes, o que causi danys
al medi ambient.
2. Als efectes d’aquesta Ordenança, s’utilitzaran les definicions
acústiques, notacions i unitats que figuren a la “Norma Bàsica de
l’Edificació NBE-CA-81, sobre condicions acústiques en els
edificis”, aprovada pel Reial Decret 1909/81, del 24 de juliol, o
les normes que en el futur la modifiquin o substitueixen, com la
Llei de protecció contra la contaminació acústica aprovada
recentment pel Parlament de Catalunya.
3. Per a la correcta utilització dels termes acústics no inclosos a
l’esmentada norma, es recorrerà al significat que apareix en les
normes UNE i, si no, a les normes ISO.
5. En tot el que no es reguli en aquesta ordenança serà d’aplicació
la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica.
6. Serà l’ajuntament l’encarregat de realitzar la inspecció i
control de la contaminació acústica de:
- Activitats de lleure i recreatives
- Vies urbanes
- Comportaments cívics
- Circulació de vehicles a motor
- Aires condicionats
7. Els projectes d’activitats que s’han de sotmetre al procediment
establert en la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció
integral de l’Administració ambiental, consideren el soroll un
element que cal avaluar per assolir l’autorització o llicència
ambiental corresponent.
Per a les infraestructures i activitats no sotmeses a la Llei
d’intervenció integral de l’Administració ambiental, les
declaracions d’impacte ambiental estableixen valors límit de
nivell de soroll que no poden sobrepassar.
En un termini de quatre anys caldrà introduir el vector soroll en
la planificació del territori mitjançant el mapa de capacitat
acústica. L’ajuntament haurà d’aprovar el cadastre de soroll, en el
termini màxim de 6 anys, a comptar des de la data d’entrada en
vigor de la Llei de protecció contra la contaminació acústica i
donar-ne trasllat al Departament de Medi Ambient.
Article 4. Mapes de Capacitat Acústica
En un termini de tres anys a partir de l’entrada en vigor de la Llei
caldrà introduir el vector soroll en la planificació del territori
mitjançant el Mapa de Capacitat Acústica (MCA), que estableix
les zones de sensibilitat acústica en l’àmbit del municipi
respectiu.
Els municipis de 1000 habitants poden delegar la gestió directa al
consell comarcal o altra entitat local supramunicipal.
Els MCA només es poden modificar quan es produeixin canvis
en l’ordenació urbanística o el planejament viari.
Els instruments de planejament urbanístic han de tenir en compte
les zones de sensibilitat acústica definides en els mapes de
capacitat acústica.
En la elaboració del nous plànols de capacitat acústica que
incorporin les noves determinacions del planejament s’estarà a
l’establert en el Decret 245/2005.
Article 5. Estudi d’impacte acústic
Per les activitats que s’han de sotmetre al procediment establert
en la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l’Administració ambiental, en el projecte tècnic que acompanyi
l’autorització o llicència ambiental o la documentació que
acompanyi la comunicació per l’obertura d’establiments ha de
constar un estudi d’impacte acústic amb contingut mínim
establert a l’annex 10 de la Llei de protecció contra la
contaminació acústica.
Les infraestructures i activitats sotmeses a avaluació d’impacte
ambiental hauran d’incloure en el corresponent estudi d’impacte
ambiental, un estudi de l’impacte acústic de les emissions, que
inclogui les mesures preventives i correctores necessàries i el
contingut mínim establert als annexes 10 i 11 de l’esmentada llei.

22

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 63

Totes les activitats no incloses en els dos anteriors supòsits però
que poden generar sorolls o vibracions, d’acord amb un informe
fonamentat de l’ajuntament, també hauran de presentar un estudi
d’impacte acústic.
Article 6. Zones de sensibilitat acústica
S’entén per zona de sensibilitat acústica aquella part del territori
que presenta una mateixa percepció acústica.
La delimitació de cada una de les zones de sensibilitat acústica ve
definida d’acord amb la zonificació següent:
A) Zona de sensibilitat acústica alta: comprèn els sectors del
territori definits com a zones residencials unifamiliars,
plurifamiliars, d’equipaments sanitaris i d’equipaments
educatius, d’acord amb el POUM. Correspon a les zones
qualificades amb clau 1a,1b,1c,1d i 1e i les que resultin dels
desenvolupaments dels sectors urbanitzables d’us predominant
residencial
B) Zona de sensibilitat acústica baixa: comprèn els sectors del
territori definits com a zones industrials i altres zones, d’acord
amb el POUM. Correspon a les zones qualificades amb clau
2a,2b,2c, i les que resultin del desenvolupament dels sectors
urbanitzables d’us predominant industrial.
C) S’incorpora a efectes de la seva previsió les zones de
sensibilitat acústica moderada per a fer possible l’adaptació de
les condicions futures generades pel desenvolupament urbanístic.
Article 7. Valors d’emissió
Els valors d’emissió són els nivells d’avaluació màxims en
l’ambient exterior o en l’ambient interior i són fixats en funció
del període horari i de la zona de sensibilitat acústica.
Els valors d’immissió en l’ambient exterior són els següents:
ZONES SENSIBILITAT ACÚSTICA

A
B
C

DE 8 A 21 HORES LAR EN DBA

60
65
70

DE 21 A 8 HORES LAR EN DBA

Els valors d’emissió en l’ambient interior són els següents:
ZONES SENSIBILITAT ACÚSTICA

A
B
C

DE 8 A 21 HORES LAR EN DBA

30
35
35

50
55
60

DE 21 A 8 HORES LAR EN DBA

25
30
30

Els valors d’emissió en l’ambient interior de les vibracions són
els següents:
ZONES SENSIBILITAT ACÚSTICA

A
B
C

70
75
80

Article 8. Valors límit d’emissió
Per a l’emissió de soroll de les noves activitats són d’aplicació els
valors d’immissió en l’ambient exterior que estableix l’article 8.
Els valors límits de l’emissió de soroll dels vehicles a motor són
els següents, excepte en el cas que els que figuren en la fitxa
d’homologació de cada tipus de vehicle de motor i motocicleta,
juntament amb el règim del motor al qual s’ha de fer el
mesurament, siguin inferiors tal com s’estableix en l’annex 6 de
la Llei 16/2002. El procediment de mesurament és el que
estableix la Directiva 97/24 per a les motocicletes i la Directiva
81/334 per als altres tipus de vehicles.
Valors d’emissió dels vehicles a motor en moviment
TIPUS DE VEHICLE

EN DBA

Vehicles destinats al transport de persones, amb un màxim de 9 seients, inclòs el del conductor 74

Vehicles destinats al transport de persones, amb un màxim de 9 seients, inclòs el del conductor, i amb
una massa màxima autoritzada no superior a 3,5 tones:
- amb un motor de potència inferior a 150 kW ................................................................................78
- amb un motor de potència no inferior a 150 kW ...........................................................................80

Vehicles destinats al transport de persones i que estiguin equipats amb més de 9 seients, inclòs el del
conductor; vehicles destinats al transport de mercaderies:
- amb una massa màxima autoritzada no superior a 2 tones..........................................................76
- amb una massa màxima autoritzada entre 2 i 3,5 tones...............................................................77
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Vehicles destinats al transport de mercaderies i amb una massa màxima autoritzada superior a 3,5
tones i:
- amb un motor de potència inferior a 75 kW ..................................................................................77
- amb un motor de potència entre 75 kW i 150 kW..........................................................................78
- amb un motor de potència no inferior a 150 kW ...........................................................................80

Article 9. Aïllament acústic
En els projectes de construcció d’edificacions que s’adjunten a la
petició de llicència urbanística s’ha de justificar el compliment de
la Norma NBE-CA/88.
En l’acte d’atorgament de la llicència urbanística es poden fixar
mesures de més aïllament acústic quan en el tràmit d’avaluació
del projecte se’n motivi la conveniència i l’oportunitat i es
justifiqui, tècnicament i econòmica la seva viabilitat per tal de
garantir els valors guia d’immissió que estableix l’article 8.
Pel que fa a l’aïllament acústic de les finestres s’estarà al que
estableix l’annex 6 de la Llei d’aïllament.
Article 10. Llicencia ambiental i autorització ambiental
1. Per a les activitats potencialment emissores de sorolls i/o
vibracions, s’ha d’adjuntar a la sol·licitud de llicència ambiental
un estudi acústic que faci referència a tots i cadascun dels focus
emissors i una avaluació de les mesures adoptades per garantir
que no es transmetran a l’exterior, en les condicions més
desfavorables, uns valors d’immissió inferiors als fixats als
articles 7 i 8,. o als que estableixi la legislació sectorial en cas
d’ésser més restrictius
2. En l’acte d’atorgament de la llicència i atenent els resultats que
ofereixi l’avaluació efectuada en el tràmit de l’expedient es
poden fixar uns valors guia d’emissió en l’ambient exterior més
rigorosos sempre que aquests es puguin obtenir amb l’aplicació
de tècniques o mesures assumibles per l’empresa.
3. L’estudi acústic ha de tenir el contingut mínim següent:
a) Descripció del local, especificant els usos dels locals adjacents
i la seva situació respecte als habitatges
b) Detall dels focus sonors i/o vibratoris
c) Estimació del nivell d’emissió d’aquests focus a l’interior i a
l’exterior de l’activitat
d) En funció de les dades anteriors, projecte d’aïllament, on
constarà el disseny dels elements proposats, amb la descripció
dels materials utilitzats i dels detalls constructius de muntatge. Si
la instal·lació projectada comporta focus emissors situats a gran
alçària, com ara sobre cobertes, en xemeneies, en cims de sitges,
etc., el projecte haurà de tenir en compte que la propagació del
soroll pot manifestar-se a llarga distància i, per tant, s’haurà
d’especificar els elements atenuadors adequats per tal d’evitar
que les immissions sonores a llarga distància no superin els
valors guia d’immissió que fixa l’article 9
e) Justificació analítica o per assaigs del rendiment dels elements
d’aïllament proposats
f) Justificació que el funcionament de l’activitat no supera els
valors guia d’immissió establerts
g) A més tot allò que estableix l’annex 10 de la Llei 16 /2002
4. Instal·lats els elements d’aïllament, cal acreditar mitjançant
certificació emesa per un tècnic competent que no se superen els
valors guia d’immissió, i a on s’expliciti la metodologia
utilitzada per a realitzar les comprovacions, que fixa l’article 8
Article 11. Sorolls a l’interior dels edificis
1. La producció de soroll a l’interior dels edificis s’ha de
mantenir dintre els valors límits que exigeix la convivència
ciutadana i el respecte als altres. Es prohibeix qualsevol activitat
pertorbadora del descans aliè en l’interior dels habitatges, en
especial des de les 22 hores fins les 8 hores, que superi els valors
guia d’immissió que estableix a l’article 8.
2. L’acció municipal s’ha d’adreçar especialment al control dels
sorolls i de les vibracions en hores de descans nocturn deguts a:
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a) El volum de la veu humana o l’activitat directa de les persones
b) Animals domèstics
c) Funcionament d’electrodomèstics, aparells i instruments
musicals o acústics
d) Funcionament d’instal·lacions d’aire condicionat, ventilació o
refrigeració
Article 12. Sistemes d’avís acústic
Es prohibeix fer sonar sense causa justificada qualsevol sistema
d’avís com ara alarmes, sirenes, etc.
A la sol·licitud de la llicència d’obertura d’un establiment, tant si
l’activitat és innòcua com classificada, cal especificar a la
documentació que s’ha d’aportar si el local disposa de sistemes
d’avís acústics.
Article 13. Atribucions de l’Ajuntament en l’inspector i control
Correspon a l’ajuntament exercir el control del compliment
d’aquesta Ordenança, exigir l’adopció de mesures correctores
necessàries, assenyalar limitacions, realitzar totes aquelles
inspeccions que siguin necessàries i aplicar les sancions
corresponents en cas d’incompliment.
Article 14. Denúncies
1. Les denúncies formulades donen lloc a l’obertura de les
diligències corresponents per tal de comprovar la veracitat dels
fets denunciats i, si s’escau, a la incoació de l’expedient
sancionador corresponent, i s’han de notificar als denunciants les
resolucions que s’adoptin.
2. Quan es formalitzi la denúncia s’han de facilitar les dades
necessàries perquè els òrgans municipals competents puguin
realitzar la comprovació corresponent.
3. Una vegada admesa la denuncia a tràmit l’Ajuntament
encarregarà a un tècnic competent l’assistència tècnica i la
redacció dels informes tècnics necessaris per a l’avaluació de les
mesures a adoptar. Aquests informes hauran de contenir una
descripció de la metodologia emprada per a la realització de les
comprovacions que s’hagin realitzat.
4. En el cas que de l’informe tècnic no es derives la necessitat
d’actuacions correctores sobre els fets denunciats, els costos
corresponents a la realització de l’assistència tècnica hauran de
ser assumits pel denunciant. En cas contrari els esmentats costos
es podran addicionar a la sanció econòmica que eventualment
s’imposi a l’infractor.
Article 15. Actuació Inspectora
1. El responsable del focus emissor està obligat a permetre
l’accés al personal acreditat de l’ajuntament, per tal de dur a
terme la visita d’inspecció. A aquests efectes, els titulars de les
activitats han de fer funcionar els focus emissors en la forma que
se’ls indiqui, perquè aquells puguin procedir als mesuraments i
comprovacions escaients.
2. De les comprovacions efectuades cal estendre’n acta, de la
qual s’ha de lliurar una còpia al titular o a la persona responsable
de l’activitat. L’acta dóna lloc, si escau, a la incoació del
corresponent expedient sancionador, en el qual, amb l’audiència
de l’interessat, es determinen, a més, les mesures correctores
necessàries.
3. Quan se superin en 15 unitats els valors guia d’immissió que
estableix l’article 8 o quan el titular o responsable del focus
emissor hagi estat sancionat pel mateix motiu durant el darrer
any, es poden proposar com a mesures preventives el precinte
dels focus emissors o la suspensió de l’activitat durant la
tramitació i resolució de l’expedient sancionador.
Article 16. Regim transitori de l’ordenança de soroll i vibracions
En el termini de dos anys a partir de l’aprovació del POUM
l’Ajuntament incorporarà un regim sancionador a les ordenances.
En tant no es produeixi aquesta regulació s’estarà al que es
disposa en el procediment administratiu comú
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CAPÍTOL 3
Contaminació atmosfèrica
Article 17. Definició
Activitat potencialment contaminant de l’atmosfera és aquella
que, per raó de les seves emissions, provoqui la presència en
l’aire de substàncies o de formes d’energia que impliquin risc,
dany immediat o diferit o molèsties per a les persones i per als
béns de qualsevol naturalesa.
Els règims de prevenció i control als quals estaran sotmeses les
activitats a implantar seran, segons s’escaigui, els previstos en la
llei 3/98, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l’administració ambiental i, en el seu cas, per allò que determini
la normativa sectorial en matèria de protecció de l’ambient
atmosfèric.
Article 18. Classificació de les activitats en funció de la
contaminació atmosfèrica
La classificació de les activitats es farà d’acord amb la Llei
3/1998 d’intervenció de l’administració ambiental i dels annexes
del seu reglament de desplegament, aprovat pel Decret 136/1999.
Article 19. Emissions a l’atmosfera
1. Els nivells màxims d’emissió de contaminats a l’atmosfera són
els que s’indiquen al Decret 833/1975, del 6 de febrer, que
desenvolupa la Llei 38/1972, del 22 de desembre, o altra
normativa que el substitueixi o complementi.
2. No es poden llençar a l’exterior fums, bafs, gasos, vapors o
aire amb substàncies en suspensió o a temperatura diferent que
l’ambient per les façanes i els patis de tot tipus. Se n’exceptuen
les instal·lacions mòbils de refrigeració de potència inferior a
10.000 Kfrigories/hora, sempre que la temperatura del fluix
d’aire que incideixi en obertures alienes no sigui perceptiblement
diferent del de l’entorn.
3. L’evacuació d’aire i contaminants a l’exterior s’ha de fer per
xemeneies o conductes. Segons els tipus de contaminants emesos
es distingeixen quatre nivells.
NIVELL 1: Focus de combustió que consumeixin combustibles
gasosos, instal·lacions de renovació d’aire, instal·lacions de
condicionament o qualsevol altre que no emeti contaminants.
NIVELL 2: Focus de combustió que consumeixin combustibles
en els quals el contingut de sofre és igual o inferior a l’1% i
normalment emeten fum d’opacitat inferior al número 1 de
l’escala de Ringelmann; activitats que desprenen baf, o pudor.
NIVELL 3: Focus de combustió que utilitzen combustibles en els
quals el contingut de sofre és igual o inferior al 2,5% i que
normalment emeten fum d’opacitat inferior al número 1 de
l’escala de Ringelmann, tret dels moments d’encesa i càrrega i,
en aquest cas, o del qual l’opacitat no sigui superior a 10 min/h;
activitats que desprenen emanacions de gasos irritants o tòxics.
NIVELL 4: Xemeneies que normalment emeten fum d’opacitat
inferior al número 2 de l’escala de Ringelmann i al número 3 en
els moments d’encesa i càrrega, per un temps no superior a 10
min /h; activitats que desprenen partícules sòlides en suspensió.
4. Per aquells contaminants que no tinguin fixat legalment el
límit d’emissió regiran els nivells que es determinin, en el seu
cas, en la autorització o llicència ambiental per a l’exercici de
l’activitat. Aquestes activitats resten sotmeses igualment, si
escau, a l’obligació d’instal·lar els sensors automàtics necessaris
i permetin dur a terme les mesures d’autocontrol que s’assenyalin
en l’esmentada llicència.
Article 20. Alçada de les xemeneies
L’alçada de les xemeneies per als diferents nivells serà:
NIVELL 1: Alçada superior en 2 metres a tota edificació situada
dins un cercle de radi 10 m i amb centre a la xemeneia.
NIVELL 2: Alçada superior en 3 metres a tota edificació situada
dins un cercle de radi de 25 m i amb centre a la xemeneia.
NIVELL 3: Alçada superior en 4 metres a tota edificació situada
en un cercle de radi de 40 m i amb centre a la xemeneia.
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NIVELL 4: Alçada superior en 6 metres a tota edificació situada
dins d’un cercle de radi de 80 m i amb centre a la xemeneia.
CAPÍTOL 4
Aigües residuals
Article 21. Usos de l’aigua
1. Usos domèstics de l’aigua: els usos particulars que es
corresponen amb l’ús de l’aigua per a sanitaris, per a dutxes, per
a cuina i menjador, per a rentades de roba i de vaixelles, per a
neteges, regs de parcs i jardins, refrigeració i condicionaments
domiciliaris sense activitat industrial, i amb d’altres usos de
l’aigua que es puguin considerar consums inherents o propis de
l’activitat humana no industrial, ni comercial, ni agrícola, ni
ramadera.
2. Usos agrícoles i assimilables de l’aigua: els corresponents a
activitats incloses en els grups 01.1, 01.3, 01.4 i la divisió 0.2 de
la secció A de la Classificació catalana d’activitats econòmiques
(CCAE-93), aprovada pel Decret 97/1995, de 21 de febrer.
3. Usos ramaders i assimilables de l’aigua: els corresponents a
activitats incloses en els grups 01.2 i 01.5 de la secció A de la
CCAE-93.
4. Usos industrials i assimilables de l’aigua: els corresponents a
activitats incloses en la divisió 05.02 de la secció B i les seccions
C, D i E de la CCAE-93. Es consideren usos assimilables als
industrials els corresponents a la resta d’activitats econòmiques,
sempre que no estiguin inclosos en els punts 1, 2 o 3 d’aquest
apartat.
Article 22. Classificació dels abocaments
Segons el Decret 83/1996, sobre regularització d’abocaments
d’aigües residuals)
En funció de la seva situació administrativa i del medi receptor:
Abocaments a llera pública
a) Autoritzats conforme a les disposicions de la Llei d’aigües,
amb instal·lacions acabades i en funcionament, respectant els
límits imposats
b) Autoritzats sense que respectin els límits de la resolució, o
autoritzats amb anterioritat a la Llei d’aigües
c) Amb autorització provisional conforme a les normes de
l’Ordre del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
de 19 de febrer de 1987, havent finalitzat les actuacions previstes
i amb compliment dels límits imposats, o quan encara disposin de
termini per a dur-les a terme
d) Amb autorització provisional, una vegada exhaurit el termini
d’actuacions previst i sense complir els límits de la resolució
e) No autoritzats
Article 23. Abocaments exclosos
Resten exclosos de l’aplicació els abocaments municipals en tant
no s’incorporin a les previsions del Pla de Sanejament de
Catalunya, i els abocaments al medi receptor d’aigües residuals
de tipus sanitari o assimilable quin volum no sobrepassi els 6.000
m³/any ni els 20 m³/dia, sempre que no puguin provocar
afeccions significatives en zones sensibles. No obstant,
l’exclusió no s’aplica als abocaments municipals d’aigües
residuals industrials que no compleixin les ordenances locals
d’abocaments.
Article 24. Abocaments municipal
Resten autoritzats els abocaments municipals de tipus domèstic o
de naturalesa assimilable a domèstic, inclosos en les previsions
del Pla de Sanejament de Catalunya. L’Agència Catalana de
l’Aigua, prèvia audiència a les Administracions actuants
encarregades de l’explotació i manteniment de les instal·lacions
de depuració d’aigües residuals, les condicions i límits a què
resten sotmesos els abocaments.
Article 25. Competències
Corresponen als ens locals, d’acord amb la legislació de règim
local, amb la de sanitat i amb les previsions d’aquesta Llei, les
competències relatives als àmbits següents:
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a) L’abastament d’aigua potable
b) El clavegueram i el tractament d’aigües residuals
c) El control sanitari de les aigües residuals
d) L’exercici de les funcions que aquesta Llei els atribueix
La resta correspon a l’administració competent.
Article 26. Condicions dels abocaments
1. Els abocaments d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram
municipal han de complir les disposicions que, respecte
d’instal·lacions de pretractament i depuració en origen –que
haurà de permetre d’assolir els paràmetres d’abocament de la
xarxa de clavegueram (vectors de contaminació i cabals) -,
llicència d’abocament, llicència de connexió, etc., que resultin de
les normes de gestió de l’estació depuradora corresponent i
siguin fixats per l’Agència Catalana de l’Aigua, per ordenança
municipal o per l’organisme al càrrec d’aquesta gestió.
2. Amb caràcter general (per a tot l’àmbit del municipi) quan no
sigui possible la connexió amb la xarxa general de clavegueram
i, per tant, amb el sistema de tractament corresponent, s’haurà de
comptar amb sistemes de tractament autònoms per als quals serà
necessària la preceptiva autorització d’abocament de la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. Resta prohibit qualsevol
abocament a la llera pública sense l’autorització esmentada i, en
qualsevol cas, compliran les disposicions de la Llei 6/1999, de 12
de Juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua, o les normes
que la substitueixin o complementin.
CAPÍTOL 5
Residus
Article 27. Definicions
Els residus es classifiquen en tres categories:
1. Residus especials. És residu especial tot residu comprès en
l’àmbit d’aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de
desembre.
2. Residus no especials. És residu no especial tot residu que no és
classificat com a especial o com a inert.
3. Residus inerts. És residu inert el residu que, una vegada
dipositat en un abocador, no experimenta transformacions
físiques, químiques o biològiques significatives i que compleix
els criteris de lixiviació determinats per reglament.
Article 28. Tractament de residus
1. Els residus s’han de gestionar obligatòriament d’acord amb les
determinacions establertes en el Catàleg de Residus de
Catalunya.
2. El Catàleg de residus de Catalunya regula com a formes de
gestió dels residus les activitats de valorització, tractament i
disposició del rebuig.
3. Per a la gestió dels residus per als quals no hi hagi
instal·lacions autoritzades per fer els tractaments que resulten de
l’aplicació del Catàleg, els productors o posseïdors d’aquests
residus podran proposar formes de gestió alternatives que podran
ser excepcionalment autoritzades per la Junta de Residus, sempre
que se’n garanteixi una gestió ambientalment correcta.
4. A l’hora de planificar i executar les obres d’urbanització com
en les concessions de llicencies particulars caldrà preveure el
compliment de la Llei 6/1993.
5. L’ajuntament preveurà en la xarxa viària urbana i en els camins
veïnals, els espais reservats suficients per la col·locació de
contenidors o altres equipaments necessaris per a optimitzar la
recollida i transport de residus.
6. Els productors de residus estan obligats a complir allò que
estableix la normativa vigent que a continuació es relaciona.
Normativa General
Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus i Decret
34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de
Catalunya; modificat pel Decret 92/1999, de 6 d’abril i per la
Resolució de 27 d’octubre de 1999.
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Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de
residus, modificat pel Decret 219/2001.
Residus municipals
Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió dels vehicles
fora d’ús.
Residus industrials
Llei 6/1983, de 7 d’abril, sobre residus industrials
Decret 142/1984, d’11 d’abril, sobre desplegament parcial de la
Llei 6/1983, sobre residus industrials; modificacions establertes
al Decret 158/1994.
Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la
refosa dels textos legals vigents en matèria de residus industrials.
Residus agrícoles
Reial decret 1416/2001, de 24 de desembre, sobre els envasos
fitosanitaris.
Decret 220/2001, d’1 d’agost, de gestió de les dejeccions
ramaderes.
Residus sanitaris
Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris.
Enderrocs i residus de la construcció
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres
residus de la construcció; mitjançant el qual cal condicionar
expressament l’obtenció de la llicència municipal per a
l’enderrocament de construccions.
Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres
residus de la construcció; mitjançant el qual l’Ajuntament ha
d’atorgar una llicència ambiental de les instal·lacions de
tractament i/o disposició d’enderrocs i altres residus de la
construcció, previ informe vinculant de l’administració de la
Generalitat o el Consell Comarcal, per ajustar-se a les noves
exigències de la normativa ambiental. L’ens local ha de tenir
coneixement en tot moment de la correcta gestió i destinació
d’aquests residus. de residus per tal de donar compliment a la
normativa esmentada.
Incineració de residus
Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de
residus
DECRET 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions
per a la incineració de residus.
Dipòsits controlats:
Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels
residus en dipòsits controlats.
Programes:
Programa de gestió intracentre de residus sanitaris
Programa general de residus de Catalunya
Programa de gestió de les dejeccions ramaderes a Catalunya
Programa de gestió dels residus d’envasos de Catalunya.
Programa de recollida d’envasos fitosanitaris
Programa de Gestió de Residus de la Construcció a Catalunya
(PROGROC) per al període 2001-2006.
Article 29. Contaminació Lluminosa
1. A l’hora de planificar i executar les obres d’urbanització, així
com en el moment d’atorgar les llicencies municipals a
particulars caldrà preveure el compliment de la Llei 6/2001,
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del
medi nocturn i el seu Reglament de desenvolupament.
2. L’ajuntament podrà establir una regulació específica dels
elements destinats a l’enllumenat públic, amb la identificació
dels equips concret que s’hauran d’utilitzar en els projectes
d’urbanització.
Diligència d’aprovació
Per fer constar que la present ordenança aprovada per la
Comissió Territorial d’Urbanisme en sessió de data 20 de

novembre de 2008 i 29 de novembre de 2007, publicada en el
D.O.G.C. del dia 31 de març de 2009, en virtut de l’establert a
l’art. 295 de les normes del POUM i convalidada en la seva
integritat per l’aprovació definitiva del Ple en sessió de data 8
d’abril de 2010.
Alcarràs, 9 d’abril de 2010
L’Alcalde (il·legible)
Dono fe. El Secretari (il·legible)

−♦−

EDICTE

AJUNTAMENT D’ALCARRÀS

5239

Per Decret de l’Alcaldia de data 29 d’abril de 2010, s’ha dictat la
següent resolució:
Primer. Incoar expedient per a l’aprovació del projecte
d’actuació específica en sòl no urbanitzable de projecte
d’ampliació de magatzem agrícola, situada al pol. 13 parcel·la 5,
d’aquest terme municipal, presentat per la SAT ORT BELL, núm.
1476/CAT, que acompanya.
Segon. Sotmetre el projecte a informació pública per termini d’un
mes.
Tercer. Transcorregut el termini d’exposició pública
l’Ajuntament procedirà, si s’escau a l’aprovació prèvia del
projecte i a aixecar l’expedient la Comissió Territorial
d’Urbanisme per tal que disposi, si s’escau l’aprovació definitiva
corresponent..
Per tot el qual, als efectes establerts als articles 47,4 i 48 i
concordants del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i
l’establert a l’art. 3 del D. 114/1988, d’avaluació d’impacte
ambiental, s’exposa al públic l’expedient durant un termini d’un
mes durant el qual els interessats podran consultar el mateix i
formular les al·legacions o reclamacions que consideri adients.
Alcarràs, 30 d’abril de 2010
L’alcalde, Gerard Serra i Martínez

−♦−

ANUNCI

AJUNTAMENT D’ALGUAIRE

5144

Aprovació definitiva d’un projecte d’obres
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 11 de març
de 2010, va aprovar inicialment la modificació del projecte de
l’obra titulat: implantació i renovació de serveis a varis carrers
d’Alguaire, 1a fase, obra planificada al PUOSC, anualitat 2011,
amb un pressupost d’execució per contracta de 1.058.786,71
euros (IVA 16% inclòs).
Atès que aquest projecte ha estat exposat al públic mitjançant
edicte al Tauler d’anuncis de la Corporació i al Butlletí Oficial de
la Província de Lleida número 39, de 20 de març de 2010, pel
termini de 30 dies i què, en aquest període no s’han presentat
al·legacions, el projecte ha esdevingut aprovat definitivament, la
qual cosa es fa pública a l’efecte del que preveu l’article 38.2 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny, i disposicions concordants.
Alguaire, 28 d’abril de 2010
L’alcalde, Antoni Perea i Hervera

−♦−

EDICTE

AJUNTAMENT D’ALÒS DE BALAGUER

4985

Aprovat definitivament l’expedient de modificació de crèdits
número 1 que afecta al pressupost municipal vigent, mitjançant
l’aplicació parcial del romanent de Tresoreria, a 31-12-2009, i

