
1 ORDENANCA DE PROTECCId DE 
L'ATMOSFERA 





Títol I: Objectiu i ambit d'aplicació 

Article 1 

La present Ordenanp regula les condicions que han de reunir els 
focus emissors (installacions fixes s mbbils, vehicles, establiments i acti- 
vitats susceptibles de produir fums, pols, gasos i olors) en aquest terme 
municipal, qualsevulla que sigui l'indole i la titularitat pública o privada, 
per aconseguir que sigui mínima la contaminació atmosfkrica i les molks- 
ties i perjudicis produi'ts a tercers (vegeu Annex IV de Definicions). 

Títol Ik Activitats en qu6 s'originin gasos, vapors, fums, 
pols o bafs 

Capítol 1: Disposicions generals 

Article 2: 

Els locals que allotgin activitats que originin despreniment de 
gasos, vapors, fums, pols o bafs estaran convenientment condicionats, 
de manera que les concentracions m8ximes dels alrludits despreniments 
en 1'8mbit interior de les explotacions industrials no sobrepassin les 
xifres que figuren en 1'Annex 11 del Reglament d'Activitats molestes, 
insalubres, nocives i perilloses i l'ordenanca general de Seguretat i Higie- 
ne en el Treball de 9 de marG de 1971. 

Article 3: 

Les operacions susceptibles de desprendre bafs, emanacions moles- 
tes o oloroses hauran d'efectuar-se en locals condicionats per tal que no 
transcendeixin a l'exterior. Quan aquesta mesura sigui insuficient, hauran 
d'estar completament tancats, i amb evacuació d'aire a l'exterior per xe- 
meneia de les característiques indicades en la segona categoria. 

Article 4: 

1. Quan les esmentades operacions originin emanacions irritants o 
tbxiques, s'hauran d'efectuar en un local completament tancat, amb de- 



pressió, a fi d'evitar la sortida dels gasos o productes. La seva evacuació 
a l'exterior s'efectuari amb depuració prbvia que garanteixi que la seva 
concentració en el registre de preses de mostres sigui inferior al doble 
de les xifres permeses en l'ambient de treball que figuren en el Regla- 
ment d'Activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses i per la xeme- 
neia de les característiques indicades en les de 3a. categoria. 

2. De totes maneres, podri reduir-se la categoria de la xemeneia 
d'evacuació a les de categoria 2a., sempre que la depuració sigui tan 
eficac; que la concentració resulti inferior a l'assenyalada en l'esmentat 
Annex i a les de categoria la .  quan la depuració sigui total. 

Article 5: 

En el cas que els productes en suspensió (partícules de diametre 
comprks entre 0'1 i 1 micra) siguin nocius, tbxics o irritants, la seva 
concentració en els gams que s'evacuin hauri d'ésser inferior a les que 
figurin en 1'Annex esmentat en l'Article 4, i el conducte d'evacuació 
haurh de tenir la característica assenyalada per la xemeneia de 3a. ca- 
tegoria. 

Article 6: 

Els fums o gasos evacuats a l'exterior no podran tenir més de 0,25 
gr de pols per metre cúbic. Qualsevulla que sigui la i m p ~ ~ r t h c i a  de 
la installació, la quantitat de pols emesa no hauri de sobrepassar de 
100 kg/h. De les dues limitacions establertes regir& en tots els casos 
la més restrictiva, sense perjudici del que estableixi la legislació estatal. 

Article 7: 

1. Els locals on es desenvolupin activitats subjectes a producció a 
despreniment de pols hauran de mantenir-se en condicions de constant 
i perfecta neteja, escombrant amb la necessiria freqübncia les parts expo- 
sades a la deposició de pols, prkvia humidificació amb aigua, o escam- 
pada de serradures o substancies higroscbpiques tals com clorur calcic. 
Se'ls dotar& de dispositiu de captació de pols i aquest no po,dri ser eva- 
cuat a l'atmosfera sense una depuració prkvia per així reduir el contingut 
de matkria en suspensió dins els límits assenyalats per aquesta Ordenan~a. 

2. En les obres #enderrocament i en totes aquelles activitats que 
originin producció de pols, es prendrarl les precaucions necessaries per 
tal de reduir la dispersió al mínim possible. 

Article 8: 

1. En totes les installacions regulades en aquesta Ordenanca ser2 
exigible que els gasos evacuats a la lliure atmosfera no puguin originar 
dipdsits apreciables de pols sobre parets o terres. 



2. Els aparells de trituració, pulverització o qualsevol dispositiu 
que pugui produir pols, bafs, etc., han d'estar provei'ts de dispositius dz 
recollida que impedeixin que puguin dispersar-se en l'ambient i no po- 
dran ser evacuats a l'atmosfera sense depuració prbvia als límits que fixa 
aquesta Ordenanca. 

Article 9: 

Quan es tracti de pols o gasos combustibles, hauran d'adoptar-se les 
necessaries precaxions per impedir la possible propagació del foc a 
través seu. 

Capitol 2: Installacions fixes de combustió 

Article 10: 

1.  Podran utilitzar-se carbons vegetals, coc i carbons de la qualitat 
núm. 1 per a calefacció i usos domkstics definits en l'Annex IX del De- 
cret 2204/1975, de 23 d7agost, sense dispositiu efectiu de depuració de 
fums, en focus fixos de combustió de consum inferior a 20 kg/h. 

2. En els focus fixos de combustió on no s'hagi efectuat un estudi 
particular de la combustió i dels dispositius adients per assegurar que la 
composició dels fums es trobi dins els límits fixats per aquesta Orde- 
nanGa, els combustibles utilitzables hauran d'ajustar-se a alli, que es pre- 
veu a l'esmentat Decret i la seva utilització ser& regulada en la forma 
que s'especifica en aquesta Ordenan~a. 

3. No podran cremar-se deixalles de cap mena (domkstiques, in- 
dustrials o de qualsevol altre origen) sense installació de depuració que 
garanteixi que els gasos i fums evacuats no sobrepassin els límits esta- 
blerts en aquestes Ordenances i sense prbvia autorització municipal. 

Article 11: 

1. Els focus fixos de combustió i les installacions en les quals 
s'efectui' la combustió hauran de reunir les característiques tkcniques pre- 
cises per obtenir una combustió completa d'acord amb la classe de 
combustible que s'utilitzi. 

2. Les mesures preses a l'efecte han de ser suficients perqu6 
durant la marxa normal dels focus fixos de combustió els nivells d'emis- 
si6 dels contaminants estiguin dins els límits fixats en l'Annex IV del 
Decret 833/75, de 6 de febrer. 



3. Pel que fa a l'opacitat dels fums, haur; d'ésser en tot cas igual 
o inferior al número 1 de l'escala de Ringelmann i yodran arribar al 
número 2 en els períodes d'encesa i chrrega, la duració de la qual serh 
inferior a 10 minuts i separat per un interval superior a una hora amb 
excepció de les emissions en les zones industrials (22a), en les que seran 
d'aplicació els límits assenyalats en 1'Annex IV del Decret abans es- 
mentat. 

Article 12: 

Les cambres de calderes per a calefacció, aigua sanitAria, cuines i 
d'altres anhlogues s'ajustaran a les normes tkcniques contingudes en 
17Annex I. 

Títol III: Conductes d'evacuació 

Article 13: 

1. Els fums, bafs, vapors i altres efluents contaminants, qualsevol 
que sigui el seu origen, hauran d'evacuar-se a l'exterior mitjan~ant con- 
ductes o xemeneies, en les condicions i les caracteristiques prescrites 
en aquesta Ordenan~a. 

2. No podran vessar-se al clavegueram gasos, fums o bafs que per 
les seves caracteristiques incideixin en les prohibicions de l 'ordenan~a de 
Control de la Poklució de les Aigiies. 

Article 14: 

Les xemeneies d'installacions dombstiques i de calefacció o produc- 
ció d'aigua calenta sanithria centralitzada en edificis d'habitatges, resi- 
dkncies coElectives o comercials hauran de subjectar-se als criteris cons- 
tructius continguts en la vigent Norma Tecnolbgica NTE, referent a con- 
ductes de fums. 

Article 15: 

Les xemeneies i els corresponents conductes d'unió hauran de 
construir-se amb materials inerts o resistents a la corrosió dels productes 
a evacuar; cas que aquests puguin trobar-se a temperatura diversa de 
l'ambiental, se separaran de qualsevol construcció o bcal ali& a l'usuari 
un mínim de 5 cm, sense que hi puguin tenir contacte físic, tret que s'es- 
tableixi un calorifug o ai'llament adient, de manera que durant la seva 
utilització no es produeixin increments de temperatura en parhetres de 
locals aliens. L'esmentat calorifug haurh d'ésser descrit amb detalls en 
la membria i plhnols, i justificar-se analíticament, quant a la seva efich- 



cia, en les sollicituds de Ilickncia de construcció o utilització dels es- 
mentats elements. 

Article 16: 

Les xemeneies hauran d'assegurar un perfecte tir, amb una veloci- 
tat adient dels fums per evitar la sortida de flames, espurnes en ignició, 
cendres, sutge o partícules, en valors superiors als permesos. 

Article 17: 

1. En general haur$ d'installar-se un conducte de fums per focus, 
excepte que el conducte comú a diversos focus ja estigui adequadament 
projectat per a aixo, o en el cas de tractar-se de focus de combustió de 
productes gasosos. Així mateix, podr2 utilitzar-se un únic conducte per 
a diversos focus fixos de combustió de calefacció central o de producció 
d'aigua calenta sanithria, sempre que utilitzin el mateix combustible, que 
el grup de generadors estigui situat en un mateix edifici i que assegurin 
un mateix servei; en aquest cas haur2 de justificar-se, amb criteris dcnics, 
que el disseny de la installació permeti un correcte funcionament, encara 
que alguns o algun dels focus fixos de combustió estiguin parats. 

2. En cap cas no es podran evacuar per un Únic conducte focus 
fixos de combustió proveits de tir for~at .  

Article 18: 

Per a les activitats industrials incloses en l'Ordre del Ministeri d'In- 
dústria de 18 d'octubre de 1976, el conducte de sortida de fums o gasos 
haurh d'estar provei't d'un registre per a la presa de mostres, realitzat 
d'acord amb el disposat en l'Annex I11 de l'esmentada Ordre. I per a les 
activitats que no hi són incloses el conducte de sortida de fums o gasos 
haur2 d'estar proveit d'un registre per a la presa de mostres de diametre 
superior a 3 cm, i situat en un lloc accessible i a una distancia superior 
a quatre vegades la dimensió m2xima de la seva secció, del punt d'entrada 
dels gasos i de les zones de turbulkncia (colzes, canvi de secció, con- 
nexió, etc.). 

Article 19: 

Per determinar l'al~ada dels conductes d'evacuació de les installa- 
cions industrials o de calefacció o producció d'aigua calenta sanitbia de 
tipus collectiu s'atendr2 all6 que disposa ]'Annex I1 de l'Ordre del Minis- 
teri d'lndústria de 18 d'octubre de 1976 (B.O.E. de 3 desembre de 1976), 
afegint a l'al~ada resultant de I'aplicació de l'esmentat Annex una alcada 
addicional d'acord amb la situació del conducte respecte a edificacions 
segons el disposat en ]'Annex I1 d'aquesta Ordenan~a. En qualsevol cas, 
l 'al~ada complir2 independentment de la potkncia calorifica els mi- 
nims que per a les installacions de combustió inferior a 20 Th/h i ins- 
tal.lacions domkstiques s'assenyalen en l'article següent. 
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CATEGORIA la.: Les xemeneies tindran una alcada superior en 
dos metres a tota edificació situada dins un cercle de radi de 200 m 
i amb centre en la xemeneia. 

CATEGORIA 2a.: Les xemeneies excediran en tres metres tota 
edificació situada dins un cercle de radi de 40 m i amb centre en 
la xemeneia. 

CATEGORIA 3a.: Les xemeneies excediran en cinc metres tota 
edificació situada dins un cercle de radi de 80 m i amb centre en 
la xemeneia. 

2. En el cas d'existir dins de cadascun dels cercles descrits en 
l'apartat anterior més d'una xemeneia, a efectes d'aquesta classificació 
regiran els mínims que s'assenyalen per la categoria immediata superior 
per a cadascuna d'elles, amb excepció de les de categoria zero. En el 
cas que una d'elles sigui de 3a. categoria, aquesta haur2 d'excedir en 
7 m tota edificació situada a una disthncia inferior o igual a 100 m. 
Quan n'hi hagi més d'una que sigui de tercera categoria, hauran d'exce- 
dir en 10 m tota edificació situada a una distancia inferio'r o igual a 
150 m. 

Article 24: 

1. Quan, a conseqübncia de l'edificació d'un immoble veí d'al~ada 
no superior a la mhxima prevista en les Normes Urbanistiques del Pla 
General Metropoliti, una xemeneia industrial o conducte deixés de com- 
plir els requisits d'al~ada establerts en els articles anteriors, el propietari 
o usuari hauri de realitzar l'obra oportuna per tal que la xemeneia tingui 
I'al~ada que correspon a la nova situació. 

2. Quan una xemeneia o conducte tingui l'al~ada reglamenthria 
respecte a la mhxima permissible per a l'edificació d'immobles segons les 
Normes Urbanistiques del Pla General Metropolith perb resulti insufi- 
cient respecte a algun edifici de carhcter singular o l'al~ada del qual sigui 
conseqübncia de compensació de volums, el propietari no ser& obligat a 
realitzar cap mena d'obra, perb si a permetre que es realitzi, a chrrec del 

i 
titular de l'edifici respecte al qual la seva a l~ada resulti deficithria. 

3. En les xemeneies o conductes l'al~ada dels quals sigui superior 
en 10 m a la dels edificis propers en un radi de 50 m, el propietari 
haurh de disposar la installació del corresponent parallamps en aquelles 
xemeneies o conductes. 

Article 25. 

Els valors de la contaminació de fons que hauran d'aplicar-se en el 
cilcul de la fórmula de l'Annex I1 de l'Ordre del Ministeri d'Indhtria de 
18 d'octubre de 1976 seran els publicats pels corresponents serveis 
competents de I'Ajuntament, durant el darrer any, i per a la zona de 
referkncia. 
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giques no indiquin un canvi de la situació atmosfbrica que sigui favora- 
ble a la disminució dels nivells de contaminació existents, en el qual cas 
s'esperari tres dies per a la seva declaració. 

Article 30: 

En el cas de declaració de les situacions d'Atenció o Vigilhncia At- 
mosfkrica, 17Alcaldia ordenarh prendre totes o algunes de les mesures 
que s'assenyalen en els articles següents. 

Article 31: 

1. Els Serveis Tkcnics Municipals proposaran i 1'Alcaldia o el seu 
Delegat aprovarh una relació d'activitats que per les seves característiques 
hagin de quedar compreses en les disposicions de la present Ordenan~a. 

2. Un cop aprovada l'esmentada relació, als titulars de les indús- 
tries o establiments que hi siguin inclosos els serh notificat individual- 
ment la seva inclusió. Al mateix temps se'ls requerirh perquk es propo- 
sin, per a l'aprovació de 1'Alcaldia o del seu Delegat, les mesures de 
reducció que considerin oportunes i que hagin de ser aplicades en el 
cas de declaració de la situació dYAtenciÓ Atmosfbrica. Respecte a les 
indústries que no atenguin l'esmentat requeriment o que atenent-10 no 
proposin mesures suficients a criteri dels Serveis Tkcnics, les mesures de 
reducció aplicables seran fixades per l'Administraci6 Municipal. 

3. La prdpia Administració Municipal comunicarh així mateix a 
cadascun dels interessats les claus que siguin utilitzades per comuni- 
car-10s la declaració de situació d'Atenció Atmosfkica o en el seu cas 
de Vigilhncia Atmosfbrica. 

4. Les indústries que com a mesura correctora hagin d'optar per la 
substitució temporal del combustible per fuel-oi1 de baix índex de 
sofre (BIA) hauran de disposar per ai seu emmagatzematge almenys d'un 
dipbsit exclusiu per a l'esmentat combustible, i de capacitat com a mínim 
per a tres dies. 

Article 32: 

També es po'drh disposar: 

a) La restricció de l'horari de funcionament de les cale- 
faccions. 

b) L'aplicació d'un pla de transports i circulació que reguli 
adequadament l'us dels vehicles de motor. 

c)  La interrupció de focs de qualsevol tipus i d'activitats 
contaminants no imprescindibles. 



Article 33: 

Un cop hagin cessat les condicions de fet que haguessin motivat la 
declaració de situació d'AtenciÓ Atmosfbrica o de Vigilancia Atmos- 
fkrica, l'Alcaldia ho comunicar2 als interessats pels mateixos mitjans que 
haguessin estat emprats en notificar-10s la seva iniciació. 

Títol VI: Situacions d'atmosfera contaminada i 
d'emerghncia 

Article 34: 

1. Les disposicions dels precedents articles seran aplicables non~és 
quan no s'assoleixin els nivells ni les circumstAncies que originin la de- 
claració de zona d'atmosfera contaminada o la declaració d'emergkncia, 
conforme al Decret 833/1975, de 6 de febrer. 

2. Si es produís alguna de les esmentades declaracions, s7atendr2 
a allb que es disposa per a cadascuna en els Títols I11 i IV de l'esmentat 
Decret. 

Títol MI: Olors 

Article 35. 

Queda prohibida l'emissió de substancies oloroses en quantitats tals 
que suposin en el límit de la propietat un índex de percepció (IP) 
superior a 0'04. 

Article 36: 

1.  L'index de percepció dels olors s'avaluar2 mitjan~ant la fórmu- 
la següent: 

IP = Loglo (UQ) X FC X FD X FI X FP X FV 

2. La definició i avaluaci6 dels indicats factors s'expressen en 
SAnnex núm. V. 

3. Les mesures analítiques es realitzaran utilitzant els olfactbme- 
tres degudament homologats i contrastats. 



Títol VHI: Manteniment, revisions, inspeccions, sancions 

Article 37: 

Les installacions subjectes a aquesta Ordenanca hauran de man- 
tenir-se en perfecte estat de conservació i neteja. 

Article 38: 

1. Les installacions de combustió hauran de revisar-se i netejar-se 
com a mínim un cop l'any, havent-se d'aportar als Serveis Tkcnics Mu- 
nicipals competents, per part del titular, el certificat liiurat per un 
in~ta~lador autoritzat o per un facultatiu competent dels serveis de man- 
teniment de l'empresa. 

2. En l'esmentat certificat haura de constar explícitament que s'ha 
efectuat la neteja de les partícules adherides a les parets del conducte 
d'evacuació i caldera i que s'ha efectuat reglatge del cremador i compro- 
vació dels sistemes de depuració, i així mateix hi haura de constar la 
data en qu& s'han efectuat els treballs descrits. 

Article 39: 

Així mateix les installacions de processos hauran de ser revisades com 
a mínim un cop cada sis mesos havent-se d'aportar als Serveis Tkcnics 
Municipals un certificat lliurat per l'installador autoritzat o per un facul- 
tatiu competent de l'empresa. 

Article 40: 

1. Comprovat pels serveis d'inspecció municipal que determinada 
activitat, deguda a les seves in~ta~lacions, funcionament o combustible 
utilitzat, no s'ajusta a aquesta Ordenan~a, s'aixecara acta de les infrac- 
cions advertides i se'n donara compte al Consell Municipal del Districte 
corresponent. 

2. El servei d'inspecció proposarh a l'Autoritat l'assenyalament 
d'un termini perqu& l'interessat introdueixi les mesures correctores ne- 
cesshries. Si l'emissib de fums, gasos, vapors o pols suposa un greu perill 
per a la salut pública, proposara l'imrnediat tancament de les installa- 
cions que l'ocasioni. Aquesta mesura també es podrh prendre, encara que 
no suposi perill greu per a la salut pública, si l'interessat deixa trans- 
córrer el termini que se li hagi assenyalat sense adoptar les mesures 
correctores adients. 

Article 41: 

L'incompliment de les disposicions d'aquesta Ordenanca, amb inde- 
pendkncia del que estableix l'article anterior, ser& sancionat amb multa 
dins els límits que permeti la legislació aplicable. 
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Vorificis practicats a les parets en contacte amb l'aire o a 
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ventilació de la cambra de calderes i la seva secció lliure 
lar8 redui'da al valor obtingut en aplicar la fórmula: 

la superfície de la planta de la cambra de calderes expres- 
i S és la secció lliure mínima total necessiria per als 

: ventilació, en cm2. 

Les seccions lliures dels orificis indicats estan calculades 
ficis circulars. Quan l'orifici sigui de forma rectangular, la 
i6 lliure total haurh d'augmentar en un 

resta menor, i b la gran, i la longitud de l'aresta major no 
:rior a 1,5 vegades la longitud de l'aresta menor, o sigui, 

ada d'aire i ventilació inferior natural, a través d'un con- 
la seva secció lliure haurh de ser 1,5 vegades major que 

dada per als orificis en l'apartat anterior, i complir les es- 
limensionals donades per a aquells. 



Si el conducte és horitzontal, la secció calculada per als orificis en 
l'article anterior haurh de multiplicar-se pel coeficient corrector de la 
taula adjunta, segons la longitud total que tingui el conducte. 

Longitud del conducte en metres Coeficient de correcció 

5. Entrada d'aire i ventilació inferior per medis mecbics. 
Quan s'utilitzin medis mechnics per al subministrament de l'aire, 

de ventilació i co~mbustió, el chlcul es basarh en una demanda mínima 
d'aire de 7.200 m3/seg per cada 1.000 Th/h de potkncia nominal 
total de les calderes installades. 

En el cas que els conductes portin Únicament l'aire de ventilació de 
la cambra de calderes, el cabal de ciilcul serh almenys igual en metres 
cúbics per hora a deu vegades el nombre que expressa, en metres qua- 
drats, la superfície de la planta de la cambra, o sigui: 

HaurA de preveure's un control automhtic que talli el subministra- 
ment de gas al cremador o cremadors, en el cas de falliment en el sis- 
tema mecdnic d'introducció de l'aire. 

6 .  Ventilació superior de la cambra de calderes. Generalitats. 
En la part inferior de la cambra de calderes i a menys de 30 crn 

dels sostres hauran de situar-se els orificis de ventilació alta per tal d'eva- 
cuar l'aire viciat de la cambra, directament o bé per conducte, a l'aire 
lliure. 

7. Ventilació superior per obertures. 
La ventilació superior de la cambra de calderes només es podrh fer 

a través d'orificis que comuniquin directament a l'aire lliure, quan la 



cambra de calderes estigui situada a la terrassa o terrat, o es trobi a 
l'exterior de l'edifici. 

Els orificis es faran, si és possible, en dues parets diferents, i a la 
seva secció total, S ens serl donada per la fórmula: 

amb un mínim de 250 cm2. Sent A la superfície de la planta de la cam- 
bra expressada en m2. 

Si els orificis són de secció rectangular, la secció total d'aquests 
s'augmentarl en un 

si la longitud de l'aresta major no fos superior a 1'5 vegades la longitud 
de l'aresta menc,r. 

8. Ventilació superior per conductes. 

a) Exceptuant els casos descrits en l'apartat anterior, la ven- 
tilació de la cambra de calderes es far& per tiratge natural a través 
d'un conducte, constru'it amb materials incombustibles que desem- 
boqui a l'aire lliure i iniciant la seva sortida a la cambra, al costat 
del sostre d'aquest. 

b) La secció del conducte de ventilació alta ser2 igual a la 
meitat de la secció total dels conductes de fums, amb un mínim 
de 250 cm2. 

c) Quan la ventilació de la cambra de calderes es faci per 
la beina que conté el conducte de fums, s'haurl de collocar a la 
seva base un dispositiu que limiti el cabal d'aire, evacuat a causa 
del tiratge tkrmic de la beina, a un valor aproximadament, en 
metres cúbics per hora, a deu vegades el valor de I'lrea A del pis 
de la cambra de calderes, expressat en metres quadrats, és a dir: 

B) Installacions de pothcia total inferior a 60 Th/h per a la cale- 
facció i producció d'aigua calenta sanitlria, cuines collectives, etc. 

1.  Les condicions que hauran de reunir els locals on hi hagi ins- 
tallats un o més aparells de potkncia total inferior a 60 Th/h per a la 
utilització determinada en el títol, seran les següents: 

a) Disposar d'entrada d'aire suficient per a l'alimentació dels 
aparells. 

b) Tenir un volum brut de 8 m3 com a mínim. 

c) L'esmentat volum pot reduir-se a 6 m3 si el local est& 
permanentment obert a un altre de ben ventilat, del qual el prima 



sigui una dependbncia i si no conté més que aparells per cuinar o 
produir aigua calenta per acumulació, i que el seu cabal calorífic 
sigui inferior a 4 Th/h. 

4 No s'assenyala límit inferior de volum si el local és exclu- 
sivament reservat per emplacament d'un aparell de calefacció o de 
producció d'aigua calenta. 

e )  Haurii de tenir almenys una finestra o porta que s'obri 
directament a l'exterior o a un pati d'amplada mínima de 2 m. 

f) No ser& exigida la finestra o porta esmentada si es tracta 
d'un local reservat exclusivament per ubicar-hi aparells de calefaccib 
s de producció d'aigua calenta o bé si es tracta d'un lloc de triinsit 
que contingui Únicament aparells de calefacció. 

ANNEX 11. ALCADA ADDICIONAL A AFEGIR A LA 
RESULTANT DE L'APLICACIÓ DE L'ORDRE 24-4-77, 
DE 3 DE DESEMBRE DE 1978, PER AL CALCUL D'AL- 
CADA DEL CONDUCTE DE FUMS, SEGONS L'ARTI- 
CLE 19 

Calcada addicional ser2 el major resultant dels casos A i B que 
s'estableixen a continuació: 

essent en ambdós casos: 

Ha l'alcada que resulta d'aplicar l'Ordre esmentada, 
B, l'alcada de l'edifici més elevat en un radi de 2H, 
B, l'algada de l'edifici més elevat en un radi comprks entre 2Hs 
i 20. 
Ambdues alcades B1 i B2 en referbncia a la base de la xemeneia. 



ANNEX IH. NIVELLS DE REFEmNCIA PER A LA 
DECLARACIO DE LES SITUACIONS D'ATENCIO I 
VIGILANCIA ATMOSFiZRICA (Article 28) 

Els nivells de referitncia per a la declaració de les situacions d'Aten- 
ció i Vipildncia atmosfErica queden fixades de la manera següent: 

1. Partícules en suspensi6 
Concentració mAxima mitjana de 24 h. . . 250 pgr/m3 

2. 6xids de sofre expressats en SOa 
Concentració mhxima mitjana de 24 h. . . 250 pgr/m3 
Si la concentració mitjana de 24 h de les par- 
ticules en suspensió és superior a 125 pgr/m3 
Concentracib mdxima mitjana de 24 h. . . 300 pgr/m3 
Si la concentració mitjana de 24 h de les par- 
tícules en suspensió és superior a 125 ygr/m3. 

ANNEX IV. DE DEFINICIONS 

Respecte als conceptes que tot seguit s'esmenten es tindran en 
compte les definicions contingudes en l'Annex 1 (Definicions i Termino- 
logia) de l'Ordre del Ministeri d'Industria de 18 d'octubre de 1976 sobre 
prevenció i correcció de la contaminació atmosfitrica d'origen industrial 
(B.O.E. de 3 de desembre): 

Ambient exterior; Ambient interior; Aparell depurador; Calitja I 
Boira; Capa &inversió; Captador de pols; Combustible; Combustible net; 
Concentració de contamimnts; Condicions m r m l s ;  Condicions estdn- 
dard; Contaminació de base; Contalminació de fons; Contaminant d'at- 
mosfera; Contingut en cendres; Depurador; Efluent gasós; Emissib; Esca- 
la de Ringelmann; Focus contaminador; Sutge; Fum; Incinerador; Inver- 
sió tdrmica; Matkria sedimentable; Matdria en suspensió; Boira fotoquimi- 
ca o "smog" fotoquímic; Nivell de contaminació de fons; Nivell d'emissid; 
Nivell d'immixtió; Opacitat; P h ;  Pols sedimentable; "Smog". 

IMMIXTI~.  Concentració de contaminants en l'atmosfera a nivell de 
terra, de manera temporal o permanent, resultant de la difusió dels con- 
taminants emesos pels focus emissors prbxims o llunyans que incideixin 
en un lloc determinat. 

AEROSOL. Dispersió colloi'dal de partícules sblides o líquides finament 
dividides en un medi gasós; la velocitat de caiguda de les partícules és 
menyspreable i el seu diimetre equivalent mAxim s'acostuma a establir 
en una micra. 

CENDRES. Residu mineral que resta encara després d'una combustió 
completa. 



BAF. Aire saturat de vapors d'un líquid, a temperatura superior a la 
de l'ambient, el refredament natural dels quals posats en contacte deter- 
mina la condensació dels vapors en forma de boires o gotes damunt les 
superfícies més fredes; generalment es tracta de vapors d'aigua amb 
mínimes quantitats d'altres substancies oloroses o aromatiques. 

ANNEX V. DEFINICIO I AVALUACIO DELS FAC- 
TORS INTEGRANTS DE L'ÍNDEX DE PERCEPCI6 
(IP) (Article 36) 

Definicions: 

MAT~RIA OLOROSA. Qualsevol substancia o barreja de substiincies pre- 
sents en l'aire i perceptible pel sentit de l'olfacte. Haura d'entendre's que 
la seva concentració és inferior al nivell de toxicitat, ja que en tal cas es 
considerara l'efecte per criteris a ell inherents. 

UNITAT D'OLOR (NOTACI~ U. O.) Volums d'aire lliure d'olors, neces- 
sari per diluir l'olor, justament fins al llindar de perceptibilitat. 

UNITAT D'OLOR. Grau d'ccagradabilitat, associat amb una matbria o 
amb una font d'ernissió. S'avalua mitjan~ant el Factor de Qualitat 
d'Olor. 

FACTOR DE QUALITAT D'OLOR (NOTACIÓ F. Q.). Valor numkric associat 
a la qualitat d'una olor. Es tabula en aquest annex. 

FACTOR DE DURACI~  D'EMISSIÓ (F. D.). Factor associat a la fracció 
del dia que l'emissió es produeix; el seu valor es determina en aquest 
annex. 

FACTOR D'INTERMIT~NCIA (F. I.). Avalua la natura cíclica del pro,cés 
de generació d'olors; el seu valor queda tabulat en aquest annex. 

FACTOR DE DIRECCI~ DEL VENT (NOTACI~ F. V.). Fracció de l'any que 
el vent predomina en una direcció que queda dins el sector de 30 graus 
sexagesimals a ambdós costats de la línia recta que uneix el focus emissor 
i el perceptor. Els espais tancats per edificacions dins les quals es troben 
situats el focus emissor i el perceptor es consideraran iguals a 1. 

FACTOR DE PER~ODE D'EMISSIÓ (NOTACI~ F. P.). Pondera la natura més 
o menys critica dels moments del dia i de la nit, en els quals té lloc l'emis- 
si6 de les olors; es tabula en aquest annex. 

ÍNDEX DE PERCEPCI~ (NOTACI~ I. P.). És un índex adimensional, el 
qual avalua el grau de molbstia que una olor pot causar a un perceptor 
normal, en funció de les característiques de l'emissió. 



Avaluacions: 

1. Taula de Factors de Qualitat (FQ): 

Fabricació de plistics acrílics (motlles en calent) . 1,5 
Fabricació de pastisseria i bunyoleria . 1,O 
Fabricació de caramels . . . . . . . . . . . .  1,O 
Torradors de cafks . . . . . . . . . . . . .  1,3 
Fabricació de farines de peix i saladures . 2,O 
Fregiduries . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
Fosa . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,5 

. . .  Incinerador de cambres múltiples d'alta temperatura 1,2 
Fabricació de paper Kraft . . . . . . . . . . .  1,8 
Refinament de petroli . . . . . . . . . . . .  1,5 
Restaurant . . . . . . . . . . . . . . .  1,l 
Recuperació de cautxú . . . . . . . . . . . .  2,O 
Tractament d'aigiies residuals . . . . . . . . . .  1 s  
Fabricació i aplicació de vernissos . .  1,5 

2. Avaluació del factor FD: 

on H és el nombre d'hores d'emissió. 

3. Avaluació del factor FI: 

on C és el nombre de cicles per ho,ra. 
Si C és més gran que 10, el valor de FI es prendril igual a 2. 

4. Taula d'avaluació del factor FP: 

Horari d'emissid Dies d'emissid Factor FP 

7 a 22 feiners 1,00 
7 a 22 no feiners 1,lO 

2 2 a  7 qualssevol 1,20 




