
Observacions:

Organisme responsable: Ajuntament de Granollers - Àrea Territorial

Termini d'implantació: Mitjà (< 5 anys)

Període d'execució: Acció continuada

Indicadors de seguiment relacionats: Indicadors GT7 Economia local activa i sostenible

En execució Mitjana

Objectius relacionats: Compromisos d'Aalborg per al GT7

Objectiu mesurable:

Valoració econòmica: Baixa

2 Programa d’actuacions de control i establiment de mesures correctores sobre 
les empreses contaminants

Accions del GT7 Índex accions

Descripció:

Estat d'execució/any: Prioritat:

Per tal de controlar la contaminació derivada de l’activitat econòmica municipal i en aplicació del principi “Qui 
contamina paga”, es proposa, en aquesta acció: 

Executar un Programa d'inspeccions a les indústries locals catalogades com a potencialment 
contaminants i obligar-les a establir mesures correctores en cas de detecció de nivells superiors als 
permesos. 

Polígons industrials a Granollers 

o Sistematitzar més la informació 

Intensificar el control de calderes, que, encara que obligatoris, no tothom compleix.  

o Fer un inventari de les calderes de gasoli, carbó i gas natural, conèixer-ne l'estat i controlar el 
compliment de les revisions reglamentàries 

o Realitzar accions de control de les emissions (cal disposar de contractes de manteniment de 
les instal·lacions a través del Gremi d’Instal·ladors) 

Es proposa, en aquesta acció, la reducció dels terminis de resolució d’expedients d’activitats i denúncies 
sense perdre rigor en la tramitació, mitjançant les actuacions següents: 

• Elaboració d’un programa de requeriments d'adequació a l'OM de les activitats de l'annex 3. 
• Elaboració d’un programa de requeriments d'adequació a la LIIA de les activitats classificades a l'annex 1 i 

2.1. 
• Increment del control dels continguts dels projectes d’activitats. 
• Programació d’actuacions sistemàtiques d’inspecció, bé per requeriment de la normativa sectorial, bé per 

exigències de la pròpia oficina d’activitats. 
• Major incidència en el control de la posada en marxa de les activitats, actualment amb la participació de 

les entitats ambientals de control. 
• Increment del suport administratiu en tramitació d'expedients d'activitats i tasques associades. 
• Realització de controls i revisions periòdiques reglamentaris de les activitats subjectes a la LIIA. 

 


