
Non i cognoms:

Ous podrits

Telèfon de contacte:

e-mail:

Formulari de registre de queixa per olor a l'empresa 
MAFRIGES

Queixa d'olor

Dades Personals

La finalitat d'aquest formulari és registrar una queixa de manera formal a l'empresa Mafriges per molèsties 
d'olor. Una vegada emplenat cal que l'envieu a l'empresa a l'adreça mafriges@mafriges.com perquè el 
registrin a la base de dades de queixes en acord al compliment de la norma que està subjecte a la llicència 
ambiental atorgada per l'OGAU el dia 10 de novembre de 2016 (Generalitat de Catalunya) exp: B1CS140262. 
 

ver: 1.0     17/02/2017

IMPORTANT: Aquesta base de dades està consultable en tot moment per Internet per part de l'Ajuntament. Si 
voleu consultar-la contacteu amb l'ajuntament i sol·liciteu-la. D'questa manera podreu obtenir una evidència 
que la vostra queixa ha estat registrada. 
 

Data: Hora a la qual s'ha començat a percebre l'olor: Hora que ha finalitzat:

Descripció (cal marcar-ne com a màxim 2):

Vegetals bullits

Escombraries

Vegetals podrits

Orina Torrat

Peix

Carn a la brasa

Fems

Plàstic

Pintura

Terra humida

Altres (descriu-la):

Características de l'olor percebuda:

S'ha detectat anteriorment? Consideres que la zona afectada és molt extensa?

Intensitat d'olor: Freqüència de l'olor:

Si és regular indica l'horari típipic:Observacions:

signatura 
(opcional):

Ajuntament de  
Sant Vicenç de Torelló
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