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l'esmentat projecte queda aprovat definitivament.

Catalunya núm. 5146, de 5 de juny de 2008 i al
diari “El Punt” de data 5 de juny de 2008.

CAPITOL
SERVEI

Acords que es fan públics als efectes oportuns
d'acord amb el que disposa l'article 38 del
Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals.

Un cop transcorregut el termini d’exposició al
públic i no havent-s’hi presentat al·legacions,
s'aprova el reglament amb caràcter definitiu i
es procedeix a publicar íntegrament el seu text
d’acord amb el que disposa l’art. 66 del
ROAS.

Article 5. Gestió del servei

Olot, 15 de setembre de 2008
Joan Espona i Agustín
President

Això es el que es fa públic als efectes oportuns.
Olot, 15 de setembre de 2008

Núm. 12450
CONSELL COMARCAL
DE LA GARROTXA
Edicte sobre aprovació definitiva d'un
projecte d'obres
El Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa va
acordar aprovar, en la sessió duta a terme el
passat dia 10 de juliol de 2008, els projectes
“Projecte constructiu de l'ampliació de l'EDAR
de Besalú i millores en el sanejament en alta
(La Garrotxa). Ampliació de l'EDAR de
Besalú” el qual va estar exposat a informació
pública mitjançant edictes al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 5185, de 31 de
juliol de 2007 i al Butlletí Oficial de la
Província de Girona núm. 149, de 4 d'agost de
2008.
Transcorregut el termini d'informació pública i
no havent-s'hi presentat cap al·legació,
l'esmentat projecte queda aprovat definitivament.
Acords que es fan públics als efectes oportuns
d'acord amb el que disposa l'article 38 del
Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals.
Olot, 15 de setembre de 2008
Joan Espona i Agustín
President

Núm. 12451
CONSELL COMARCAL
DE LA GARROTXA
Edicte sobre aprovació definitiva d’un
reglament
En data 8 de maig de 2008, el Ple del Consell
Comarcal va acordar aprovar inicialment el
“Reglament de gestió i ús del servei comarcal
de dipòsit controlat de residus municipals de la
Garrotxa”, el qual va estar publicat, a efectes
d’informació pública, al Butlletí Oficial de la
Província de Girona núm. 103, de 28 de maig
de 2008, al Diari Oficial de la Generalitat de

Joan Espona i Agustín
President
REGLAMENT DE GESTIÓ I ÚS DEL SERVEI COMARCAL DE DIPÒSIT CONTROLAT DE RESIDUS MUNICIPALS DE
LA GARROTXA

II.

FUNCIONAMENT

DEL

5.1 El servei d’explotació del Dipòsit controlat
de la Garrotxa es realitza a través d’una
concessió administrativa.
5.2 La gestió del servei es regeix per tot allò
establert en els corresponents plecs de
condicions del contracte administratiu, la normativa vigent, el present reglament i allò que
determinin els serveis del Consell Comarcal.
Article 6. Usuaris de les instal·lacions
6.1 Podran ser usuaris del Dipòsit controlat de
la Garrotxa:
-Els serveis públics de recollida de deixalles,
que vulguin aportar-hi residus municipals
recollits a la comarca de la Garrotxa.

CAPÍTOL I. OBJECTE I DEFINICIÓ
Article 1. Objecte
1.1 El present reglament té per objecte regular
les condicions generals de gestió i ús del
Dipòsit controlat de residus municipals de la
comarca de la Garrotxa.
Article 2. Definició
2.1 El Dipòsit controlat de la Garrotxa és una
instal·lació de disposició controlada de residus
municipals no valoritzables (dipòsit controlat
de residus municipals de classe II, de
conformitat amb la classificació establerta en
el Decret 1/1997, de 7 de gener de 1997, sobre
la disposició del rebuig en dipòsits controlats).
2.2 L’objectiu principal del Dipòsit controlat
de la Garrotxa és satisfer de manera preferent
les necessitats de disposició de les deixalles
recollides pels serveis municipals a la comarca
de la Garrotxa.
2.3 Mentre la capacitat del mateix així ho
permeti, també es podran entrar residus assimilables a domèstics procedents d’activitats
empresarials, sempre que es compleixin totes
les condicions establertes en el present
reglament i en la legislació vigent i que s’hagin
generat a la comarca de la Garrotxa.

-Les empreses productores de residus assimilables a municipals no valoritzables, que
vulguin aportar-hi residus generats a la
comarca de la Garrotxa.
6.2 Qualsevol persona que entri a les instal·lacions del Dipòsit controlat de la Garrotxa
haurà de complir les normes i requeriments en
matèria de seguretat i salut atenent a la
legislació vigent i a tot allò que dictamini el
personal de l’abocador.
CAPÍTOL III. MATERIAL ACCEPTAT
Article 7. Residus acceptats
7.1 Al Dipòsit controlat de la Garrotxa hi
podran tenir accés els residus municipals i els
assimilables a municipals, així com els que
prevegi el Catàleg Europeu de Residus.
7.2 S’entén per residus municipals aquells
residus generats als domicilis particulars, els
comerços, les oficines, els serveis, els que no
tenen la consideració de residus especials i que
per llur naturalesa o composició es poden assimilar als que es produeixen en els esmentats
llocs o activitats
CAPITOL IV. ENTRADES DELS SERVEIS
PÚBLICS

Article 3. Titular

Article 8. Residus d’origen públic

3.1 El titular de les instal·lacions del Dipòsit
controlat de la Garrotxa i el responsable de la
seva explotació és el Consell Comarcal de la
Garrotxa.

8.1 S’autoritzen les entrades dels adjudicataris
dels serveis públics de recollida de residus de
la comarca a les instal·lacions del Dipòsit
controlat.

Article 4. Dades generals

8.2 Qualsevol servei públic que accedeixi a les
instal·lacions de l’abocador haurà d’actuar
atenent al que dictamini el personal del Dipòsit
controlat.

4.1 El Dipòsit controlat de residus de la
comarca de la Garrotxa està situat al terme
municipal de Beuda, al paratge conegut com
“Clot de les Mules”.
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8.3 El Consell Comarcal de la Garrotxa
imputarà els costos del servei de disposició de
residus al Dipòsit controlat als ens públics
corresponents, atenent al corresponent estudi
de costos aprovat.
CAPÍTOL V. ENTRADES DE RESIDUS
ASSIMILABLES A DOMÈSTICS GENERATS PER ACTIVITATS EMPRESARIALS
Article 9. Sol·licitud
9.1 Les activitats empresarials que vulguin
aportar residus al Dipòsit controlat de la
Garrotxa hauran de sol·licitar, amb una
antelació mínima de 48 hores hàbils, un permís
d’entrada al Registre general del Consorci de
Medi Ambient i Salut Pública, SIGMA.
9.2 La sol·licitud del permís d’entrada s’ha de
realitzar segons el model de formulari definit
pel Consell Comarcal i contindrà com a
mínim:
-Les dades del productor: nom de l’empresa,
domicili fiscal, telèfon i fax, NIF, número de
compte bancari i codi de productor de residus,
si s’escau.
-Les dades del residu a abocar: descripció del
material i el seu origen, codi segon el CER,
pes del material a abocar i nombre de viatges
anuals, si s’escau.
-Les dades del transportista: nom de l’empresa,
domicili, NIF, codi de transportista autoritzat,
si s’escau, i matrícules dels vehicles que
realitzaran el transport.
9.3 El permís d’entrada l’ha de sol·licitar el
productor del residu, és a dir, l’empresa que
genera i posseeix les deixalles, no el
transportista de les mateixes.
Article 10. Tipus de permisos
10.1 Els permisos que el Consell Comarcal de
la Garrotxa concedeix por entrar al Dipòsit
controlat de la Garrotxa poden ser de caràcter
eventual o regular.
10.2 Seran considerats permisos eventuals els
concedits per a l’entrada de residus de
produccions puntuals o amb composicions o
volums diferents. Tindran una durada de 15
dies i permetran una sola entrada al Dipòsit
controlat.

BOP de Girona núm. 187 – 29 de setembre de 2008
les deixalles que es volen abocar al Dipòsit
controlat.
11.2 El Consell Comarcal de la Garrotxa
podrà, en qualsevol moment, realitzar una
inspecció de les deixalles que ja disposin de
permís per entrar al Dipòsit controlat.
Article 12. Atorgament del permís
12.1 Atenent a les especificacions de la
sol·licitud del permís, a l’informe emès arran
de la inspecció prèvia realitzada per part dels
serveis tècnics competents, i segons el Catàleg
Europeu de Residus i la llista orientativa de
residus originats a la indústria assimilables a
residus municipals comercials, el Consell
Comarcal de la Garrotxa atorgarà o denegarà
el permís.
12.2 En el cas de residus que no siguin identificables per simple observació serà necessària
una caracterització analítica per esbrinar la
seva composició i sol·licitar permís per l’entrada. Tots els costos derivats d’aquestes
actuacions seran a càrrec del productor.
12.3 En el supòsit que una empresa no estigui
al corrent de les obligacions tributàries amb el
Consell Comarcal de la Garrotxa i d’acord
amb informe dels tècnics competents, es podrà
denegar la sol·licitud de permís d’entrada al
dipòsit controlat.
Article 13. Retirada del permís
13.1 En qualsevol moment, i d’acord amb
l’informe emès pels tècnics competents, el
Consell Comarcal de la Garrotxa pot retirar o
denegar un permís d’entrada al Dipòsit
controlat, atenent al fet que els residus puguin
suposar un perjudici pel correcte funcionament
de les instal·lacions o atenent a l’incompliment
de qualsevol condició establerta en el present
reglament, en el corresponent permís o en
d’altra normativa vigent.
13.2 En el cas que una empresa no estigui al
corrent de les taxes o obligacions tributàries
corresponents amb el Consell Comarcal de la
Garrotxa i d’acord amb l’informe emès pels
tècnics competents, el Consell Comarcal podrà
revocar el permís vigent i, per tant, prohibir
l’entrada de residus procedents d’aquesta
empresa al dipòsit controlat.

10.3 Seran considerats permisos regulars els
concedits per a l’entrada de residus procedents
de generacions constants, sempre amb una
mateixa composició i amb una quantitat més o
menys constant al llarg de l’any. Podran tenir
una durada màxima de 3 anys i permetran un
nombre de viatges definits.

Article 14. Prohibició d’entrada

Article 11. Inspecció

14.2 No es permetrà l’entrada de residus a les
instal·lacions que, si s’escau, no tinguin actualitzades les situacions de codi de productors,
transportistes autoritzats, fulls de seguiment, i
altres prescripcions legals.

11.1 El Consell Comarcal de la Garrotxa,
prèviament a la concessió del permís
corresponent, podrà realitzar una inspecció a

14.1 En cap cas es permetrà l’entrada a les
instal·lacions del Dipòsit controlat de la
Garrotxa de residus empresarials assimilables
a domèstics sense el corresponent permís
vigent i ben regularitzat.

14.3 El personal del Dipòsit controlat podrà
denegar l’entrada de material si comprova que
el residu que s’aporta no es correspon amb el
del permís concedit. En aquest cas, si el residu
ja s’ha abocat a les instal·lacions, s’obligarà al
responsable del transport a tornar-lo a carregar
i emportar-se’l.
14.4 En cas d’emergència, força major, risc
d’afectació greu al medi, d’avaria de
maquinària, o en d’altres situacions anàlogues
que així ho requereixin, el Consell Comarcal
podrà restringir l’entrada de residus al Dipòsit
controlat sense previ avís.
Article 15. Control del permís d’entrada
15.1. Quan es tracti d’un permís eventual, a
l’entrada del Dipòsit controlat el transportista
ha de presentar al personal l’original i la còpia
del permís d’entrada, degudament signats pel
transportista. Un cop fetes les comprovacions
oportunes, serà signat pel personal de les
instal·lacions, com a gestor, i se’n retornarà
còpia al transportista.
15.2. Quan es tracti d’un permís regular, la
primera vegada que s’aporti material a al Dipòsit controlat, el transportista ha de presentar
al personal l’original i la còpia del permís
d’entrada, degudament signats pel transportista. Un cop fetes les comprovacions oportunes, serà signat pel personal de les
instal·lacions, com a gestor, i se’n retornarà
còpia al transportista. Les altres vegades que
s’aporti material al Dipòsit, el transportista ha
de presentar al personal la còpia del citat
permís ja prèviament signat.
Article 16. Descàrrega del residu
16.1. L’entrada de residus a les instal·lacions i
la descàrrega del material es realitzarà seguint
sempre les indicacions del personal del Dipòsit
controlat de la Garrotxa.
16.2. Els transportistes estaran obligats a
identificar-se, ensenyar el permís, pesar les
deixalles i tarar el vehicle.
16.3. Els transportistes estaran obligats a
ensenyar la càrrega de vehicle prèvia descàrrega del material si el personal de les instal·lacions ho creu convenient.
16.4. L’horari d’entrada a les instal·lacions del
Dipòsit controlat de la Garrotxa és els dies
laborables, de dilluns a divendres, de 8:00 a
14:00 hores.
Article 17. Fiscalitat
17.1 La taxa o preu públic que genera la
deposició de residus a les instal·lacions del
Dipòsit controlat de la Garrotxa és la fixada
d’acord amb la corresponent ordenança fiscal i
consistirà en una quantitat fixada pel
tractament de les deixalles, segons una tarifa
per tona abocada.
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DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera.- El Consell Comarcal podrà efectuar
la prestació del servei mitjançant qualsevol de
les formes de gestió directa o indirecta dels
serveis públics previstes en el Decret legislatiu
2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i en el Decret 179/95 pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Segona.- La inspecció del servei correspondrà
als serveis del Consorci de Medi Ambient i
Salut Pública de la Garrotxa, SIGMA.
Tercera.- En tot allò no previst en aquest
Reglament s’aplicaran subsidiàriament les
normes de Règim Local, en especial el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals (ROAS).
Quarta.- Sens perjudici del que estableix
aquest Reglament és aplicable en matèria de
residus, la següent normativa – i totes les
modificacions, revisions i ampliacions de la
normativa a partir del moment d’aprovació del
present Reglament:
- Llei 15/2003, de 13 de juny, que modifica la
Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels
residus
- Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus
- Decret 1/1997, de 7 de gener de 1997, sobre
la disposició del rebuig en dipòsits controlats
Cinquena.- S’atorga a la presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa la prerrogativa
per a interpretar el sentit i l’abast de les disposicions del present Reglament, i per resoldre
els dubtes que ofereixi el seu compliment. Els
acords que dicti en l’exercici de les prerrogatives d’interpretació seran immediatament
executius.
DISPOSICIÓ FINAL
El present reglament entrarà en vigor i serà
immediatament executiu una vegada que hagi
estat aprovat definitivament, i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils previstos a
l’article 65.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, a
comptar des del dia següent al de la publicació
del text íntegre del reglament en el Butlletí
Oficial de la Província.
El present Reglament regirà en tant no s’acordi
la seva modificació puntual o la seva
derogació expressa.
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Núm. 12452
CONSELL COMARCAL
DE LA GARROTXA
Edicte sobre aprovació definitiva d'una
ordenança
En data 10 de juliol de 2008, el Ple del Consell
Comarcal de la Garrotxa va acordar aprovar
provisionalment la modificació del preu públic
de l'ordenança reguladora de la prestació del
servei de menjadors escolars, la qual va estar
publicada, a efectes d'informació pública, al
Butlletí Oficial de la Província de Girona núm.
149, de 4 d'agost de 2008 i en el diari “El
Punt” de data 7 d'agost de 2008.
Un cop transcorregut el termini d'exposició al
públic i no havent-s'hi presentat al·legacions,
s'aprova la modificació de l'ordenança amb
caràcter definitiu i es procedeix a publicar
íntegrament el seu text d'acord amb el que
disposa l'art. 66 del ROAS.
Això es el que es fa públic als efectes
oportuns.
Olot, 15 de setembre de 2008
Joan Espona i Agustín
President
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU
PÚBLIC CORRESPONENT A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADORS
ESCOLARS.
Article 1.- Fonament legal
De conformitat amb l’article 39.1.e) del Decret
Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre pel qual
s’aprova el text refós de la Llei sobre
l’organització comarcal de Catalunya i fent ús
de les facultats concedides pels articles 41 al
47 i 127 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de
5 de març pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aquest
Consell Comarcal estableix el preu públic
corresponent a la prestació del servei de
menjadors escolars de la comarca que gestiona
i presta el Consell Comarcal de la Garrotxa.

Aquells alumnes, considerats alumnes amb
necessitats educatives específiques, que no van
al centre que els correspon per mapa escolar i
així ho determina la resolució del Departament
d’Educació.
Article 4.- Obligats al pagament
Estan obligats al pagament totes les persones
físiques que siguin usuaris del menjador
escolar, tant si són alumnes com si són mestres
o altra persona degudament autoritzada.
En el cas dels alumnes, pel fet d’esser menors
d’edat, el pagament correspondrà als pares, als
tutors o als representants legals o als
responsables dels beneficiaris.
Article 5.- Quantia
El preu públic es determinarà en funció dels
imports fixats pels menjadors escolars dels
centres docents que gestiona el Consell
Comarcal de la Garrotxa pel curs escolar
2008/2009:
CEIP LES ESCOMES de Sant Jaume de
Llierca
1. L’alumne habitual o fix
6,52 €
2. L’alumne que usa esporàdicament el servei
8,13 €
3. Els mestres i professors i personal no docent
que no han d’utilitzar el servei de monitors i
fan ús del servei habitualment
4,94 €
4. Els mestres, professors i personal no docent
que no han d’utilitzar el servei de monitors i
no fan ús del servei habitualment
6,42 €
CEIP FINESTRES de Mieres
1. L’alumne habitual o fix
6,46 €
2. L’alumne que usa esporàdicament el servei
8,40 €
3. Els mestres i professors i personal no docent
que no han d’utilitzar el servei de monitors i
fan ús del servei habitualment
4,15 €
4. Els mestres, professors i personal no docent
que no han d’utilitzar el servei de monitors i
no fan ús del servei habitualment
5,40 €

Article 2.- Naixement de l’obligació
CEIP EL MORROT d’Olot
L’obligació de pagar el preu públic neix des de
que s’inicia la prestació del servei de menjador
escolar, si bé el Consell Comarcal podrà exigir
el dipòsit previ del seu import total o parcial,
conforme a l’article 46 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals.
Article 3.- Exempcions
Queden exempts de pagar la taxa del servei de
menjador escolar:

1. L’alumne habitual o fix
7,48 €
2. L’alumne que usa esporàdicament el servei
9,09 €
3. Els mestres i professors i personal no docent
que no han d’utilitzar el servei de monitors i
fan ús del servei habitualment
5,07 €
4. Els mestres, professors i personal no docent
que no han d’utilitzar el servei de monitors i
no fan ús del servei habitualment
6,51 €
Segons el reglament de funcionament del
servei de menjadors escolars del Consell
Comarcal de la Garrotxa es considera usuari
fix aquell que fa ús del servei com a mínim 3

