Del Consell Comarcal de la Garrotxa sobre l’aprovació definitiva de la modificació d’un Reglament.
En data 10 de març de 2022, el Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa va acordar, entre d’altres, aprovar
inicialment la modificació del Reglament de gestió i ús del dipòsit controlat de residus municipals de la
Garrotxa.
Els acords d’aprovació inicial varen ser sotmesos a informació pública mitjançant anuncis i edictes al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8631 de data 22 de març de 2022 i en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona número 57 i al Diari de Girona de data 23 de març de 2022. Un cop transcorregut el
termini d’exposició al públic i no havent-se presentat cap al·legació, la modificació ha esdevingut aprovada
amb caràcter definitiu. Es publica íntegrament d’acord amb el que disposen els articles 178.1.b) del Decret
Legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de
Catalunya i els articles 60.1 i 63.2 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny
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EDICTE

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 Garrotxa.
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 Real Decreto 646/2020, de 7 de juliol, sobre la disposició del rebuig en dipòsits controlats).
2.2
L’objectiu 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.
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CAPÍTOL I. OBJECTE I DEFINICIÓ

Dades generals
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”.
CAPITOL II. FUNCIONAMENT DEL SERVEI
Gestió del servei
5.1
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.
5.2
Les obligacions del concessionari o adjudicatari del servei i dels operaris del dipòsit controlat de
residus seran les fixades en els corresponents plecs de condicions i atendran al que dictaminin en tot moment
els serveis tècnics comarcals.
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.

-

Les empreses productores de residus assimilables a municipals no valoritzables, que vulguin
aportar-hi residus generats a 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 del dipòsit.
Control d’entrada i descàrrega
7.1
En cap cas es permetrà l’entrada a les instal·lacions del Dipòsit controlat de la Garrotxa de residus
sense el corresponent contracte vigent i ben regularitzat.
7.2
Una vegada els transportistes arriben a la instal·lació estan obligats a identificar-se. El personal de la
instal·lació comprova la documentació de transport (fulls de seguiment), verifica que el residu que s’aporta
correspon amb el del contracte concedit, i pesa el vehicle carregat.
7.3
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 contracte concedit. En aquest cas, si el residu ja s’ha abocat a les
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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.
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Titular

7.5
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, el transportista estarà obligat a donar-hi
compliment.
7.6
Posterior a la descàrrega de residu, el vehicle serà pesat de nou per determinar el pes real del material
dipositat. El personal del dipòsit entregarà al transportista un tiquet amb el pes dipositat, i omplirà i signarà la
documentació de transport amb les dades reals de la descàrrega.
7.7
L’horari d’entrada a les instal·lacions del Dipòsit controlat de la Garrotxa és els dies laborables, de
dilluns a divendres, de 7:00 a 13:00 hores.
CAPÍTOL III. MATERIAL ACCEPTAT
Residus acceptats
8.1
Al Dipòsit controlat de la Garrotxa hi podran tenir accés els residus municipals i els assimilables a
municipals, no reciclables ni valoritzables, així com els que prevegi el Catàleg Europeu de Residus i constin a
l’autorització ambiental.
8.2
S’entén per residus municipals aquells residus generats als domicilis particulars, els comerços, les
oficines, els serveis, neteja d’espais públics i carrers, 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 DE RESIDUS
Residus d’origen públic
9.1
S’autoritzen les entrades dels ens públics i adjudicataris dels serveis públics de recollida de residus de
la comarca a les instal·lacions del Dipòsit controlat.
9.2
Qualsevol servei públic que accedeixi a les instal·lacions del dipòsit haurà d’actuar atenent al que
dictamini el personal del Dipòsit controlat.
9.3
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 o a les ordenances
fiscals si s’escau.
Residus assimilables a domèstics generats per activitats empresarials
10.1 S’autoritzen les entrades dels productors privats de residus assimilables a domèstics generats a la
comarca de la Garrotxa.
Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594
www.garrotxa.cat – ccgarrotxa@garrotxa.cat - NIF P-6700007-E

Núm. BOP 94 · Núm. edicte 3988 · Data 17-05-2022 · CVE BOP-2022_0_94_3988 · Pàg. 3-6 · https://ddgi.cat/bop

7.4
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.
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instal·lacions, s’obligarà al responsable del transport a retirar-lo de les instal·lacions assumint els costos que
se’n derivin.

11.2 En el cas de residus que no siguin identificables per simple observació serà necessària una
caracterització analítica per esbrinar la seva composició (Decret 69/2009, prova analítica complerta amb
vigència per a 5 anys i prova de conformitat anual). Tots els costos derivats d’aquestes actuacions seran a
càrrec del productor.
11.3 Els productors que vulguin aportar residus al Dipòsit controlat de la Garrotxa, i que donin compliment
als punts anteriors (9.1 i 9.2) hauran de tramitar el contracte de gestió de residus amb el Consell Comarcal
com a titular de la instal·lació.
11.4 Per la formalització del contracte s’ha d’omplir i presentar tota la documentació segons estableixi el
Consell Comarcal pels mitjans electrònics estipulats.
11.5 El contracte de gestió de residus l’ha de tramitar el productor del residu o una empresa operadora del
trasllat.
Transport
12.1 El transportista del material a aportar al dipòsit està obligat a realitzar el pesatge dels residus. Haurà de
pesar el vehicle abans i després de la descàrrega, sota les indicacions del gestor.
12.2 El transportista de les entitats locals i de les empreses privades, estarà obligat a facilitar al gestor del
dipòsit les dades relacionades amb els residus aportats i el productor.
Tipus de contractes
13.1 Els contractes que el Consell Comarcal de la Garrotxa concedeix per entrar al Dipòsit controlat de la
Garrotxa poden ser de caràcter puntual o periòdic.
13.2 Seran considerats contractes puntuals els concedits per a l’entrada de residus de produccions puntuals
o amb composicions o volums diferents. Tindran una durada de 21 dies i permetran una sola entrada al Dipòsit
controlat.
13.3
Seran considerats contractes periòdics els concedits per a l’entrada de residus procedents de
generacions continuades, sempre amb una mateixa composició i amb una quantitat estable al llarg de l’any.
Podran tenir una durada màxima de 3 anys i permetran un nombre de viatges definits.
Inspecció
14.1 El Consell Comarcal de la Garrotxa, prèviament a la formalització del contracte corresponent, podrà
realitzar una inspecció a les deixalles que es volen abocar al Dipòsit controlat.
14.2 El Consell Comarcal de la Garrotxa podrà, durant la vigència del contracte, realitzar les inspeccions
que cregui necessàries de les deixalles a dipositar al Dipòsit controlat.
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11.1
És obligació dels productors de residus disposar del codi de productor de residus (P-xxxx.x) i la Fitxa
d’Acceptació (FA) o Notificació Prèvia (NP) segons el RD 553/2020 de trasllat de residus, amb l’Agència de
Catalunya.
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Contracte de gestió de residus

15.2 En el supòsit que tot sigui correcte, el contracte serà retornat degudament signat per part del Consell
Comarcal, i a partir d’aquest moment es podrà accedir a portar residus al dipòsit.
15.3 En cas que la documentació sigui insuficient, se li comunicarà al productor. En aquest supòsit el
productor o l’operador del trasllat haurà d’iniciar els tràmits de nou aportant tota la documentació necessària.
Incompliment del contracte
16.1 En qualsevol moment, i d’acord amb l’informe emès pels tècnics competents, el Consell Comarcal de
la Garrotxa pot deixar el contracte de gestió de residus al Dipòsit controlat sense efecte, 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 contracte o en d’altra normativa
vigent.
16.2 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 contracte vigent i, per tant, prohibir l’entrada de residus procedents d’aquesta
empresa al dipòsit controlat.
Fiscalitat
17.1 La deposició de residus a les instal·lacions del Dipòsit controlat de la Garrotxa està subjecte al
pagament d’una taxa o preu públic d’acord amb la corresponent ordenança fiscal aprovada pel Consell
Comarcal de la Garrotxa.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Segona.La inspecció, seguiment i control del servei es durà a terme mitjançant els 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:
- Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora dels residus
- Decret 1/1997, de 7 de gener de 1997, sobre la disposició del rebuig en dipòsits controlats
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15.1 Els serveis tècnics del Consell Comarcal avaluaran la documentació presentada pel productor, per la
formalització del contracte.
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Formalització del contracte

- RD 646/2020, de 7 de juliol, pel que es regula la eliminació de residus mitjançant deposició a dipòsit.
- RD 553/2020, de 2 de juny, pel que es regula el trasllat de residus a l’interior del territori de l’Estat.
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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Olot, a la data de la signatura electrònica
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- Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de residus en
els dipòsits controlats.
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