En data 21 de juliol 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 servei comarcal de la Planta de Compostatge de la
Garrotxa.
Els acords d’aprovació inicial varen ser sotmesos a informació pública mitjançant anuncis i edictes al Butlletí
Oficial de la Província de Girona número 146 de data 2 d’agost de 2022 i al Diari de Girona de data 3 d’agost
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

Santi Reixach Garriga
President
Olot, la Garrotxa, a la data de la signatura electrònica

REGLAMENT DE GESTIÓ I ÚS DEL SERVEI COMARCAL DE LA PLANTA DE COMPOSTATGE
DE LA GARROTXA
Preàmbul
En virtut del conveni de col·laboració signat entre l’Agència de Residus de Catalunya, l’Agència Catalana de
l’Aigua i el Consell Comarcal de la Garrotxa, es construeix la Planta de Compostatge de la Garrotxa,
l’explotació de la qual és responsabilitat del Consell Comarcal de la Garrotxa.
La Planta de Compostatge de la Garrotxa té per objecte el tractament de fangs de depuració de les depuradores
públiques a la comarca de la Garrotxa i de la fracció orgànica dels residus recollits a la Garrotxa i la seva àrea
d’influència. Els tractaments es realitzen conjuntament, però sense barrejar, amb el que s’obtindran dos
productes diferenciats: el compost de fangs de depuradora i el compost de Fracció Orgànica dels Residus
Municipals.
La Planta de Compostatge de la Garrotxa entra en funcionament el mes de març del 2005.
El Programa d’Actuacions Comarcal igualment estableix que el Consell Comarcal de la Garrotxa assumeix la
competències en matèria de gestió de residus per delegació o conveni amb els ajuntaments, o també la
conversió en comarcal del servei.
D’acord amb les competències assumides i d’acord amb l’article 159 del Decret 179/95 de 13 de juny pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el Consell Comarcal de la Garrotxa, té la
voluntat d’articular el servei de gestió de la Planta de Compostatge, en base el present Reglament.
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Del Consell Comarcal de la Garrotxa sobre l’aprovació definitiva de la modificació d’un Reglament.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

EDICTE

Titular
El Consell Comarcal de la Garrotxa és responsable de l’explotació del servei de la Planta de Compostatge de
la Garrotxa, d’acord amb el conveni vigent amb l’Agència de Residus de Catalunya.
Dades generals
La Planta de Compostatge de la Garrotxa està situada al terme municipal d’Olot, a la carretera de les Feixes,
s/n.
Objecte de la Planta
La Planta de Compostatge de la Garrotxa té per objecte el tractament dels següents residus compostables:
- fracció orgànica dels residus municipals recollits selectivament,
- fangs de depuració,
- fracció vegetal (gespa i poda)
- materials orgànics estructurants (envasos de fusta no tractada, palets).
Aquests residus són recollits de forma selectiva a la comarca de la Garrotxa i la seva àrea d’influència.
Els tractaments es realitzen conjuntament, però sense barrejar, pel que s’obtindran tres productes diferenciats:
el compost de fangs de depuradora, el compost de fracció orgànica dels residus municipals i el compost de
fracció vegetal.
També dona servei de trinxat de la fusta recollida a les deixalleries inscrites als servei del Consell Comarcal.
Usuaris de les instal·lacions
Els residus compostables procedents de les recollides segregades en origen, són aportats a la Planta de
Compostatge de la Garrotxa pels diferents productors:
- entitats locals (adscrites al servei comarcal o no),
- empreses privades, associacions o altres entitats,
- particulars de la comarca.
La prioritat de la Planta és tractar els residus recollits selectivament a la comarca de la Garrotxa. Mentre les
capacitats de la Planta ho permetin, es podrà tractar també residus compostables recollits selectivament fora la
comarca.
Horari
L’horari de l’aportació dels residus compostables a la Planta de Compostatge de la Garrotxa és de 9:00h a
13:00h i de 15:00h a 18:00h de dilluns a divendres i de 9:00h a 12:00h els dissabtes. Els diumenges la Planta
romandrà tancada.
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El present reglament té per objectiu regular les condicions en què es prestarà el servei de tractament dels
residus compostables.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Objecte

En casos de necessitats de la Planta, i amb l’objectiu de regular les freqüències d’entrada, el Consell Comarcal
de la Garrotxa podrà restringir els horaris d’entrada per determinats ens locals, prèvia comunicació als
interessats.
Contracte de gestió de residus
Disposicions comunes:
És obligació dels productores de residus disposar del codi de productor de residus (P-xxxx.x) i tramitar la
Fitxa d’Acceptació (FA) o Notificació Prèvia (NP) segons el RD 553/2020 de trasllat de residus, amb
l’Agència de Residus de Catalunya.
Les activitats empresarials o ens locals que vulguin aportar residus a la Planta de Compostatge de la Garrotxa,
hauran de tramitar el contracte de gestió de residus amb el Consell Comarcal com a titular de la instal·lació,
amb una antelació mínima de 48 hores.
Per la formalització del contracte s’ha d’omplir i presentar tota la documentació segons estableixi el Consell
Comarcal pels mitjans estipulats.
El contracte de gestió de residus l’ha de tramitar el productor del residu o l’empresa operadora del trasllat.
Els contractes que el Consell Comarcal de la Garrotxa concedeix per entrar a la Planta de Compostatge de la
Garrotxa poden ser de caràcter puntual o periòdic.
- 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 a
la Planta.
- 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.
Els serveis tècnics del Consell Comarcal avaluaran la documentació presentada pel productor, per formalitzar
el contracte.
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 a la Planta. En cas que la documentació sigui
insuficient, se li notificarà al productor. En aquest supòsit el productor o l’operador del trasllat haurà d’iniciar
els tràmits de nou aportant tota la documentació necessària.
El Consell Comarcal de la Garrotxa podrà, durant la vigència del contracte, realitzar les inspeccions que cregui
necessàries de les deixalles a aportar a la Planta de Compostatge.
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En casos de necessitat puntual i excepcional dels ens locals, el Consell Comarcal de la Garrotxa podrà acordar
amb el seus responsables i d’acord amb el gestor de la Planta, canvis en els horaris i el calendari d’entrades
que es regularan de forma específica per cada cas.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Pel que fa a l’entrada de FORM, anualment el Consell Comarcal de la Garrotxa facilitarà a tots els productors
que utilitzin els serveis de la Planta un calendari dels dies festius d’aquell exercici, durant els quals no es podrà
aportar FORM a la Planta o bé s’establirà un horari reduït d’entrada.

Pel que fa a la FORM recollida per ens locals:
Només es podrà aportar la FORM que sigui recollida selectivament en origen.
Els ens locals hauran de notificar per escrit al Consell Comarcal de la Garrotxa, amb una antelació mínima de
15 dies, la seva intenció d’iniciar l’aportació de FORM a la Planta de Compostatge de la Garrotxa, amb el que
es reflecteixi l’acceptació de totes les condicions establertes en el present reglament.
En aquest moment, també s’hauran d’especificar les condicions amb les quals l’ens local realitza la recollida
de fracció orgànica (freqüències, àmbit, usuaris, vehicles, etc.) i acordar amb el Consell Comarcal de la
Garrotxa les freqüències d’entrada a la Planta de Compostatge de la Garrotxa.
Abans que l’ens local inici l’aportació de material a la Planta de Compostatge el Consell Comarcal de la
Garrotxa li haurà hagut de notificar l’acceptació o la no acceptació del material a la Planta.
Els ens locals restaran obligats a comunicar al Consell Comarcal de la Garrotxa les ampliacions de rutes i
freqüències de recollida de FORM que puguin comportar increments significatius en les aportacions de FORM
a la Planta, per tal d’adaptar les noves circumstàncies a les capacitats de la Planta.
L’ens local també resta obligat a notificar al Consell Comarcal de la Garrotxa, amb una antelació mínima de 1
mes, en el cas que deixi de necessitar els serveis de la Planta de Compostatge de la Garrotxa.
Pel que fa als fangs de depuració:
Procedents:
- de les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR’s) públiques, caldrà sempre l’autorització prèvia de
l’autoritat competent (l’ACA).
- d’origen privat hauran de presentar una analítica i complir una sequedat mínima del 18% per tal que no
obturi el sistema dosificador de cargols de la sitja de descàrrega.
- amb capacitat estructurant, es valorarà segons criteri tècnic per les necessitats de Planta i la capacitat
estructurant que presentin.
Pel que fa a la fracció vegetal:
Les aportacions de restes de poda, la llargada màxima dels troncs no podràs superar els 1,5 metres, aquests
hauran de ser nets d’arrels i sense terra. És important que la poda descarregada no contingui impropis (plàstics,
envasos, restes de tanques de jardí...). Els residus s’han de descarregar sense cap tipus de bossa.
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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 a la
Planta de Compostatge.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

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 a la Planta de Compostatge 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.

Prohibició d’entrada
El Consell Comarcal de la Garrotxa podrà restringir l’entrada de residus a les instal·lacions de la Planta en els
següents casos:
vehicles que sistemàticament provoquin vessaments o dispersions de residus i pèrdues de
lixiviats
ens que, de manera continuada, portin excés de lixiviats
quan existeixi la possibilitat d’afectar de manera greu el medi sense avís previ en els casos de
força major
per raó de capacitats de la Planta, comunicant aquesta circumstància amb una antelació
mínima de 1 mes
sense avís previ en els casos d’avaria de la maquinària, per un període de temps oportú per la
seva reparació, i durant el qual s’informarà als ens locals de l’aturada
quan els resultats de les caracteritzacions demostrin que el material que aporten suposa un
perjudici pel correcte funcionament de la Planta
quan en el decurs de la manipulació dels residus compostables es detecti la presència de
residus no admissibles, es podran restringir futures entrades dels productors que els correspongui
Es prohibeix expressament l’entrada de residus compostables que contingui un excés de lixiviats que pugui
suposar un perjudici pel correcte funcionament de la Planta de Compostatge.
Es prohibeix l’entrada a la Planta de FORM quan hagin transcorregut més de 48 hores entre el moment
d’aportació de la fracció orgànica als contenidors de recollida segregada i l’hora d’entrada a la Planta, excepte
en els dies posteriors a festius a la Planta de Compostatge de la Garrotxa.
El Consell Comarcal podrà prohibir l’entrada sempre que el material a aportar incompleixi les condicions
fixades per l’autorització d’entrada o a la present ordenança.
Accés i descàrrega
L’accés i l’entrada a la Planta de Compostatge es realitzaran segons la ruta que especifiqui el Consell
Comarcal de la Garrotxa.
La descàrrega de la fracció orgànica es realitzarà sota les indicacions del gestor de la Planta, en la zona
habilitada a tal efecte.
En el cas que el transport i/o la descàrrega els residus compostables a la Planta generin algun desperfecte a les
instal·lacions, el productor pertinent se’n farà responsable.
Un cop realitzada la descàrrega del material, si el gestor de la Planta detecta la presència de residus no
admissibles, el transportista restarà obligat a tornar a carregar aquest material i emportar-se’l, separadament si
és possible o tota la càrrega si no es pot destriar. Es consideraran residus no admissibles:
Residus municipals que no provinguin d’una recollida selectiva
Residus industrials especials
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Les aportacions d’envasos de fusta (palets i restes de fusta), sempre hauran de ser de fusta natural ni tractats ni
pintats. Els palets hauran de ser nets, sense contenir plàstics ni cartrons. La mida de palets màxima no podrà
superar els 1,5 metres.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Pel que fa als materials orgànics estructurants:

Quan en el decurs de la manipulació dels residus compostables es detecti la presència de residus no
admissibles també es podran restringir futures entrades dels productors que els correspongui.
Transport
El transportista dels residus, està obligat a facilitar la documentació relacionada amb el transport dels residus
tal com marca el Real Decret 553/2020, que segons el cas pot ser el document d’identificació (DI) o full de
seguiment (FS).
El transportista del material a aportar a la Planta està obligat a realitzar el pesatge dels residus compostables.
Haurà de pesar el vehicle abans i després de la descàrrega, sota les indicacions del gestor de la Planta.
Liquidació
Els imports de tractament es fixaran d’acord amb el que s’estableixi en la corresponent ordenança fiscal
reguladora de la taxa per l’entrada dels residus compostables a la Planta de Compostatge de la Garrotxa
aprovada pel Consell Comarcal de la Garrotxa.
El cobrament es realitzarà a través d’una liquidació d’acord amb les corresponents ordenances fiscals (i les
caracteritzacions dels materials aportats, quan s’escaigui) als productors responsables dels residus
compostables entrats a Planta.
En el cas que estiguin clarament diferenciades, a la liquidació es segregaran els conceptes en funció de les
rutes de recollida i les corresponents caracteritzacions.
En el cas de la FORM dels ens locals, pel càlcul dels imports a satisfer segons la quantitat d’impropis
s’utilitzaran les caracteritzacions trimestrals disponibles realitzades per l’Agència de Residus de Catalunya. En
el cas que es realitzi més d’una caracterització en un sol període de facturació s’entendrà el valor d’impropis
resultant de la mitjana aritmètica de totes les caracteritzacions realitzades, excepte en casos excepcionals que
determini el Consell Comarcal de la Garrotxa.
En qualsevol cas, quan el titular de la Planta de Compostatge ho cregui convenient, es podran realitzar altres
caracteritzacions del material aportat, que seran igualment vàlides pel càlcul dels impropis, sempre que es
segueixi la metodologia de caracteritzacions marcades per l’ARC.
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.
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Residus que es presentin en estat d’ignició
Residus que manifestament, al moment de la descàrrega puguin produir risc a les persones, els
bens materials o al medi ambient, o causin trastorn importants en l’organització dels treballs de la Planta
de Compostatge.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

-

-

Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora dels
residus.
Real decret 553/2020, de 2 de juny, pel que es regula el trasllat de residus a l’interior del territori de
l’Estat.

Tercera.- 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.
DISPOSICIONS FINALS

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Primera.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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Segona.- 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:
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