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ORDENANÇA FISCAL T004 REGULADORA DE LA TAXA PEL TRACTAMENT DE RESIDUS 
D’ACTIVITATS ASSIMILABLES A MUNICIPALS AL DIPÒSIT CONTROLAT DE RESIDUS MUNICIPALS 
DE LA GARROTXA  
 
Article 1.- Fonament legal i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per l’article 106 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, per l’article 152 en relació als 15 al 19 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, i per l’article 39.1.b) 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, el Consell Comarcal de la Garrotxa 
estableix la taxa per a la prestació del servei comarcal de tractament de residus industrials assimilables a 
residus municipals comercials a l’abocador comarcal de la Garrotxa. 
 
La present Ordenança Fiscal té com a objectius desenvolupar i fixar les especialitats del règim jurídic 
aplicable, de conformitat amb la regulació prevista en els articles del 20 al 27 del Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, per la aplicació de la taxa per la prestació del servei de tractament de 
residus industrials assimilables a residus municipals comercials a l’abocador comarcal de la Garrotxa, per 
part d’aquest ens comarcal i dins el seu àmbit i territorial. 
 
Article 2.- Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable d’aquesta  taxa el tractament dels residus industrials assimilables a residus 
municipals comercials, produïts dins l’àmbit territorial de la Comarca i que s’aboquen amb caràcter 
voluntari al dipòsit controlat de la Garrotxa. 
 
Es consideraran residus industrials assimilables a residus municipals comercials, els tipificats en l’article 8 
d’aquesta ordenança o aquells que disposin dels permisos pertinents, de conformitat amb la legislació 
vigent i amb les condicions tècniques d’explotació. 
 
Neix el fet imposable en el moment que tenen entrada els residus industrials assimilables a residus 
municipals comercials al dipòsit controlat de la Garrotxa. 
 
Article 3.- Exempcions 
 
No es concediran altres beneficis fiscals que els previstos en les normes amb rang de llei, posteriors a la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, o derivats de Tractats Internacionals. 
 
Article 4.- Subjectes passius 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 
36 de la Llei General Tributària que realitzin abocaments de residus sòlids originats a la indústria 
assimilables a residus municipals comercials al dipòsit controlat de la Garrotxa. 
 
4.1 Com a substituts dels contribuents 
 

a) Els concessionaris que efectuen la recollida de residus sòlids industrials assimilables a residus 
municipals comercials, que podran repercutir, si escau, les quotes satisfetes sobre els productors. 

b) Els transportistes de residus particulars que realitzin abocaments de residus sòlids originats a la 
indústria assimilables a residus municipals comercials. 
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Article 5.- Responsables tributaris 
 
Les responsabilitats respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà d’acord amb allò que 
disposen els articles 41 a 43 de  la Llei General Tributària. 
 
Article 6.- Base imposable 
 
El pes dels residus sòlids originats a la indústria assimilables a residus municipals comercials que 
s’aboquin al dipòsit controlat de la Garrotxa. 
 
Article 7.- Base liquidable 
 
Amb caràcter general serà igual a la base imposable. 
 
Article 8.- Quota tributària 
 
La quota tributària consistirà en el sumatori de dues tarifes per tona entrada la instal·lació: 
 

- Tractament: per l’eliminació dels residus sòlids industrials assimilables a residus municipals 
comercials, relacionats en el llistat que es troba en la pàgina web de l'Agència de Residus de 
Catalunya. 

- Cànon de deposició: pel cànon de deposició de l’Agència de Residus de Catalunya 
 
Article 9.- Tarifes 
 
9.1 S’estableixen a l’efecte les tarifes següents per tona abocada per tots els subjectes passius: 
  

Tractament al Dipòsit 102,22 €/tona 

Cànon de deposició Segons apartat 9.2 

 
9.2 S’establirà la tarifa del cànon de deposició segons la que sigui vigent per l’Agència de Residus de 
Catalunya en el moment d’entrada del material a la instal·lació. 
 
9.3 Totes les despeses associades a l’obtenció del permís d’entrada a les instal·lacions (fulls de 
seguiments, anàlisis,....), seran realitzades pel propi promotor i al seu càrrec. 
 
Article 10.- Bonificacions  
 
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s’assenyalen a la tarifa 
d’aquesta taxa. 
 
Article 11.- Meritament i període impositiu  
 
La taxa es merita amb caràcter general, per als abocaments realitzats pel particular, en el moment 
d'entrada dels residus sòlids originats a la indústria assimilables a residus municipals comercials al dipòsit 
controlat de la Garrotxa. 
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Article 12.- Normes de gestió 
 
12.1 Gestió: 
 
Per als abocaments que realitzin els particulars o empreses, com a subjectes passius, d’acord amb el que 
s’estableix en l’article 4, es procedirà en el moment de l’entrada al dipòsit controlat de la Garrotxa a pesar 
el vehicle que transporta els residus a abocar, i a registrar i verificar les dades d’identificació de l’usuari del 
servei i del tipus de residus que pretén abocar. 
 
Si s’autoritza l’abocament, una vegada realitzat  -a la sortida de l’abocador- es torna a pesar el vehicle i 
s'obté la tara, que deduïda del pes total anterior donarà el pes dels residus abocats. 
 
Es lliurarà a l’usuari un tiquet de la pesada i se’n trametrà còpia al Consell Comarcal de la Garrotxa. 
 
12.2 Liquidació: 
 
La liquidació serà el resultant de la suma dels abocaments realitzats durant el mes, d’acord amb les dades 
d’entrada al dipòsit controlat de la Garrotxa, multiplicat per les tarifes, per tal d’obtenir la quota tributària a 
ingressar. 
 
El Consell Comarcal de la Garrotxa liquidarà mensualment al productor mitjançant rebut bancari el qual es 
girarà a 60 dies des de la data d'expedició. Els productors que no vulguin domiciliar aquests rebuts també 
hauran de liquidar la taxa en el termini de 60 dies a través de transferència bancària al compte que 
determini el Consell Comarcal o enviant un xec nominatiu al Consell Comarcal. 
 
Article 13.- Vigència 
 
La present ordenança fiscal entrarà en vigor definitivament a partir del dia següent a la publicació integra 
del text de l’ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, una vegada els acords d’imposició i 
ordenació esdevinguin ferms i s’hagin complert tots els tràmits que fixa la legislació vigent. L’ordenança 
restarà vigent fins que no es derogui o modifiqui de forma expressa.    
 
Article 14.- Remissió normativa 
 
En tot el que no estigui previst en aquesta ordenança, s’aplicarà el que estableix el Reial Decret Legislatiu 
2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,  la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria, i el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament General de Recaptació.    
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DILIGENCIA D’APROVACIÓ 
 
- L’acord d’imposició i ordenació d’aquesta taxa va ser adoptat i la seva ordenança va ser aprovada pel Ple 
del Consell Comarcal de la Garrotxa, en sessió portada a terme el dia 8 de novembre de 2007.  
 
- Modificació de la taxa adoptada en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al 
dia 15 d’octubre de 2020. 
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