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ORDENANÇA FISCAL T003 REGULADORA DE LA TAXA PER L’ENTRADA DE MATÈRIA ORGÀNICA 
A LA PLANTA DE COMPOSTATGE DE LA GARROTXA 
 
 
Article 1.- Fonament legal i naturalesa 
 
En ús de les potestats que confereixen a la comarca, com a ens local de caràcter territorial, els articles 6.1 i 
8.1.b) del 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; l’article 39.1b) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre que aprova el Text 
refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya; 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, el Consell Comarcal de la Garrotxa estableix la taxa per l’entrada de matèria orgànica a la planta de 
compostatge 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 l’entrada de matèria orgànica a la planta 
de compostatge de la Garrotxa. 
 
 
Article 2.- Fet imposable 
 
Constitueix fet imposable d'aquesta taxa l’entrada de matèria orgànica, ja sigui recollida selectivament en 
les recollides municipals, ja sigui d’origen industrial privat, ja sigui d’origen de poda o restes de jardineria o 
de qualsevol altre origen que permeti el seu compostatge amb les màximes garanties. 
 
Neix el fet imposable en el moment en que es produeix l’entrada del material en la planta de compostatge 
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 actuïn com a productors de residus que estiguin tipificats i catalogats 
d’acord amb el catàleg europeu de residus com a materials susceptibles de ser compostats. 
 
4.1  Com a substituts dels contribuents: 
 
Els ajuntaments en el terme municipal dels quals es produeixen aquests materials, sempre que aquests 
siguin recollits pels serveis municipals de recollida de residus. 
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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 
 
La base imposable és depenent de la tipologia i origen dels materials entrats en la planta de compostatge, 
d’aquesta manera es poden entendre quatre tipologies diferents de materials: 
 
6.1 Fracció orgànica dels residus municipals, matèria orgànica dels residus recollits de manera selectiva, 
tant de la comarca com d’altres recollides públiques. 
  
6.2 Materials procedents d’empreses que per les seves característiques i tipologia puguin ser admesos en 
els processos de compostatge de la planta. Aquestes entrades queden restringides a les capacitats de la 
planta per poder-les assumir amb garanties, tot i això caldrà l’aprovació dels serveis tècnics del Consorci 
públic SIGMA que ha de garantir el bon funcionament de la instal·lació en tot moment.  
 
6.3 Podes i restes de jardineria, que poden ser públiques o privades. La poda per les seves 
característiques estructurants és necessària pel funcionament de la planta, mentre que les altres restes de 
jardineria s’han d’entendre com matèria orgànica per compostar. 
 
6.4 Fangs de depuració de les plantes de tractament de la comarca o altres plantes del sistema públic de 
sanejament, amb una capacitat màxima de disseny de 10.000 tones/any.  
 
 
Article 7.- Base liquidable 
 
Amb caràcter general serà igual a la base imposable 
 
 
Article 8.- Quota tributària 
 
La quota tributària s’establirà en funció de la tipologia i l’origen del material a tractar. 
 
 
Article 9.- Tarifes 
 
Tenint en compte la matèria a tractar: 
 

9.1 MATÈRIA ORGÀNICA PROCEDENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA: 
 

Preu fix 71,06 euros/tona 
  
Preu variable establert segons el quadre següent  
 
Percentatges d’impropis 

 
Preu per la gestió del rebuig 

  
0-5% 22,14 euros/tona 
5-10% 44,28 euros/tona 
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10-15% 66,42 euros/tona 
15-20% 88,56 euros/tona 
20-25% 110,70 euros/tona 
25-30% 146,13 euros/tona 
més del 30% 442,82 euros/tona 

 
Els valors d’aplicació per un determinat valor d’impropis, s’entendran des del moment d’una caracterització fins al següent 
mostreig i caracterització, tot i que les característiques del material puguin millorar durant aquest temps. 
 
9.2 FANGS DE DEPURACIÓ PÚBLICS: 
 

Preu fix 42,41 euros/tona 
 
9.3 MATÈRIA ORGÀNICA D’EMPRESES PRIVADES ADMISSIBLES: 
 

Preu fix 108,28 euros/tona 
 
9.4 RESTES DE JARDINERIA COMPOSTABLE >200 KG/VIATGE: 
 

Preu fix 76,69 euros/tona 
 
9.5 MATERIALS ORGÀNICS ESTRUCTURANTS > 1000KG/VIATGE O 4000KG/MES 
 

Preu fix 24,76 euros/tona 

 
9.6 RESTES DE PODA D’ARBRES PÚBLICS: 
 

Preu fix 0,00 euros/tona 

 
9.7 FANGS ORGÀNICS D’EMPRESES PRIVADES ADMISSIBLES: 
 

Preu fix 67,56 euros/tona 
 
9.8 FANGS ORGÀNICS AMB CAPACITAT ESTRUCTURANT 
 

Preu fix 30,40 euros/tona 
 

 
 

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 l’entrada de material a la planta de compostatge de la 
Garrotxa. 
 
 
Article 12.- Normes de gestió 
 
12.1 La gestió de la taxa la faran els serveis d’administració i de tresoreria del Consell Comarcal de la 
Garrotxa. 
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12.2  La liquidació de la taxa per part dels particulars i les entitats locals al Consell Comarcal, es farà un 
cop presentades les corresponents factures mensuals per l’entrada de materials a la planta de 
compostatge.  
 
 
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 12.- 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


