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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO BENISSA 

1104      APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L´ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER LA 
UTILITZACIÓ DE L´ECOPARC MUNICIPAL. 
 

EDICTE 

Gestiona 4828/2020  

 

EDICTE DE L’AJUNTAMENT DE BENISSA SOBRE ELEVACIÓ A DEFINITIU DE 
L’ACORD DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 24 DE NOVEMBRE DE 2020, 
SOBRE L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE  L’ORDENANÇA FISCAL DE LA 
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE L’ECOPARC MUNICIPAL. 

Per Decret de la regidoria delegada d’Hisenda núm 2021-0310, de data 2 de febrer de 
2021, ha estat elevat a definitiu l’acord del Ple de la Corporació  de data 24 de 
novembre de 2020, d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal de la taxa per la 
utilització de l’ecoparc municipal, tot i que, durant el termini d’exposició pública de 30 
dies següents al de la inserció d’edicte en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant 
núm. 236 de 11 de desembre de 2020, no s’han presentat reclamacions. 

 

Tot seguit es publica el text íntegre de l’Ordenança tal com queda redactada després 
de l’aprovació, així com la part dispositiva del Decret de referència que l’eleva a 
definitiva: 

“Per tot  el que  precedeix, de  conformitat amb l’acord plenari adoptat en data 24 de  
novembre de 2020, i amb les facultats delegades per l’Alcaldia, pel present RESOLC: 

PRIMER. Entendre definitivament adoptat l’acord plenari de 24 de novembre de 2020 i, 
per tant, elevar a definitiva l’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal de la 
taxa per la utilització de l’ecoparc municipal , quedant redactada com es transcriu 
literalment a l'annex.  
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SEGON. Fer pública esta resolució mitjançant la inserció d’edictes al tauler d’anuncis , 
la seua electrònica de l’Ajuntament (Benissa.sedelectronica.es), i al Butlletí Oficial de 
la Província, tot d’acord amb allò establert a l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora d’Hisendes 
Locals, amb la indicació  que contra l’acord d’elevació a definitiu de la modificació  
l’Ordenança fiscal  de  la taxa per la utilització de l’ecoparc municipal, que finalitza la 
via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant el 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Autònoma Valenciana, en el termini de 
dos mesos comptadors des de l’endemà al de la publicació de l’edicte en el BOP, 
sense perjudici d’exercir qualsevol altre que crega convenient.  

 
ANNEX que s'hi cita a l'apartat primer de la part resolutiva: 
 
Text íntegre de l’Ordenança: 

TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE L'ECOPARC MUNICIPAL  

 

Article 1. Fonament i naturalesa.  

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per 
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i 
de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, 
l'Ajuntament de Benissa acorda la imposició i ordenació de la taxa per la utilització de 
l'ecoparc municipal, que es regirà per la present Ordenança fiscal. 

 

Article 2. Fet imposable.  

Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació del servei d'ecoparc municipal, bé 
directament per l'Ajuntament, o a través d'òrgan interposat per la mercantil municipal, 
Benissa Impuls S.A. 

 

Article 3. Subjectes passius.  

Són subjectes passius obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta 
ordenança, les persones físiques i jurídiques així com les entitats a què es refereix 
l'article 33 LGT que sol·liciten o es beneficien dels serveis o activitats, prestats o 
realitzats per aquest Ajuntament, a què es refereix l'article anterior. A aquest efecte 
serà considerat com a subjecte passiu el titular del vehicle que transporta els objectes 
a depositar en l'Ecoparc. 
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Article 4. Exempcions.  

A l'efecte de foment de l'ecoparc entre la població, estaran exempts els serveis 
prestats a persones físiques particulars residents a Benissa pels residus que es 
depositen directament per ells mateixos a l'Ecoparc; així com els usuaris persones 
físiques particulars residents d'aquells municipis amb què l'Ajuntament de Benissa 
tinga conveni. 

 

Article 5. Base imposable i quota . 

Constitueix la base imposable de la taxa, el pes del producte objecte de tractament i/o 
abocament expressat en kg o fracció d'aquest. 

Ateses les característiques dels residus depositats en l'Ecoparc, s'aplicaran les 
següents tarifes expressades en euros/kg.: 

 

 Euros/Kg 

Vegetals 0,044 

Voluminosos 0,17 

Fusta 0,11 

Pneumàtics 0,09 

Materials d'enderrocaments 0,01 

Envasos de plàstic 1,21 

Envasos metàl·lics 1,50 

 

Article 6. Normes de gestió.  

Quan el beneficiari del servei es persone en les instal·lacions de l'Ecoparc municipal 
es procedirà al pesatge del producte objecte de tractament i/o abocament amb els 
mitjans que dispose el centre, el justificant del qual serà conformat pel subjecte passiu 
o el seu representant al qual se li farà lliurament d'una de les còpies d'aquest. 

Les quantitats exigibles conformement a les tarifes, es liquidaran pel centre gestor en 
funció del servei prestat o realitzat. 
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Amb periodicitat setmanal o mensual s'efectuarà liquidació comprensiva dels serveis 
prestats i es remetrà taló de càrrec al subjecte passiu per al seu ingrés en les entitats 
col·laboradores. 

L'impagament de les quotes en els terminis de pagament en voluntària comportarà la 
seua exacció pel procediment de constrenyiment de conformitat amb el RGR. 

 

Article 7. Meritació.  

1) L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança naix des del 
moment en què s'inicie la prestació del servei o la realització de l'activitat, és a dir, la 
utilització del servei d'Ecoparc municipal. 

2) A aquest efecte, s'entendrà iniciat el servei, en el moment en què l'usuari sol·licite la 
utilització d'aquest, mitjançant personació en les instal·lacions de l'Ecoparc municipal. 

3) El pagament de la quota tributària es realitzarà per ingrés de la mateixa en les 
entitats bancàries col·laboradores, mitjançant taló de càrrec emés a aquest efecte pel 
centre o entitat gestora del servei. 

 

Disposició final. 

La present Ordenança fiscal va ser aprovada inicialment per l'Ajuntament Ple en 
sessió celebrada el dia 30 de maig de 2000, entrant en vigor l'endemà de la seua 
publicació definitiva en el BOP núm. 184 de data 10 d'agost de 2000. 

La present Ordenança Fiscal romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació 
expresses.  

La present Ordenança fiscal va ser modificada inicialment per l'Ajuntament Ple en 
sessió celebrada el dia 24 de novembre de 2020, entrant en vigor l'endemà de la seua 
publicació definitiva en el BOP núm. ___ de data ______» 

La qual cosa es fa pública tot d’acord amb allò establert a l’article 17 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març que aprova el Text refós  de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, amb la indicació que contra l’acord d’elevació a definitiu de la 
modificació de l’Ordenança fiscal de la taxa per la utilització de l’ecoparc municipal, es 
podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Autònoma Valenciana, en el termini de dos mesos 
comptadors des de l’endemà al de la publicació de l’edicte en el BOP, sense perjudici 
d’exercir qualsevol altre que crega convenient. 
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Aquest Edicte ho signa el regidor d'Hisenda en virtut de Decret de Delegacions dictat 
per l'Alcaldia núm. 2019-1375 de data 26/06/2019, rectificat per Decret núm. 2020-282 
de data 10/02/2020. 

A Benissa, en la data que figura sota signatura 

 

El regidor d’Hisenda 

 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  
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