boletín oficial de la provincia - alicante, 15 diciembre 2008 - n.º 240

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 17.4
del mencionado Real Decreto Legislativo, se hace público el
acuerdo y el texto íntegro de las modificaciones, cuyo contenido se transcribe a continuación:
Tasa por recogida de basuras.
Modificar el artículo 6: la cuota tributaria consiste en una
cantidad fija de 54 euros anual para vivienda familiar, establecimiento comercial, industrial o fabril.
Tasa por mercados y lonjas.
- Modificar el artículo 6: la cuota tributaria será la que
resulte de la aplicación de las siguientes tarifas:
a) Ocupación de puestos: por cada puesto diario 4,18
euros.
Precio público por cursos impartidos.
Artículo 3º.- Cuantía y bases para la fijación.
La cuantía del precio público regulado en esta norma
será la fijada en la tarifa contenida en el apartado siguiente
para los cursos ya previstos:
Mensualmente.- 12 euros.
Jubilados.- 7 euros.
La Ordenanza fue aprobada inicialmente en Pleno de
fecha 2 de octubre de 2008 no habiéndose registrado reclamación alguna entrará en vigor en el momento de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, con
inserción de su texto íntegro, continuando vigente en tanto no
se acuerde su modificación o derogación. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no
modificados continuarán vigentes.
L’Alquería d’Asnar, 2 de diciembre de 2008.
El Alcalde, Francisco Jaime Pascual Pascual.
*0825867*
AJUNTAMENT DE BANYERES DE MARIOLA
ANUNCI
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària que va tindre
lloc el dia 30 de setembre de 2008, va aprovar inicialment el
Reglament del servici de l’Ecoparc Municipal de Banyeres de
Mariola.
Al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant número 201,
de 20 d’octubre de 2008, es va publicar l’anunci d’exposició
pública per què les persones interessades pogueren presentar les reclamacions i els suggeriments que consideraren
oportú.
Al no haver-se produït ni reclamacions ni suggeriments
en el termini concedit, es considera definitivament aprovat i
es publica el text del Reglament del servici de l’Ecoparc
Municipal de Banyeres de Mariola, d’acord amb allò que
disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les bases del règim local.
Reglament del servici de l’ecoparc Municipal de Banyeres
de Mariola.
Títol I.
Conceptes generals.
Capítol I. Objecte del Reglament.
Article 1.-Objecte.
Este Reglament té com a objecte regular el mode en que
ha de funcionar l’Ecoparc municipal de Banyeres de Mariola.
En este Reglament es reflexa la relació entre l’empresa
que realitze la gestió del mateix amb els usuaris, així com el
de la referida empresa amb l’Ajuntament.
Capítol II. Residus admisibles.
Article 2.- Instal·lacions.
Les instal·lacions de l’ecoparc estan dissenyades per a
la recepció de residus banals, residus voluminosos i certs
residus especials generats pels particulars i xicotets comerços.
Article 3.- Residus admisibles.
1.- Són admisibles a l’ecoparc els residus que es generen en els domicilis particulars deguts a l’activitat domèstica
i aquells produïts als xicotets comerços, oficines i servicis,
exceptuant-se aquells que ostenten alguna de les
característiques que es descriuen en l’article 5.
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2.- S’inclouen també els residus procedents de jardins,
mobles, ensers i residus i enderrocs procedents d’obres
menors de construcció i reparació domiciliària.
3.- En tot cas, són admisibles els següents residus:
a) Residus banals: vidre, paper i cartó, tèxtils, plàstics i
metalls.
b) Residus voluminosos: fustes, mobles, restes de poda,
electrodomèstics i enderrocs.
c) Residus tòxics i perillosos: olis, bateries, piles
elèctriques, tubs fluorescents i làmpares, frigorífics i
congeladors (CFG) i radiografies.
4.- A les instal·lacions, per tal de vetlar pel bon
funcionament i la segureat de les instal·lacions, ha d’haverhi contenidors per a cada tipus de residus, els quals han
d’estar perfectament senyalitzats.
5.- En tot cas, només s’admetran els residus procedents
del terme municipal de Banyeres de Mariola.
Article 4.- Quantitats màximes de residus
Les quantitats diàries màximes admeses seran les
següents:
a) Residus banals: 100 kg/vehicle.
b) Residus voluminosos: 50 kg/vehicle.
c) Residus tòxics i perillosos: 5kg/vehicle.
Article 5.- Residus no admisibles
No són admisibles en cap cas els següents grups de
residus:
a) Aquells que s’entreguen en envasos en mal estat o
que no puguen ser identificats.
b) Enderrocs o qualsevol altre material inerte procedent
de xicotets obres domèstiques que superen un màxim de 100
kg per entrega i dia. No s’admetran en cap cas aquells que
provinguen de la construcció i enderrocs industrials.
c) Recipients voluminosos que hagen contingut matèries
tòxiques i/o perilloses.
d) Residus infecciosos.
e) Residus radioactius.
f) Residus clínics.
g) Residus no identificables «in situ».
h) Residus d’origen industrial
i) Mescla de residus difícilment identificables.
Article 6.- Irresponsabilitat de l’Ajuntament
L’Ajuntament de Banyeres de Mariola queda totalment
exempte de qualsevol responsabilitat que es poguera derivar
d’una indeguda manipulació dels residus al ser traslladats i
abocats per les persones usuàries, de maniobres indegudes
dels conductors dels vehicles o d’altres semblants.
Títol II.
Funcionament de l’ecoparc.
Capítol I. Persones usuàries.
Article 7.- Persones usuàries.
1.- Poden ser usuaris de l’ecoparc les persones residents
al terme municipal de Banyeres de Mariola, així com els
comerciants que desenvolupen la seua activitat en este
terme municipal.
2.- Totes les persones usuàries han d’acreditar la
residència al terme municipal de Banyeres de Mariola
mitjançant el DNI en vigor o certificat d’estar empadronat en
este municipi.
3.- En el cas de comerços s’ha de presentar el CIF en
vigor o justificant del domicili fiscal.
Capítol II. Atenció a la persona usuària.
Article 8.- Horari.
L’horari d’atenció al públic de l’ecoparc serà el següent:
a) Temporada d’hivern: d’octubre a març.
- De dimarts a divendres: matins de 10.00 a 14.00 hores.
Vesprades de 16.00 a 18.00 hores.
- Dissabtes i diumenges: Matins de 10.00 a 14.00 hores.
Vesprades tancat.
- Dilluns i festius: tancat.
b) Temporada d’estiu: d’abril a setembre.
- De dimarts a divendres: matins de 10.00 a 14.00 hores.
Vesprades de 17.00 a 20.00 hores.
- Dissabtes i diumenges: matins de 10.00 a 14.00 hores.
Vesprades tancat.
- Dilluns i festius: tancat.
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Article 9.- Procediment de recepción.
El procediment de recepció dels residus serà el següent:
Quan la persona usuària arribe a l’ecoparc ha de dirigirse a la caseta de la persona encarregada, a qui li mostrarà la
tarjeta identificativa com usuari proporcionada per l’empresa
gestora del servici (s’han de proporcionar dos targetes per
vivenda i una per cada xicotet comerç).
La persona encarregada ha de procedir a la seua
verificació per tal d’augmentar la seguretat i assegurar que
no s’aboquen residus procedents d’altres municipis.
A continuació la persona encarregada efectuarà la
classificació dels residus i el seu corresponent pesatge.
Posteriorment ha d’elaborar i complimentar les fulles de
control d’entrada dels residus i persones usuàries.
Article 10.- Assessorament en la descàrrega.
En el moment de la descàrrega la persona encarregada
ha d’assessorar, i ajudar si procedix, a les persones usuàries
en la classificació de materials i ús dels diferents tipus de
continents. Amb esta finalitat ha d’indicar el lloc on ha de
descarregar i depositar cada tipus de residu.
Article 11.- Depòsit correcte.
En qualsevol cas la persona encarregada ha d’asseguarse de que els residus són depositats en el lloc indicat i
habilitat a l’efecte. No permetrà la descàrrega sense que es
realitze la seua supervisió.
Article 12.- Prohibició de descàrrega.
La persona encarregada no permetrà que s’efectue la
descàrrega quan es tracte de residus no permesos o si se
superen les quantitats indicades a l’article 4 d’este Reglament.
Així mateix, es pot oposar a la descàrrega si observa
indicis de que els residus no provenen de particulars o
xicotets comerços.
Amb la finalitat d’evitar qualsevol tipus de conflicte, la
persona encarregada avisarà a la Policia Local per a que
intervinga en cas de no voler seguir la persona usuària les
indicacions facilitades.
Capítol III. Tractament dels residus després de ser
depositats.
Article 13.- Transport i tractament dels residus.
1.- Els residus depositats en l’ecoparc han de ser
transportats als diferents gestors autoritzats, en funció de la
tipologia dels mateixos, amb la finalitat d’obtindre la major
valorització possible dels residus.
En tot cas, s’ha obtindre el certificat corresponent de
depòsit, d’acord amb el que disposa la normativa d’aplicació.
2.- Tant el transport dels residus com l’entrega dels
mateixos a gestors autoritzats han de ser realitzats atenent
al més estricte compliment de la normativa vigent.
Capítol IV. Seguretat i higiene de les instal·lacions.
Article 14.- Obligacions de seguretat i higiene.
1.- L’empresa que gestione l’ecoparc ha de vigilar per la
perfecta conservació i manteniment de les diferents
instal·lacions, tant fixes com mòbils, amb la finalitat de vetlar
per la segueretat, higiene i salubritat de les instal·lacions,
atenent per a això a la normativa legal vigent en cada
moment.
2.- S’ha de vigilar l’exterior de l’ecoparc, amb la finalitat
d’evitar abocaments incontrolats. S’haurà d’instal·lar equips
adequats contra incendis i s’instal·laran cartells de prohibit
fumar en tota l’àrea de l’ecoparc.
3.- Hi haurà mesures per evitar i combatre possibles
accidents.
4.- Es realitzaran desinfeccions i desinsectacions de
forma periòdica i, en general, totes aquelles mesures que
contribuïsquen a vetlar per la seguretat, higiene i salubritat.
Article 15.- Contenidors i senyalització
Els contenidors han d’estar perfectament senyalitzats.
Ha d’haver-hi indicacions de perill i dissuassòries en aquelles
zones que es considere convenient, d’acord amb la normativa vigent.
Títol III.
Relació de l’empresa gestora amb l’Ajuntament.
Capítol I. Realització d’informes.
Article 16.- Informes de gestió.
L’empresa gestora de l’ecoparc ha de realitzar i entregar de forma mensual a l»Ajuntament un informe amb les
següents dades bàsiques:
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a) nombre de visites diàries.
b) hores de major afluència.
c) aportació de residus per visita (tipus, volum, quantitat,
etc...).
d) destinació dels residus.
e) incidències destacables.
f) dades d’interés per a futures actuacions.
Capítol II. Control i inspecció de l’activitat.
Article 17.- Control de l’Ajuntament.
1.- L’Ajuntament notificarà a l’empresa gestora de
l’ecoparc aquelles deficiències que s’observen. Amb esta
finalitat el personal de l’Ajuntament podrà accedir lliurement
a les instal·lacions tantes vegades com ho considere oportú,
sense necessitat d’avís previ ni cap autorització.
2.- Les deficiències trobades s’han de notificar a
l’empresa gestora del servici amb el propòsit de que esta
procedisca a la subsanació de les mateixes.
Títol IV.
Campanyes de conscienciació ciudadana.
Article 18.- Campanyes i xarrades.
1.- S’han de realitzar campanyes de conscienciació
ciutadana mitjançant diversos mitjans publicitaris, amb
l’objectiu d’aconseguir una major eficàcia i un èxit superior en
el programa de recuperació i reciclatge de l’ecoparc.
2.- S’han d’impartir xarrades dirigides als diferents
col·lectius i es podran organitzar visites a les instal·lacions
per a un major acostament al ciutadà.
Disposicions addicionals.
Primera.- Modificació.
L’Ajuntament es reserva la facultat d’ampliar modificar
o reformar este Reglament, sempre que les necessitats del
servici ho reclamen o disposicions d’organismes governatius
de rang superior ho ordenen.
Per a la seua modificació es seguirà la tramitació prevista a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local.
Segona.- Referències a empresa gestora.
Les referències que s’arrepleguen en este Reglament
relatives a «l’empresa gestora», s’entenen sense efecte en
el cas que l’Ajuntament opte per la gestió directa de l’ecoparc.
En tot cas, l’Ajuntament haurà de complir amb la allò estipulat
en este Reglament i en la normativa reguladora per a la
gestió de l’ecoparc.
Tercera.- Actuacions del Consorci de la Zona XIII.
En el moment en que el Consorci de la Zona XIII aprove
el corresponent Reglament per a la gestió d’ecoparcs de la
Zona XIII i entre en vigor, el Reglament de l’Ajuntament
quedarà derogat.
Quarta.- Normativa supletòria.
En tot allò no previst en este Reglament s’aplicarà com
a normativa supletòria la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de
Residus; la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de
la Comunitat Valenciana; el Decret 317/1997, de 24 de
desembre, pel qual s’aprova el Pla Integral de Residus de la
Comunitat Valenciana; l’Orde de 2 de desembre de 2004, del
Conseller de Territori i Habitatge, pel qual s’aprova Pla zonal
de residus de la zona XIII; així com la normativa sectorial
d’aplicació.
Disposició final.
Este Reglament entrarà en vigor una vegada es
complisca amb allò que disposen els article 49 i 65 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
Contra l’aprovació definitiva del Reglament del servici
de l’Ecoparc Municipal de Banyeres de Mariola es podrà
interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de
dos mesos des de la seua publicació al Butlletí Oficial de la
Província d’Alacant, davant del Tribunal Superior de Justícia
de la Comunitat Valenciana, d’acord amb allò que establix
l’article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de
la jurisdicció contenciosa-administrativa.
Banyeres de Mariola, 3 de desembre de 2008.
L’Alcalde, Antonio Belda Valero.
*0825869*

