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f) La filmació d’escenes amb animals que simulen
crueltat, maltractament o patiment, sense l’autorització prèvia
competent de la Comunitat Valenciana.

g) L’incompliment de l’obligació d’identificar els animals,
tal com indica l’article 20 d’aquesta ordenança.

h) La reincidència en una infracció lleu.
3. Seran infraccions molt greus:
a) El sacrifici dels animals amb patiments físics o psíquics,

sense necessitat o causa justificada.
b) Els maltractaments i agressions físiques o psíquiques

als animals .
c) L’abandonament dels animals.
d) La filmació d’escenes que comporten crueltat,

maltractament o patiment d’animals quan el dany no siga
simulat.

e) L’esterilització, la pràctica de mutilacions i de sacrifici
d’animals sense control veterinari.

f) La venda ambulant d’animals.
g) La cria i comercialització d’animals sense les llicències

i permisos corresponents.
h) Subministrar-los drogues, fàrmacs o aliments que

continguen substàncies que puguen causarlos sofriments,
alteren el seu desenvolupament fisiològic natural o causen la
mort, tret de les controlades per veterinaris en cas de
necessitat.

i) L’incompliment de l’article 9.
j) La utilització d’animls de companyia en espectacles,

lluites, festes populars i altres activitats que indiquen crueltat,
maltractament, i que es pot ocasionar la mort, patiment, o fer-
los subjectes de tractes antinaturals o vexatoris. En cas de
ser així se sometrà a la imposició de la sanció corresponent,
s’estarà al que disposa la llei 2/1991, de 18 de febrer,
d’espectacles i activitats recreatives.

k) La iniciació dels animals per escometre contra perso-
nes o altres anomals, llevat del gossos de la policia i altres
agents de l’autoritat.

l) La reincidència en una infracció greu.
m) L’assistència sanitaria als animals per part de perso-

nes no facultades a tals efectes per la legislació vigent.
Article 59. Els propietaris d’animals que d’una manera

frequent produesquen molèsties al veïnat i no prenguen les
mesures escaients per a evitar-ho, seran sancionats amb
multes de fins a 90 euros, i en cas l’autoritat podrà confiscar-
los els animals i els donaran la destinació que creguen
escaient.

Article 60.
1. Les infraccions d’aquesta llei seran sancionades amb

multes de fins a 90 euros.
2. La resolució sancionadora podrà comportar la

confiscació dels animals objecte de la infracció.
3. Cometre infraccions previstes per l’article 58.2 i 3

podrà comportar la cloenda temporal de les instal·lacions,
locals o establiments respectius.

4. Cometre infraccions previstes en l’article 58.2 i 3
podrà comportar la cloenda temporal fins a un termini de deu
anys.

Article 61.
1. a) Les infraccions lleus se sancionaran amb una

multa de 1 a 25 euros.
b) Les infraccions greus se sancionaran amb una multa

de 26 a 50 euros.
c) Les infraccions molt greus se sancionaran amb una

multa de 51 a 90 euros.
2. En la imposició de sancions es tindran en compte per

a graduar la quantia de les multes i la imposició de les
sancions, els criteris següents:

a) La trascendència social i sanitaria, i el perjudici
causat per la infracció comesa.

b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut
en la comissió de infracció.

c) La reiteració o reincidència en la comissió d’infraccions,
la negligència o la intencionalitat de l’infractor.

Article 62. La imposició de qualsevol sanció prevista en
aquesta Ordenança no exclou la responsabilitat civil o penal
i l’eventual indemnització dels perjudicis que puguen

correspondre al sancionat. Així com la imposició de sancions
superiors previstes en la Llei 4/94 de Protecció dels animals
de Companyia, la qual no correspon a aquest Ajuntament.

Article 63. Per a imposar les sancions previstes en
aquesta Ordenança, caldrà seguir el procediment sanciona-
dor previst en la llei 30/92 del règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment Administratiu
Comú.

Article 64 La competència per a la instrucció dels
expedients sancionadors i imposició de les sancions
corresponents, l’ostenten les autoritats Municipals.

Article 65. En cas de denuncia a un subjecte infractor es
garantitzarà la confidencialitat del denunciant.

Disposició final.
L’Alcaldia queda facultada per a dictar quantes normes

i instruccions resulten necessàries per a l’adequada
interpretació, desenrotllament i aplicació d’aquestes
Ordenances.

Disposició transitòria
En el termini de sis mesos, des del moment de l’entrada

en vigor d’aquesta Ordenança, l’Ajuntament procedirà a
l’aprovació de les modificacions que resulten necessàries en
les Ordenances Fiscals o Reglaments Municipals afectats, a
fi d’adaptar el seu contingut a les prescripcions d’aquella.

Planes, 4 de març de 2004.
L’Alcalde, Francisco Javier Sendra Mengual.

*0406174*

EDICTE

L’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 12 de
gener de 2004, va acordar aprovar provisionalment la
modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per
prestació dels serveis del centre social i annexos.

Transcorregut el termini d’exposició pública de l’acord
provisional i no havent-se presentat reclamacions que resoldre
durant el mateix, resta elevat a definitiu l’esmentat acord,
segons estableix l’article 17.3 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals.

Contra el present acord definitiu podran els interessats
interposar recurs contenciós-administratiu davant la Sala del
Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia
de València, en el termini de dos mesos comptats a partir de
la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la
Província, segons allò disposat en l’article 10 de la Llei 29/
1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-
Administrativa.

Donant acompliment a allò establert en l’article 17.4 de
l’esmentada Llei, es fa públic l’acord i el text íntegre de dita
ordenança fiscal i les modificacions de la mateixa i es
trascriuen en l’annex al present edicte.

Annex
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER

PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL CENTRE SOCIAL I ANNEXOS.
Article 1. Fet imposable:
De conformitat amb allò previst en la Llei 39/1998 de 28

de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, segons la
redacció modificada per la llei 25/1998 de 13 de juliol, de
modificació del règim Legal de les Taxes Estatals i Locals i
Reordenació de les Prestacions Patrimonials de Caràcter
Públic, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació
dels serveis que es realitzen al Centre Social i altres locals
contemplats en el Plec de Condicions de la Concessió
Administrativa de referència.

Article 2. Subjectes passius:
Són subjectes passius, en concepte de contribuent, les

persones físiques i jurídiques, així com les entitats a les quals
es refereix l’article 33 de la Llei General Tributaria, que
sol.liciten o resulten beneficiades o afectades per l’activitat
gravada, segons la següent relació:

Les empreses, associacions, o altres entitats, persones
físiques o jurídiques que utilitzen les instal·lacions per a la
realitzacions d’espectacles, cursos, seminiaris o altres actes
públics.
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Les persones físiques usuàries o beneficiades
individualment pels serveis prestats.

Article 3. Quota Tributària.
Per al càlcul de la taxa tindrà en compte la següent tarifa

màxima aplicable.
A) Per lloguer de lloc d’estacionament de vehicle:
- Senzill; 24,04 �/mes
- Doble;36,06 �/mes
- Per hores; 0,60/hora
B) Per ús de sales polivalents:
- Conferències (1 dia); d’interés social; 18,03 �
- D’interés particular; 30,05 �
- Seminaris; d’interés social; 60,10 �
- D’interés particular; 150,25 �
- Cursos; d’interés social; gratuïts
 d’interés particular; 30�/dia
C) Seu entitats del poble: gratuït entitats sense ànim de

guany
D) Per ús d’apartaments i habitacions:
- Lloguer:
Apartament; 200 � per persona/mes. 90 � per persona/

setmana. Mínim 2 dies, 40 � persona/2 dies.
Habitació; 120 � per persona/mes. 56 � per persona/

setmana. Al dia 15 � persona/dia.
Per al lloguer mensual tant d’apartaments com

d’habitacions es requerirà el dipòsit d’una fiança corresponent
a l’import d’una mensualitat.

En els mesos de juliol i agost l’import d’aquestos lloguers
s’incrementarà en un 20%.

Article 4. Meritació.
La tasa es merita en iniciar-se la prestació del servei o

la realització de l’activitat, poden exigir-se el dipòsit previ del
seu import total o parcial.

Article.5 Cobrament.
Aquestes quantitats s’abonaran al concessionari del

servei i en cas de prestació del servei per gestió directa, a
l’Ajuntament.

Disposició final.
La present Ordenança entrarà en vigor al dia següent de

la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província,
romanent en vigor fins la seua modificació o derogació
expressa.

Article 1er. - Fonament.
1.L’Ajuntament de Planes (Alacant), de conformitat amb

el número 2 de l’article 15, l’apartat b) del número 1 de l’article
60 i els articles 85 i 88, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, fa ús de la facultat que
li confereix la mateixa, en ordre a la fixació dels elements
necessaris per a la determinació de les quotes tributàries de
l’Impost sobre Activitats Econòmiques, l’exacció del qual es
regirà a més a més per allò disposat en la present Ordenança
Fiscal.

Article 2on. - Coeficient de situació.
En l’exercici de les facultats concedides per l’article 88

de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals, no s’estableix cap coeficient de situació,
per la qual cosa les quotes a satisfer al municipi seran les
resultants d’aplicar a les quotes municipals el coeficient de
ponderació regulat en l’article 87 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre.

Article 3er. - Normes de gestió de l’impost.
Per al procediment de gestió, no assenyalat en aquesta

Ordenança, s’aplicarà allò que disposa la legislació vigent,
així com el que establixca l’Ordenança Reguladora de la
Gestió de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, i si és de
cas, la General de Gestió aprovada per l’Excma. Diputació
d’Alacant.

Article 4t. - Data d’aprovació i vigència.
Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió cele-

brada el 3 de febrer de 2003 surtirá efectes a partir del dia 1
de gener de 2003 i seguiran en vigor mentre no s’acorde la
seua modificació o derogació expressa.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SO-
BRE BÉNS IMMOBLES

Article 1er. - Fonament.
1. L’Ajuntament de Planes (Alacant), de conformitat

amb el número 2 de l’article 15, l‘apartat a) del número 1 de
l’article 60 i els articles 61 a 78, de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, fa ús de la
facultat que li confereix la mateixa, en ordre a la fixació dels
elements necessaris per a la determinació de les quotes
tributàries de l’Impost sobre Béns Immobles, l’exacció del
qual es regirà a més a més per allò disposat en la present
Ordenança Fiscal.

Article 2on. - Exempcions.
1. En aplicació de l’article 63.4 de la Llei 39/1988, de 28

de desembre, i en raó de criteris d’eficiència i economia en la
gestió recaudatòria del tribut quedaran exempts de tributació
en l’Impost els rebuts i liquidacions corresponents a béns
immobles:

A) Urbans que la seua quota líquida siga inferior a 6
euros.

B) Rústics en el cas que, per a cada subjecte passiu, la
quota líquida corresponent a la totalitat dels béns rústics
posseïts en el terme municipal siga inferior a 6 euros.

2. En aplicació de l’article 63.3 de la Llei 39/1988,
s’aplica l’exempció dels béns dels quals siguen titulars els
centres sanitaris d’assistència primària de titularitat pública,
sempre que estiguen afectes al compliment dels fins específics
dels referits centres.

Article 3er. - Tipus de gravamen i quota.
En aplicació d’allò establert en l’article 73 de la Llei 39/

1988, el tipus de gravamen serà per a:
Béns Immobles Urbans 0’50 %.
Bienes Inmuebles Rústicos 0’60 %.
Béns Immobles de Característiques Especials 1’30 %.
Article 4t. - Bonificacions.
1. En aplicació de l’article 74.1 de la Llei 39/1988,

tindran dret a una bonificació de 50 % en la quota íntegra de
l’impost, sempre que així es sol.licite pels interessats abans
de l’inici de les obres, els immobles que constituisquen
l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització,
construcció i promoció immobiliària tant d’obra nova com de
rehabilitació equiparable a aquesta, i no figuren entre els
béns del seu immobilitzat.

El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà
des del període impossitiu següent a aquell en qual s’inicien
les obres fins el posterior a la terminació de les mateixes,
sempre que durant eixe temps es realitzen obres
d’urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap
cas, puga excedir de tres períodes impossitius.

Per a disfrutar de l’esmentada bonificació, els interessats
hauran de:

a) Acreditar la data d’inici de les obres d’urbanització o
construcció de què es tracte, mitjançant certificat del Tècnic
- Director competent de les mateixes, visat pel Col.legi
Professional, o llicència d’obres lliurada per l’Ajuntament.

b) Acreditar que l’empresa es dedica a l’activitat
d’urbanització, construcció i promoció immobiliària, mitjançant
la presentació dels estatuts de la societat.

c) Acreditar que l’immoble objecte de la bonificació es
de la seua propietat i no forma part de l’immobilitzat, mitjançant
còpia de l’escriptura pública o alta cadastral i certificació de
l’Administrador de la Societat, o fotocòpia de l’últim balanç
presentat davant l’AEAT, a efectes de l’Impost sobre Societats.

d) Presentar fotocòpia de l’alta o últim rebut de l’Impost
d’Activitats Econòmiques.

Si les obres de nova construcció o de rehabilitació
integral afecten a diversos solars, en la sol.licitud es detalla-
ran les referències cadastrals dels diferents solars.

2. En aplicació de l’article 74.2 de Llei 39/1988, per a
sol.licitar la Bonificació del 50% de la quota, per tractar-se de
Vivendes de Protecció Oficial o equiparables a aquestes
segons les normes de la Comunitat Autònoma, els interessats
hauran d’aportar la seguent documentació:

Fotocòpia de la cédula de qualificació definitiva de
V.P.O.
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Fotocòpia del rebut IBI any anterior.
3. En aplicació de l’article 75.3 de la Llei 39/1988,

s’aplicarà una bonificació als béns immobles de
característiques especials de fins el 50%.

Article 5é. - Obligacions formals dels subjectes passius
en relació amb l’impost.

1. Segons preveu l’article 77 de la Llei 39/1988,
l’Ajuntament s’acull mitjançant aquesta ordenança al
procediment de comunicació previst en les normes regulado-
res del Cadastre Immobiliari. L’esmentat procediment de
comunicació a l’Administració Cadastral s’ efectuarà
mitjançant Suma Gestión Tributaria, mentre es mantinga en
vigor la delegació de la Gestió Tributària i Recaptatòria de
l’impost.

2. Sense perjudici de la facultat de la Direcció General
del Cadastre de requerir a l’interessat la documentació que
en cada cas resulte pertinent, s’entendran realitzades les
declaracions conduents a la inscripció en el Cadastre
Immobiliari, al qual fa referència l’article 77.1 de la Llei 39/
1988, quan les circumstàncies o alteracions a les quals es
referisquen, consten en la corresponent llicència o autorització
municipal, quedant exempt el subjecte passiu de l’obligació
de declarar abans esmentada.

Article 6é. - Normes de competència i gestió de l’impost
1. Per al procediment de gestió, no assenyalat en

aquesta Ordenança, s’aplicarà allò que disposa la legislació
vigent, així com, en el seu cas, el que establixca l’Ordenança
General de Gestió aprovada per l’Excma. Diputació d’Alacant.

2. En aplicació de l’article 78 de la Llei 39/1988 s’aprova
l’agrupació en un únic document de cobrament de totes les
quotes d’aquest impost relatives a un mateix subjecte passiu
quan es tracte de béns immobles rústics.

Article 7é. - Data d’aprovació i vigència.
Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió cele-

brada el 3 de febrer de 2003 surtirà efectes a partir del dia 1
de enero de 2003 i seguiran en vigor mentre no s’acorde la
seua modificació o derogació expressa.

Planes, 4 de març de 2004.
L’Alcalde, Francisco Javier Sendra Mengual.

*0406175*

AYUNTAMIENTO DE POLOP

EDICTO

Intentada las presentes liquidaciones sin que las mis-
mas se hayan podido practicar, se publica el presente edicto
con trascripción literal del acuerdo adoptado, a todos los
efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26
de Noviembre de Procedimiento Administrativo.

- Expediente de Plus-Valía número 264 año 2003 a don
David-Brian Andrews, en su calidad de sujeto pasivo, por
importe de 60,10 euros.

- Expediente de Plus-Valía número 295 año 2003 a don
Sotero Arias Muñoz, en su calidad de sujeto pasivo, por
importe de 60,10 euros.

- Expediente de Plus-Valía número 296 año 2003 a don
Antonio Amaya Vega, en su calidad de sujeto pasivo, por
importe de 60,10 euros.

- Expediente de Plus-Valía número 308 año 2003 a
Vilmariss, S.L., en su calidad de sujeto pasivo, por importe de
152,86 euros.

- Expediente de Plus-Valía número 320 año 2003 a don
Carlos Francisco González Criado, en su calidad de sujeto
pasivo, por importe de 60,10 euros.

- Expediente de Plus-Valía número 324 año 2003 a
Pemacri, S.L., en su calidad de sujeto pasivo, por importe de
120,20 euros.

- Expediente de Plus-Valía número 326 año 2003 a don
Manuel Sanchez Soria, en su calidad de sujeto pasivo, por
importe de 152,67 euros.

Periodo de pago:
Voluntario: notificaciones días 1 y 15 de cada mes,

desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes siguiente
o el inmediato hábil posterior.

Notificaciones días 16 y último de cada mes, desde la
fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior.

Apremio: con el 20% de recargo, transcurrido el periodo
voluntario sin haber efectuado el ingreso.

Contra el presente acto podrá formularse recurso de
reposición ante esta Alcaldía, en el plazo de un mes, a contar
del día siguiente a la entrega de la presente notificación,
como previo al contencioso-administrativo, según lo dis-
puesto en el artículo 108 de la Ley de Bases de Régimen
Local y 192 del Real Decreto Legislativo 781/1986.

Polop de la Marina, 4 de marzo de 2003.
El Alcalde, Alejandro Ponsoda Bou.

*0406075*

AYUNTAMIENTO DE ROJALES

EDICTO

Por José Pedro Pastor González, se ha solicitado Licen-
cia de apertura para establecer la actividad de bar-restauran-
te sin ambiente musical, dicha actividad está emplazada en
calle Alicante, 8.

Lo que se hace público por término de veinte días, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley de la
Generalitat Valenciana 3/1989, de 2 de mayo, de Actividades
Calificadas, a fin de que cuantos lo consideren oportuno
formulen las observaciones que tengan por convenientes.

Rojales, 4 de marzo del 2004.
El Alcalde, Antonio Pérez García.

*0406176*

AYUNTAMIENTO DE SAN FULGENCIO

EDICTO

Se pone en conocimiento general que por el señor
Alcalde se ha emitido el siguiente Decreto:

“Visto que se ha producido un cambio en la Alcaldía
mediante moción de censura celebrada en sesión extraordi-
naria del Pleno del día 17 de febrero de 2004.

Visto que deben de nombrarse por el señor Alcalde los
nuevos miembros del equipo de gobierno que van a integrar
la Junta de Gobierno Local, los Tenientes de Alcalde y las
Concejalías-Delegadas.

De conformidad con los artículos 21-2º, 21-3º y 23-3º de
la LBRL, el artículo 22 del TRRL y los artículos 43,44,45 y 46
del ROF.

Resuelvo:
1º. Nombrar como titulares de las Tenencias de Alcaldía

a los siguientes Concejales:
1ª Tenencia de Alcaldía: señora Trinidad Martínez Andrés
2ª Tenencia de Alcaldía: señor Vicente Ballester Andrés
3ª Tenencia de Alcaldía: señora Simone Elster
2º. Corresponderá a los Tenientes de Alcalde sustituir

por su orden de nombramiento a esta Alcaldía en el ejercicio
de sus atribuciones en los supuestos legalmente previstos.

3º. Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local
que, actuarán bajo la presidencia de la Alcaldía, a los
siguientes Concejales-Tenientes de Alcalde:

Doña Trinidad Martínez Andrés, don Vicente Ballester
Andrés y doña Simone Elster

4º. Efectuar las siguientes delegaciones, respecto de
los servicios municipales que se especifican, a favor de los
señores Concejales que a continuación se indican:

- Urbanismo compartido con la Alcaldía; Educación
compartida con la Alcaldía; Personal; Policía, Tráfico y Segu-
ridad Vial: Trinidad Martínez Andrés


