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d’anuncis d’este Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els
interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions
que estimen oportunes.
Tercer. Considerar, en el cas que no es presentaren
reclamacions a l’expedient, en el termini anteriorment indicat,
que l’acord és definitiu, en base a l’article 17.3 del Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes locals.
Quart. Facultar al senyor Alcalde-President, per a
subscriure els documents relacionats amb este assumpte.
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació
d’un servei públic de cementeri
Article 1.- Fonament i naturalesa
1.- En ús de les facultats concedides pels articles 133.2
i 142 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 els articles 15 i següents del Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes locals (R.D.L. 2/2004, de
5 de març, B.O.E. 59/2004, de 9 de març), este Ajuntament
estableix la taxa per la prestació d’un servei públic de
cementeri, que es regirà per la present ordenança fiscal i les
normes de la qual s’atenen a allò que s’ha previngut en els
articles corresponents del Text Refòs esmentat.
Article 2.- Fet imposable
1.- El fet imposable o pressupost de naturalesa economicjurídica del que naix l’obligació de contribuir es concreta en
la prestació del servei de cementeris, tant pel que fa a
l’adjudicació o concessió de nínxols, com als restants serveis
complementaris que es presten en tals cementeris municipals
per al compliment dels seus fins, de conformitat amb allò que
s’ha previngut en el Reglament de Policia Sanitària mortuòria,
que siguen procedents o s’autoritzen a instància de part.
Article 3.- Subjecte passiu
1.- Són subjectes passius contribuents els sol·licitants
de la concessió de l’autorització o de la prestació del servei
i, si és el cas, els titulars de l’autorització concedida.
Article 4.- Responsables. Subjecte passiu i substituts
1.- Són subjectes passius contribuents les persones
físiques i jurídiques així com les entitats a què es refereix
l’article 36 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, que sol·liciten o resulten beneficiades o afectades
pels serveis que es presten, així com els que disfruten,
utilitzen o s’aprofiten de la concessió demanial efectuada.
2.- Són substituts del contribuent en la prestació dels
serveis, els concessionaris corresponents.
Article 5.- Exempcions subjectives
1.- Estaran exempts els serveis que es presenten amb
ocasió de:
a) Els soterraments d’aquelles persones que no tinguen
recursos econòmics suficients per a sufragar les despeses
de soterrament, ja siguen del difunt o els seus familiars
directes.
La no disponibilitat de recursos econòmics, deurà ser
acreditada mitjançant l’oportú informe tècnic del Departament
de Serveis Socials de l’Ajuntament i aprovada per l’òrgan
competent si és el cas.
b) Les inhumacions que ordene l’Autoritat Judicial i que
s’efectuen en la fossa comuna.
2.- Els soterraments o inhumacions a què arriba
l’exempció de pagament assenyalada en l’apartat a) d’este
article, s’efectuaran en la fila més alta dels nínxols propietat
d’este Ajuntament o en el lloc que aquest lliurement dispose.
Article 6.- Quota tributària
1.- La quota tributària es determinarà per aplicació de la
tarifa següent:
CONCESSIÓ DE NÍNXOLS PEL TEMPS DE SERVEI DEL CEMENTERI, O MÀXIM FIXAT PER LA LLEI:
- PER CADA NÍNXOL EN LA FILA QUARTA (PART SUPERIOR)
500,00 EUROS.
- PER CADA NÍNXOL EN LA FILA TERCERA
650,00 EUROS.
- PER CADA NÍNXOL EN LA FILA SEGONA
700,00 EUROS.
- PER CADA NÍNXOL EN LA FILA PRIMERA
550,00 EUROS.

- Per cada inhumació en nínxol ocupat per un altre cadàver
el 20% del seu import segons tarifes, si es tracta d’adults, i el
10% del mateix quan es tracte d’un menor de 10 anys.
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- PER
- PER

CADA LLICÈNCIA DE SEPULTURA I
CADA LLICÈNCIA DE TRASLLAT DE
CEMENTERI
- PER CADA LLICÈNCIA DE COL·LOCACIÓ
— PER CADA EXTRACCIÓ O EXHUMACIÓ DE
- PER CADA COL·LOCACIÓ DE LÀPIDA
- PER TAPAR CADA NÍNXOL

DRETS DE SOTERRAMENT
CADÀVERS, DINS O FORA DEL
D’UNA CREU
RESTES

10,00 EUROS.
10,00
4,00
60,00
30,00
20,00

EUROS.
EUROS.
EUROS.
EUROS.
EUROS.

Els nínxols que per voluntat dels interessats queden
desocupats, quedaran immediatament a disposició de
l’Ajuntament.
Article 7.- Meritació
1.- Es merita la taxa i naix l’obligació de contribuir quan
s’inicie la prestació dels serveis subjectes a gravamen,
entenent-se, a estos efectes, que la dita iniciació es produeix
amb la sol·licitud d’aquells.
Article 8.- Declaració, liquidació o ingrés
1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels
serveis de què es tracte.
2. Tota sol·licitud haurà d’anar acompanyada del
justificant d’haver ingressat la quota corresponent mitjançant
el document d’autoliquidació degudament omplit i segellat
per l’Entitat Col·laboradora. La dita liquidació tindrà caràcter
provisional, procedint-se posteriorment a la seua
comprovació. Tant la sol·licitud com l’autoliquidació es
realitzarà en documents que l’Ajuntament establirà.
3. Es faculta al senyor Alcalde per a l’aprovació dels
models de declaració-liquidació, que s’elaboraran pels serveis
municipals.
Article 9.- Infraccions i sancions
1.- En tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions,
així com les corresponents sancions en cada cas s’estarà al
que disposen els articles 183 i següents de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària.
2.- La imposició de sancions no suspendrà, en cap cas,
la liquidació i cobrament de les quotes meritades i no
prescrites.
Disposició transitòria.Es mantindrà l’anterior tarifa (aprovada pel Plenari de
25-10-1989, i modificada el 26-11-1996 i 27-10-1998) en la
quota tributària al respecte de la nova concessió dels nínxols
de cinc altures construïts abans del 2005.
A tots els efectes l’última fila (quinta) dels nínxols de cinc
altures s’entenen referits a la quarta de l’actual ordenança
reguladora.
Disposició derogatòria.A partir del començament de l’aplicació d’esta ordenança
quedarà derogada l’anterior Taxa per la prestació d’un servei
públic de Cementeri.
Disposició final.La present ordenança, la redacció definitiva de la qual
ha sigut aprovada pel Ple de la Corporació, entrarà en vigor
el mateix dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, romanent en vigor fins a la seua modificació o
derogació expressa.
Contra el present acord, conforme a l’article 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, es
podrà interposar pels interessats recurs contenciós
administratiu, en el termini de dos mesos comptats a partir
del dia següent al de la publicació d’este anunci en el Butlletí
Oficial de la Província, davant del Tribunal Superior de
Justícia de Valencia.
Gata de Gorgos, 15 de febrer de 2006.
L’Alcalde-President, José Diego Mulet.
*0604633*

EDICTE
Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini
d’exposició al públic queda automàticament elevat a definitiu
l’acord plenari provisional de l’Ajuntament de Gata de Gorgos,
de data 29 de novembre de 2005, sobre la modificació de
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l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana, així com l’ordenança fiscal reguladora de la mateixa,
el text íntegre del qual es fa públic en compliment de l’article
17.4 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:
Primer: d’aprovació provisional del text de l’ordenança
Fiscal Reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor
dels Terrenys de Naturalesa Urbana, amb el text que figura
en l’expedient.
Segon: exposar al públic l’anterior Acord per mitjà
d’anunci que s’inserirà en el tauler d’anuncis municipal
durant el termini de trenta dies hàbils, a comptar del següent
al de publicació de tal anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, dins dels quals els interessats podran examinar
l’expedient i presentar les al·legacions que estimen oportunes
.
Tercer: en el cas que no es presentaren al·legacions a
l’expedient en el termini anteriorment indicat, l’acord
s’entendrà definitivament aprovat, sense necessitat Acord
plenari, de conformitat amb l’article 17.3 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.
Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment
de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Article 1. Normativa aplicable i establiment de l’Impost
1.- D’acord amb l’article 15.1 i 59.2 Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals (en avant LRHL), s’acorda la imposició i
ordenació de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys
de Naturalesa Urbana.
2.- L’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys
de Naturalesa Urbana es regirà:
a) Per les normes reguladores del mateix, contingudes
en la LRHL; i per les altres disposicions legals i reglamentàries
que complementen i desenvolupen la dita Llei.
b) Per la Present ordenança Fiscal.
c) Pel que fa al fet imposable, Subjectes Passius,
Exempcions, Reduccions, bonificacions, Base Imposable,
Base Liquidable, període impositiu i meritació, caldrà ajustarse al que disposen els articles 104 i següents de la L.R.H.L.
Article 2. Base imposable
La Base imposable d’este impost es determinarà segons
el que disposa l’article 107 de la L.R.H.L.
Article 3. Valor del terreny
El valor del terreny a efectes d’este impost es determinarà
segons el que disposa l’article 107.2 de la L.R.H.L.
Quan es modifiquen els valors cadastrals com a
conseqüència d’un procediment de valoració col·lectiva de
caràcter general, es prendrà, com a valor del terreny, o de la
part d’este que corresponga segons les regles contingudes
en tal article, l’import que resulte d’aplicar als nous valors
cadastrals les reduccions següents:
- Primer, segon, tercer, quart y quint any: 40 %
La dita reducció s’aplicarà respecte de cada un dels zinc
primer anys d’efectivitat dels nous valors cadastrals, amb els
límits que estableix l’article 107.3 de la LRHL.
Article 4. Increment de valor dels terrenys
Sobre el valor del terreny en el moment de la meritació,
s’aplicarà segons les regles de l’article 107.4 un percentatge
anual d’acord amb el quadro següent:
A)
B)
C)
D)

PERÍODE
PERÍODE
PERÍODE
PERÍODE

D’UN FINS
DE FINS A
DE FINS A
DE FINS A

A CINC ANYS:
DEU ANYS:
QUINZE ANYS:
VINT ANYS:

3,10
2,80
2,70
2,20

%.
%.
%.
%.

Article 5. Tipus de gravamen

PERÍODE
PERÍODE
PERÍODE
PERÍODE

D’UN FINS
DE FINS A
DE FINS A
DE FINS A

A CINC ANYS:
DEU ANYS:
QUINZE ANYS:
VINT ANYS:
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Article 6. Bonificacions
En virtut de l’article 108.4 de la L.R.H.L., es concedirà
una bonificació del 50 % de la quota de l’impost, en les
transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de
drets reals de gaudi limitadors del domini, realitzades a títol
lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats,
els cònjuges i els ascendents i adoptants.
Article 7. Règim de declaració i ingrés
Els subjectes passius vindran obligats a presentar davant
de l’organisme gestor la declaració en l’impost, contenint els
elements de la relació tributària imprescindibles per a practicar la liquidació procedent.
A la declaració s’acompanyarà el document en què
consten els actes o contractes que originen la imposició.
Disposició Final
La present ordenança Fiscal entrarà en vigor en el
moment de la seua publicació íntegra en el Butlletí Oficial de
la Província, resultant d’aplicació a les meritacions tributàries
que es produïsquen a partir de la mateixa, romanent en vigor
fins a la seua modificació o derogació expressa.
Contra el present acord, conforme a l’article 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, es
podrà interposar pels interessats recurs contenciós
administratiu, en el termini de dos mesos comptats a partir
del dia següent al de la publicació d’este anunci en el Butlletí
Oficial de la Província, davant del Tribunal Superior de
Justícia de Valencia.
Gata de Gorgos, 15 de febrer de 2006.
L’Alcalde-President, José Diego Mulet.
*0604635*
AYUNTAMIENTO DE GORGA
EDICTO
Habiendo sido solicitada por don Juan Manuel Genís
Pérez, en nombre y representación de Avícola Genís C.B.,
licencia de legalización de ampliación de actividad y cambio
de titular, para « granja avícola» en local sito en la partida
«Els Estrets», a requerimiento de la Comisión de Actividades
Calificadas de la Conselleria de Territorio y Vivienda de la
Generalitat Valenciana, y de conformidad con lo establecido en
la Ley 2/1989, de Impacto Ambiental de la Generalitat Valenciana y el decreto 162/1990 por el que se aprueba el reglamento
para la ejecución de la citada Ley se ha presentado por el
solicitante el oportuno Estudio de Impacto Ambiental y documentos anexos, iniciándose el plazo de información pública por
un período de veinte días, a fin de que todas aquellas personas
que se consideren afectadas de algún modo por la mencionada
actividad pueda examinar el proyecto de dicha actividad y
realizar las observaciones que estimen pertinentes.
Para examinar el proyecto, podrán dirigirse al departamento de Secretaria, en días y horas de oficina, y podrán
formular por escrito las observaciones que estimen oportunas en el Registro de este Ayuntamiento en el indicado plazo
de veinte días.
Gorga, 14 de febrero de 2006.
El Alcalde, Juan Jesús Zaragozi Masanet.
*0604640*
AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DEL SEGURA
ANUNCIO DE LICITACIÓN

En aplicació del que estableix l’article 108 de la LRHL el
tipus de gravamen serà:
A)
B)
C)
D)

15

27
25
20
17

%.
%.
%.
%.

Por Acuerdo de Pleno de fecha 2 de febrero de 2006, se
aprueban los pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
que regirán el concurso, mediante procedimiento abierto para la
adjudicación de la explotación de la Cafetería de la Terminal de
Autobuses de Guardamar del Segura, se anuncia la licitación de
la concesión, de conformidad a las siguientes cláusulas:

