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Complement de destí: 8
Núm. places: 1
Situació: Vacant

ADMINISTRACIÓ LOCAL
A J U N TA M E N T S
2004/10677 - AJUNTAMENT DE L’ALBIOL
Edicte
Havent-se exposat al públic el pressupost de la corporació i dels
seus organismes autònoms per a l’exercici de 2004 juntament amb la
plantilla orgànica i relació de llocs de treball segons s’anuncià en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, núm. 218, de data 20
de setembre de 2004, i aprovat definitivament, es fa públic a continuació el pressupost resumit a nivell de capítols, la plantilla orgànica
i relació de llocs de treball.
PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ

1.
2.
3.
4.

6.
7.
8.
9.

DENOMINACIÓ

EUROS

A) OPERACIONS CORRENTS
Despeses de personal . . . . . . . . . . . . .
Despeses en béns corrents i serveis . . . . .
Despeses financeres . . . . . . . . . . . . . .
Transferències corrents . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Inversions reals . . . . . . . . . . . . . . .
Transferències de capital . . . . . . . . .
Actius financers . . . . . . . . . . . . . .
Passius financers . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU .

. 198.000
.
.
.
7.300
. 326.700

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

41.300
66.700
200
13.200

ESTAT DELS INGRESSOS
CAPÍTOLS

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

DENOMINACIÓ

EUROS

A) OPERACIONS CORRENTS
Impostos directes . . . . . . . . . . . . . . . .
Impostos indirectes . . . . . . . . . . . . . . .
Taxes i altres ingressos . . . . . . . . . . . . .
Transferències corrents . . . . . . . . . . . . .
Ingressos patrimonials . . . . . . . . . . . . .
B) OPERACIONS DE CAPITAL
Alienació d’inversions reals . . . . . . . .
Transferències de capital . . . . . . . . . .
Actius financers . . . . . . . . . . . . . . .
Passius financers . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Funcionari de carrera.
Funcionaris d’habilitació nacional
Denominació: secretari-interventor
Destinació: 16
Forma de promoció: concurs.
Núm. places: 1

III. Escala d’administració especial
B) Subescala de serveis especials
b) Classe: personal d’escomeses especials
Auxiliar d’escomeses especials
Grup de classificació: E

75.000
20.000
26.000
81.400
5.100

..
. . 119.200
..
..
. . 326.700

PLANTILLA ORGÀNICA DE LA CORPORACIÓ
I.

Contra l’aprovació definitiva i conforme amb l’establert a l’art.
152.1 de la Llei 39/88, les persones legitimades podran interposar
directament recurs contencios-administratiu davant la Sala del
Contencios-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent al
de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona.
L’Albiol, 8 d’octubre de 2004. — L’alcalde, Francesc Llop
Cebrian.

2004/10679 - AJUNTAMENT D’ALCOVER
Anunci

ESTAT DE DESPESES
CAPÍTOLS

Dissabte, 23 - 10 - 2004

El Ple de la corporació, en sessió realitzada en data 28 d’octubre
de 2003, va procedir a l’aprovació inicial del projecte d’obres titulat
Remodelació i urbanització del carrer del Rec i diversos carrers del
nucli antic, el pressupost del qual ascendeix a la xifra de
375.842,29 euros. Tanmateix es va procedir a l’aprovació de l’exposicio publica del projecte mijançant anunci inserit en el BOPT, per
un termini de 30 dies a l’objecte que es produeixin les al·legacions,
reclamacions o suggeriments que es creguin opotuns, transcorregut el
qual es procedirà a la seva aprovació definitiva.
Alcover, 15 d’octubre de 2004. — L’alcalde, Anton Ferré Fons.

2004/10723 - AJUNTAMENT D’ALTAFULLA
Anunci
D’acord amb el disposat a l’article 13 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, en relació a l’art. 22.4 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, es fa
públic, per a general coneixement, que el Ple de l’Ajuntament
d’Altafulla, en sessió realitzada el dia 15 d’octubre de 2004, va
resoldre:
1. Delegar en l’alcalde la rectificació d’errades materials i/o
aritmètiques que es detectin en els acords d’aprovació de les modificacions de les ordenances fiscals i de preus públics per a 2004, i en
els texts resultants de les mateixes.
2. Que de les rectificacions que es duguin a terme se’n doni
compte al Ple per al seu coneixement i efectes oportuns.
3. Que la present delegació es publiqui al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona.
Altafulla, 18 d’octubre de 2004. — L’alcalde, Manel Ramon
Fuentes.

2004/10719 - AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA
Edicte
La Junta de Govern, en sessió extraordinària realitzada el dia 11
d’octubre de 2004, va aprovar definitivament L’OPERACIÓ JURÍDICA
COMPLEMENTÀRIA del projecte de reparcel·lació de la UA 6 de
l’Ampolla, segons document tècnic redactat per la secretària de
l’Ajuntament.
La qual cosa es posa en general coneixement i s’adverteix que
contra aquest acord es pot interposar recurs contenciós-administratiu,
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davant la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos a comptar des de la
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, o
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Potestativament, es pot
interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat,
en el termini d’un mes a comptar des de la seva publicació. Igualment
es pot interposar qualsevol altre recurs que s’estimi procedent.
L’Ampolla, 15 d’octubre de 2004. — L’alcalde-president,
Francesc Sancho Serena.

2004/10611 - AJUNTAMENT D’AMPOSTA
Anunci
L’Ajuntament d’Amposta en l’exercici de les serves competències,
no havent resultat possible practicar la notificació a l’interessat o al
seu representant, per causes no imputables a aquesta Administració,
intentada per dues vegades consecutives, en compliment al que
disposa l’article 105.6 de la Llei General Tributària (segons redacció
donada per la Llei 66/1997, de 30 de desembre, mitjançant el
present anunci es cita als contribuents indicats a sota perquè compareixin en el lloc que també s’indica, amb la finalitat que els hi siguin
notificades les actuacions portades a terme en els procediments tributaris que els afecten i que seguidament es diran.
Lloc i termini de compareixença
Les persones interessades o els seus representants deuran
comparèixer, amb la finalitat de ser notificades, en l’Oficina de
Gestió Tributària emplaçada als baixos de l’edifici Municipal
d’Amposta plaça Espanya 2-4, en el termini de deu dies, a comptar
des del següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona.
Així mateix, s’adverteix als interessats que de no comparèixer en
dit termini, la notificació s’entendrà practicada, a tots els efectes
legals, des del dia següent al dels venciments del mateix.
Departament responsable de la tramitació dels procediments
Oficina de Gestió Tributària
Acte administratiu que es notifica
Providència de constrenyiment.
Terminis de pagament.
- Els deutes notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de
la data de notificació fins el dia 20 del mateix mes i immediat
hàbil posterior.
- Els deutes notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de
la data de notificació fins el dia 5 dels mes següent o immediat
hàbil posterior.
Lloc de pagament.
En l’Oficina de Gestió Tributària de l’Ajuntament d’Amposta en
horari d’oficina de 9 a 14 hores tots els dies feiners.
Mitjans de pagament.
- En metàl·lic.
- En taló nominal a favor de l’Ajuntament.
Recursos
Conta els actes objecte de notificació podrà interposar-se recurs
de reposició davant el cap de l’Oficina de Gestió Tributària, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent al que tingui efectivitat la notificació dels esmentats actes, de conformitat amb el que
estableix l’article 14.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició podrà interposar-se recurs contenciós administratiu de la
província de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent de la recepció de la notificació de la desestimació,
quant aquesta sigui expressa, o en el termini de sis mesos a comptar

3

des del dia següent en que el referit recurs de reposició s’entengui
desestimat de forma presumpta.
Suspensió del procediment.
La interposició del recurs no paralitza la tramitació del procediment de constrenyiment, el qual sols es suspendrà en els casos i
condicions previstos en l’article 101 del Reglament General de
Recaptació.
Concepte: Activitats esportives
Subjecte Passiu
040920677C BELLOT TOMAS,AGUSTIN
CARRERR SANT JUST, 25
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
GUERRERO PICO,DANIEL
CARRER BALAGUER, 4
43520 ROQUETAS (TARRAGONA) - ESPANYA
Concepte: Exp. Sancio. Orden. Policia i Bon Govern
Subjecte Passiu
052605231E ARASA VALLES,JOAQUIN
CARRER BARCELONA, 12
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
95748SQ ARIAS PARRALES,LISSETTE-ELOIZA
PTGE GUADALAJARA, 8 02 1
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
A43062678 COMERCIAL HOSTELERA ACCENSI
AV RAPITA (DE LA), S/N
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
CORTES NAVARRO,LUIS JOSE
AV CATALUNYA, 19 01 01
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
018998382Z DEMETRIO HERNANDEZ,BAUTISTA
CARRER PELAYO, 15
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
078578017N GIMENEZ DIAZ,MARIA JOSE
CARRER LOPE DE VEGA, 27-29 02 2
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
X00000001 LIGUA JERVEZ,DANNY MERCEDES
CARRER SANT JUST, 10 01 4
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
X3789286J MACIAS MERA,NELSON-JOVANNY
CARRER BARCELONA, 106-108 03 2
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
X3019983Z OYOLA GONZAGA,WILSON-DANILO
CARRER SEBASTIA JUAN ARBO, 110 Esc 2 03 2
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
019970225S PALMER ALCON,JOSEP
CARRER CORSINI, 41
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
019970225S PALMER ALCON,JOSEP
CARRER CORSINI, 41
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
036869140W PAPASEIT GARRIGOS,DOMITILA
CARRER MADRID, 2 02 B
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040064766P PEDROL JUNCOSA,JUAN
CARRER ORIENT, 38
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
019002643C SANCHEZ GARCERAN,VANESSA
CARRER SEBASTIA JUAN ARBO, 17-19 02 1
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
Concepte: Subministrament d’aigua
Subjecte Passiu
052429974W VENTURA UCEDA,CRISTIAN
CARRER AVILA, 3 04 4
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA

Any

Nº Rebut

Import

2004

393142

10,60

2004

393135

17,41

Any

Nº Rebut

Import

2004

352899

60,00

2003

334982

50,00

2003

299069

60,10

2003

299074

30,05

2003

299269

60,10

2003

284275

50,00

2003

311797

90,00

2003

298242

40,00

2003

311796

90,00

2003

337563

60,10

2003

299251

60,10

2003

337205

50,00

2004

352896

60,10

2003

308227

50,00

Any

Nº Rebut

Import

2003

348925

12,14
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Concepte: Serveis brigada
Subjecte Passiu
X3449262K BETANCOURT ROMERO DE
CARRER GRAU, 68
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
Concepte: Servei grua i custòdia de vehicles
Subjecte Passiu
040912028L CORTES SANCHEZ,JOSEFA
CARRER SANT CRISTOFOL, 287
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040064912Q ELIAS CALVET,JOSE
CARRER SALONICA, 13
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
039991878F FERRERES BERTOMEU,FRANCISCO
CARRER CENTRE, 9
43515 LA GALERA (TARRAGONA) - ESPANYA
X1313856 HANNOUCH,MOHAMED
PTGE GUADALAJARA, 4-6 4RT.2A.
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
047604030X JIMENEZ LORA,ALBERTO
PTGE CONCA, 4 01 C
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
047604030X JIMENEZ LORA,ALBERTO
PTGE CONCA, 4 01 C
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
Concepte: Preu públic pel mercat exterior
Subjecte Passiu
039658822Z AMADOR FERNANDEZ,ANTONIO
CARRER RIO BRUGENT (CAMPO CLARO), 19 01 02
TARRAGONA (TARRAGONA) - ESPANYA
039658822Z AMADOR FERNANDEZ,ANTONIO
CARRER RIO BRUGENT (CAMPO CLARO), 19 01 02
TARRAGONA (TARRAGONA) - ESPANYA
Concepte: Revista Amposta
Subjecte Passiu
040061850J MONLLAU GIL,JOSEP
AV ALCALDE PALAU, 53 04 1
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
Concepte: Impost sobre l’increment del valor dels terrenys
Subjecte Passiu
040909505A CASANOVA COLOME,ESTHER
CARRER EUROPA, 6-8 EN 1
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040000699L GRAU FERRERES,JUAN
CARRER BARCELONA, 58 03 2
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
Concepte: Taxa recollida escombraries (Liquidacions)
Subjecte Passiu
ALSINA ORTI,AMPARO
CARRER SARAGOSSA, 1 01 2
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040064158K ARAYO PINO,AGUSTIN
CARRER AMERICA, 28-30 01
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
Concepte: C.E. c/ Avila, Holanda i Josep Tarradelles
Subjecte Passiu
004006396A GOMEZ MORENO,JUAN
CARRER SANT CRISTOFOL, 500
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
Concepte: MULTAS
Subjecte Passiu
040908646H ABELLA CENIA,GEREMIAS
CARRER CARDENAL CISNEROS, 14
43560 LA CENIA (TARRAGONA) - ESPANYA

Any

Nº Rebut

Import

2004

379306

60,34

Any

Nº Rebut

Import

2003

349626

44,00

2004

2004

2003

2003

2003

350093

379370

349623

349624

349620

69,00

31,00

31,00

31,00

31,00

Any

Nº Rebut

Import

2004

351897

22,75

2004

354865

22,75

Any

Nº Rebut

Import

2003

310253

28,15

Any

Nº Rebut

Import

2003

336787

55,49

2004

352869

207,24

Any

Nº Rebut

Import

2004

351224

42,07

2004

355663

58,06

Any

Nº Rebut

Import

2002

270517

99,73

Any

Nº Rebut

Import

2003

337742

30,05

040908646H ABELLA CENIA,GEREMIAS
CARRER CARDENAL CISNEROS, 14
43560 LA CENIA (TARRAGONA) - ESPANYA
019814576F ADROVER VIEJO,ANGEL
CARRER PONZANO, 39
28003 MADRID (MADRID) - ESPANYA
040907819L AGUILO RUIZ,NEUS
CARRER SANT PERE, 20 BJ
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040904375W AIXENDRI ESPUNY,RAMON
CARRER VINEBRE, 14 03 01
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA
040922049N ALATADILL ARDIT,MARIA TERESA
CARRER SAN RAMON, 69
43896 L’ALDEA (TARRAGONA) - ESPANYA
040900177J ALBACAR ARQUES,HERMINIO
CARRER ANGEL AZNAR, 16
43877 SANT JAUME D’ENVEJA (TARRAGONA) 052608212J
CARRER MENDEZ NUÑEZ, 17
43540 SANT CARLES DE LA RAPITA
040924745V ALEGRE ARIÑO,DOMINGO
CARRER VILAFRANCA S/N, 03 04
43896 L’ALDEA (TARRAGONA) - ESPANYA
047626970L ALEJO SILVESTRE,BEATRIZ
AV ASUNCION, 180
43580 DELTEBRE (TARRAGONA) - ESPANYA
052609074R ALJARILLA AGUILERA,ALEJANDRA
CARRER TSI PASCULA ROCA, 15 01
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA
052609074R ALJARILLA AGUILERA,ALEJANDRA
CARRER TSI PASCULA ROCA, 15 01
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA
077878097M ALONSO ASENSIO,ELEUTERIO
CARRER AVILA, 3 03 4
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
A60028776 ALQUILER DE VEHICULOS A LARGO
PL PONENT, 5
43001 TARRAGONA (TARRAGONA) - ESPANYA
040910251J ALSO SALVADO,M. MARGARITA
CARRER BARCELONA, 106-108 05 2
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040928023Y ALTADILL AUDI,FRANCISCO JUAN
CARRER SANT JOSEP DE LA MUNTANYA, 47
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA
046955431B ALVAREZ GARCIA,OSCAR HERNAN
CARRER HIERRO LAVERNIA, 1 03
43520 ROQUETAS (TARRAGONA) - ESPANYA
046955431B ALVAREZ GARCIA,OSCAR HERNAN
CARRER HIERRO LAVERNIA, 1 03
43520 ROQUETAS (TARRAGONA) - ESPANYA
039658822Z AMADOR FERNANDEZ,ANTONIO
CARRER RIO BRUGENT (CAMPO CLARO), 19 01 02
TARRAGONA (TARRAGONA) - ESPANYA
X1472374Y AMRAOUI EL,AISSA
CARRER MAJOR, 16
43878 MASDENVERGE (TARRAGONA) - ESPANYA
X1472374Y AMRAOUI EL,AISSA
CARRER MAJOR, 16
43878 MASDENVERGE (TARRAGONA) - ESPANYA
B43505148 APPLE S HOUSE SL
CARRER POL IND PARCELA 89
43860 L’AMETLLA DE MAR (TARRAGONA) 039676656T ARAGONES CARRERTE,ALBERTO
URBAT PALLARESOS PARK
43151 PALLARESOS (TARRAGONA) - ESPANYA
ARDIT TOMAS,JUAN
CARRER TRINQUET, 8 02 02
43580 DELTEBRE (TARRAGONA) - ESPANYA

Dissabte, 23 - 10 - 2004
2003

337556

30,05

2003

333648

42,07

2003

336021

30,05

2003

336974

30,05

2003

333721

30,05

2003

337268

30,05

2003

336948

90,15

2003

337299

30,05

2003

340216

30,05

2004

351601

30,05

2004

351547

30,05

2003

335748

60,10

2003

336913

30,05

2003

337596

30,05

2003

334292

30,05

2004

351330

30,05

2003

337132

90,15

2003

337747

30,05

2003

333586

150,25

2003

333495

150,25

2003

337640

30,05

2003

337780

30,05

2003

313494

30,05

Dissabte, 23 - 10 - 2004
036564248K ARNAU SANCHEZ,JORGE
CARRER SANT FELIP, 6 01 03
08320 EL MASNOU (BARCELONA) - ESPANYA
B41681495 ARTIGEN SL
CARRER HERRADURA, 13
41927 MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) X3089594G BAABOU,AHMED
CARRER GRANJA CUSIDO
43144 VALLMOLL (TARRAGONA) - ESPANYA
039880798V BARDINA ROCA,JOSE MARIA
CARRER MOSSEN CINTO VERDAGUER, 15
43390 RIUDECOLS (TARRAGONA) - ESPANYA
040934292L BEL SERRAT,REYES
CARRER PRIMER DE MAIG, 15 03 2
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
X0614433B BELKAID,SAID
CARRER ANTONI GAUDI, 9 B
43580 DELTEBRE (TARRAGONA) - ESPANYA
040935874Z BELLES ALBA,VICENTE
CARRER ELISABETS, 8
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040907118P BELTRI FUMADO,MANUEL JESUS
CARRER CONVENTO, 26
43540 SANT CARLES DE LA RAPITA
038074994N BELZA CUNILLERA,REGINA
CARRER ANTONI GAUDI, 3 04 3
43202 REUS (TARRAGONA) - ESPANYA
046237708A BENAGES PANADERO,JESUS
CARRER JOAQUIM COSTA, 46 05 1
08002 BARCELONA (BARCELONA) - ESPANYA
040932129H BENITO BO,MARIA DEL CARMEN
CARRER VILLA ROSA, 29
43896 L’ALDEA (TARRAGONA) - ESPANYA
040004614R BERTOMEU REVERTE,ELENA
CARRER RUIZ DE ALDA, 54 02
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
03451103 BETANCCOURT REMERO,HAROLT
CARRER AMALIA, 29
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
047621307Z BLANCH ROYO,NORBERTO
CARRER TREINTA, 20
43496 CAMARLES (TARRAGONA) - ESPANYA
039687621V BLAZQUEZ CASTELLNOU,ENRIQUE
CARRER PERE MARTELL, 14 04 B
TARRAGONA (TARRAGONA) - ESPANYA
040925951G BO BERTOMEU,JOSE RAMON
CARRER RAMON DAS NEVES, 23 03 C
43540 SANT CARLES DE LA RAPITA
018995596B BODI ORELLS,JORGE
CARRER VIRGEN DEL NIÑO PERIDO, 42
12539 ALQUERIAS DEL NIÑO PERDIDO
040912597J BOHIGUES ARQUES,JUANITA
AV RAPITA (DE LA), 199 01 4
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040912597J BOHIGUES ARQUES,JUANITA
AV RAPITA (DE LA), 199 01 4
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040912597J BOHIGUES ARQUES,JUANITA
AV RAPITA (DE LA), 199 01 4
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
078578005T BONFILL ESTELLE,M. TERESA
CARRER MAJOR, 37 03
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
039813808A BORJA SANTIAGO,ANTONIO
CARRER GRAU, 63
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040934821L BORT ESCORIZA,MONTSERRAT
CARRER VERGE DE MONTSERRAT, 28
43530 ALCANAR (TARRAGONA) - ESPANYA

B O P D E TA R R A G O N A - Núm. 245
2003

337461

30,05

2003

337169

30,05

2003

337684

30,05

2003

338555

42,07

2003

337024

30,05

2003

336994

30,05

2003

337404

30,05

2003

334466

60,10

2003

334098

30,05

2003

334358

30,05

2003

336914

30,05

2004

350562

42,07

2003

335214

90,15

2004

350973

30,05

2003

339786

30,05

2003

333953

30,05

2004

352507

30,05

2003

337671

30,05

2003

312072

42,07

2003

337052

30,05

2003

334583

90,15

2003

334440

60,10

2003

337307

30,05

X4557103K BOUJEMAOUI,MOUNIR
PL ANTONI PADUA JESUS, 1 04
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA
040929566P BRAU BALAGUE,EMILIO JORGE
CARRER AMETLLER, 73
43570 SANTA BARBARA (TARRAGONA) 039874074D BRAVO POVEZ,MARIA DEL PILAR
AV PAISOS CATALANS, 8
43205 REUS (TARRAGONA) - ESPANYA
047856451Y BRIA TORTA,FABIAN
CARRER RONDA, 64
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
047856451Y BRIA TORTA,FABIAN
CARRER RONDA, 64
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
047856451Y BRIA TORTA,FABIAN
CARRER RONDA, 64
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
047620082P BRUGNOLI SEGURA,SANTIAGO
AV GENERALITAT, 175 01 2
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA
040929620Q BUERA GILABERT,MANUELA
PROLONGACIO ALOMA
43896 L’ALDEA (TARRAGONA) - ESPANYA
040929620Q BUERA GILABERT,MANUELA
PROLONGACIO ALOMA
43896 L’ALDEA (TARRAGONA) - ESPANYA
040929620Q BUERA GILABERT,MANUELA
PROLONGACIO ALOMA
43896 L’ALDEA (TARRAGONA) - ESPANYA
014680815F BUJEDO MIGUEL,JOSE
CARRER BARCELONA, 16
43840 SALOU (TARRAGONA) - ESPANYA
005353533F CABALLERO FEIJOO,MARIA
CARRER LUCHANA, 25 06 C
28010 MADRID (MADRID) - ESPANYA
040006654V CABELLO GIMENEZ,FRANCISCO
CARRER VICTORIA, 7
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
077881777M CALLAO LLAMBRICH,JAIME
PTGE CONCA, 4 02 1
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
077881777M CALLAO LLAMBRICH,JAIME
PTGE CONCA, 4 02 1
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
052600185J CAMPOS VALLS,MA PILAR
PTDA HUERTO ROE, 6
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA
040935278Q CANALDA LAZARO,MARIA CINTA
PARTIDA TERRES, 5
43550 ULLDECONA (TARRAGONA) - ESPANYA
008110123R CANETE CRUZ,JENARO
CARRER DELTEBRE 25 5 LA GRANJA
43006 TARRAGONA (TARRAGONA) - ESPANYA
040930122N CANTO GASENI,ROBERTO
CARRER SANT ROC, 10
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA
078579317R CAO GARCIA,MARIA CARMEN
CARRER COLON, 28 02 1
12580 BENICARLO (CASTELLO DE LA PLANA) 078575852D CARCELLE BELTRI,JOSE PEDRO
CARRER CERVANTES, 2 02 6
43540 SANT CARLES DE LA RAPITA
040907686R CARDONA BELTRAN,MARIA CINTA
CARRER LIGAJO DEL GANGUIL
43496 CAMARLES (TARRAGONA) - ESPANYA
018024268L CARRERRA RAMI,JOSE FELIX
CARRER SANT SEBASTIA, 6
22466 CASTEJON DE SOS (HUESCA) - ESPANYA

5
2003

333554

60,10

2003

337526

30,05

2003

337328

30,05

2003

335606

90,15

2003

335605

90,15

2003

323679

90,15

2003

337762

30,05

2003

334299

30,05

2003

333661

30,05

2003

336905

30,05

2003

334488

60,10

2003

334354

30,05

2003

338851

42,07

2004

351144

30,05

2004

351332

30,05

2004

351256

30,05

2004

351167

30,05

2003

333947

30,05

2003

334794

150,25

2003

336911

30,05

2003

334777

30,05

2003

334001

30,05

2003

336871

30,05

6
040276151T CASANELLAS ROSELL,JAUME
CARRER NOU, 13
43886 RENAU (TARRAGONA) - ESPANYA
040929893J CASANOVA HERVAS,JOSE MANUEL
CARRER AMALIA, 27
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040912895N CASES ROE,JOSE TOMAS
AV RAPITA (DE LA), 197 03 1
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
038389956N CASTEJON DAZA,FRANCISCO
CARRER MASIA, 1 01 1
43520 ROQUETAS (TARRAGONA) - ESPANYA
052600715Z CASTELLA PASCUAL,IRENE
CARRER DARSENA, 16
43540 SANT CARLES DE LA RAPITA
052608348B CID RODA,JOAN MANEL
CARRER ENRIC GRANADOS, 13 02 2
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040930824R CLIMENT CERVERA,OLGA
CARRER VALENCIA, 9 04 3
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
022862933J COCHILLO SERRANO,ANTONIO JOSE
CARRER REUS, 40
43300 MONTROIG (TARRAGONA) - ESPANYA
052605184K CODORNIU COLOME,SUSANA
CARRER MESTRE MOREIRA, 10 05 2
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA
040067058T COLOME GALLINA,JUAN
CARRER BISBE ROCAMORA, 43
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040931960X COLOMINES NOLLA,ANTONIO
PARC NIVERA, 17
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA
077882201S CONDE BONFILL,M. ANTONIA
CARRER LOGROÑO, 4 05 4
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
078575564C CONDE BONFILL,M. CINTA
AV SANTA BARBARA, 101-103 06 1
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
038465853D CONSOLA PEREZ,RAMON
CARRER MOSSEN DOMENECH, 19 01 01
43580 DELTEBRE (TARRAGONA) - ESPANYA
B43693894 CONSTANTI SERVICIOS
CARRER MAJOR, 7
43120 CONSTANTI (TARRAGONA) - ESPANYA
052601614Q CORTES CALVO,MANUELA
RAMBLA FELIP PEDRELL, 57
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA
078577979C DASI LIZARRAGA,MIGUEL ANGEL
CARRER EUROPA, 10
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
A82532771 DEBIS COMERCIAL SERVICES SPAIN
DOCE ESTRELLAS, 4
MADRID (MADRID) - ESPANYA
B43520543 DERTO FINQUES, SL
CARRER CERVANTES, 3
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA
B43520543 DERTO FINQUES, SL
CARRER CERVANTES, 3
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA
040914060G DIAZ CASTELLO,FEDERICO
PTGE VALLETES, 1
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
A08035289 DIELECTRO VIVO VIDAL Y BALASCH
CARRER DONS BOSCO, 28-30 SUCURSAL
43203 REUS (TARRAGONA) - ESPANYA
A48409494 DISEÑO NORTE DE ESPAÑA SA
CARRER MADARIPE BIDEA, 2 PB
48950 ERANDIO (VIZCAYA) - ESPANYA

B O P D E TA R R A G O N A - Núm. 245
2003

308925

30,05

2004

350504

600,10

2003

323815

78,13

2003

337436

30,05

2004

352777

30,05

2003

333532

60,10

2004

350993

42,07

2004

350996

30,05

2003

337627

30,05

2004

351468

30,05

2004

350888

30,05

2003

323670

90,15

2003

338782

60,10

2003

336857

30,05

2003

337587

30,05

2003

334185

30,05

2003

336892

30,05

2003

336821

30,05

2003

336853

30,05

2003

337010

30,05

2003

337215

30,05

2003

336990

30,05

2003

336610

30,05

040930582N DOMINGO BEL,MIGUEL JOSE
CARRER SIMPATICA, 21
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA
040930582N DOMINGO BEL,MIGUEL JOSE
CARRER SIMPATICA, 21
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA
040930582N DOMINGO BEL,MIGUEL JOSE
CARRER SIMPATICA, 21
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA
040930582N DOMINGO BEL,MIGUEL JOSE
CARRER SIMPATICA, 21
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA
040929648K DOÑATE CENTELLES,JOSEP
CARRER MARQUES DE BELLET, 2
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA
040929648K DOÑATE CENTELLES,JOSEP
CARRER MARQUES DE BELLET, 2
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA
040918435D DUATIS MONLLAO,JUAN JOSE
CARRER VILAFRANCA, 18
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA
B12368957 DYSAYZA SL
AV MARIA AUXILIADORA, 21
12500 VINAROS (CASTELLO DE LA PLANA) X3139678V DZOUSSOV,ASLAN
CARRER SALVADOR VIDAL, 23 02 2
43550 ULLDECONA (TARRAGONA) - ESPANYA
B43549385 EBRENET NETEGES SL
CARRER SORIANO MONTAGUT, 1
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA
X3307498Y ELIZALDE RUIZ,JHONY RAMON
CTRA DE ALCOY, 41 03
03510 CALLOSA DE ENSARRIA (ALACANT) 039849926B ESCODA ROCA,FRANCINA
CARRER CLOSA, 15
43772 BOTARELL (TARRAGONA) - ESPANYA
040078225N ESCUERO SANCLIMENT,RAMON
CARRER ENRIC D’OSSO, 26
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA
040933245F ESQUERRE ZARAGOZA,M. CELIA
CARRER SEBASTIA JUAN ARBO, 110 Esc 1 03 1
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040002122Q ESTELLE FERRE,VICENTE
FINCA DE RUE
43896 L’ALDEA (TARRAGONA) - ESPANYA
040933032R ESTELLE PEREZ,SERGIO
CARRER TORRETA, 1 AT B
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040819155C ESTRADA SEGURA,MARIA
AV CATALUÑA, 181
50014 ZARAGOZA (ZARAGOZA) - ESPANYA
B83338061 EZPONDA GESTION SL
CARRER PANAMA, 22
28220 MAJADAHONDA (MADRID) - ESPANYA
078579799T FABRA FRANCH,VICTOR
CARRER TRINQUET, 22
43580 DELTEBRE (TARRAGONA) - ESPANYA
039718089X FABREGAS COMES,ANTONIO
CARRER BALEARS, 40 01 2
43850 CAMBRILS (TARRAGONA) - ESPANYA
040921008Y FABREGAT VALMAÑA,JORGE
CARRER GENRALITAT, 81 03
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA
040909924P FALCO BLANCH,JUAN ALEJANDRO
AV GENERALITAT, 101
43896 L’ALDEA (TARRAGONA) - ESPANYA
052603217D FALCO SOLE,PERE XAVIER
PL ADOLFO VENTAS, 1 04 C
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA

Dissabte, 23 - 10 - 2004
2003

337777

30,05

2003

333698

42,07

2003

337795

30,05

2003

337427

30,05

2004

350745

30,05

2004

350960

30,05

2004

351398

30,05

2003

334860

78,13

2003

337327

30,05

2003

337614

30,05

2003

334504

42,07

2003

334036

30,05

2004

352128

30,05

2003

334704

42,07

2003

334799

42,07

2003

308389

42,07

2003

336780

30,05

2003

340153

30,05

2003

334343

42,07

2003

337303

30,05

2004

352510

30,05

2003

333841

30,05

2003

337378

30,05

Dissabte, 23 - 10 - 2004
017433890M FELIPE LOPEZ,EDUARDO
AV GOMEZ LAGUNA, 40 10 B
50009 ZARAGOZA (ZARAGOZA) - ESPANYA
040928332Q FERNANDEZ GARCIA,MIGUEL
CARRER OERTUELLA, 23
43520 ROQUETAS (TARRAGONA) - ESPANYA
040934576G FERNANDEZ HUESO,SATURNINO
CARRER ULLDECONA, 12 01 2
43520 ROQUETAS (TARRAGONA) - ESPANYA
012099729G FERNANDEZ MARTIN,MARCELINO
CARRER JACINT VERDAGUER, 122
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
012099729G FERNANDEZ MARTIN,MARCELINO
PARTIDA COMES
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
037780996T FERRANDO GOMBAU,JUAN
CARRER MAJOR, 45
43896 L’ALDEA (TARRAGONA) - ESPANYA
047626899V FERRE RODRIGUEZ,JUAN MIQUEL
CARRER BARCELONA, 114 03 2
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
B43374156 FESAPLAT SL
CM CAMI DE VALLS, 27
43204 REUS (TARRAGONA) - ESPANYA
039902288W FONOLLOSA PEIDRO,INMACULADA
PG LA CLOTADA, 66
43560 LA CENIA (TARRAGONA) - ESPANYA
039902288W FONOLLOSA PEIDRO,INMACULADA
PG LA CLOTADA, 66
43560 LA CENIA (TARRAGONA) - ESPANYA
017744262S FONTANA VILA,MONTSERRAT
CARRER MARIA ZAYAS, 13
ZARAGOZA (ZARAGOZA) - ESPANYA
039666551S FONTS FERRER,ROMUALD
CARRER BARCELONA
43810 PLA DE SANTA MARIA (TARRAGONA) 039666551S FONTS FERRER,ROMUALD
CARRER BARCELONA, 4
43810 PLA DE SANTA MARIA (TARRAGONA) 040924691D FORCADELL PALLARES,MARIA
CARRER SANT JAUME 4 ELS MONTELLS
SANT JAUME D’ENVEJA (TARRAGONA) 040911732E FORES VENTURA,MARIA CINTA
CARRER BERENGUER IV, 61
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA
040927849Q FORT FERRE,ISABEL
CARRER MAJOR, 125
43570 SANTA BARBARA (TARRAGONA) 040927849Q FORT FERRE,ISABEL
CARRER MAJOR, 125
43570 SANTA BARBARA (TARRAGONA) 010041307J FRADE LOPEZ,MILAGROS
CARRER RONDA, 18
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040927998G FRANCO FORNS,FRANCESC
CARRER NANRCISOS, 11
43530 ALCANAR (TARRAGONA) - ESPANYA
040927998G FRANCO FORNS,FRANCESC
CARRER NANRCISOS, 11
43530 ALCANAR (TARRAGONA) - ESPANYA
FRUITS MONT CARO
CARRER TIRSO DE MOLINA, 1
43520 ROQUETAS (TARRAGONA) - ESPANYA
FRUITS MONT CARO
CARRER TIRSO DE MOLINA, 1
43520 ROQUETAS (TARRAGONA) - ESPANYA
040914036A FUMADO MULET,MARIA CINTA
PL ESPANYA, 98
SANT JAUME D’ENVEJA (TARRAGONA) -

B O P D E TA R R A G O N A - Núm. 245
2003

336659

30,05

2003

333504

60,10

2003

337547

30,05

2003

335946

60,10

2004

350841

30,05

2003

336650

30,05

2003

339998

90,15

2003

337661

30,05

2003

337021

30,05

2003

337016

30,05

2003

337012

30,05

2003

336977

30,05

2003

337317

30,05

2003

335033

42,07

2003

337582

30,05

2003

340088

30,05

2003

337262

30,05

2003

312583

30,05

2003

336958

30,05

2003

337572

30,05

2004

351139

30,05

2004

350047

30,05

2003

336618

30,05

040909635H FUMADO QUERAL,JOSE
AV SANT JAUME, 1
43879 SANT JAUME D’ENVEJA (TARRAGONA) 039862010C GALAN JIMENEZ,ALVARO
CARRER VALENCIA, 42
43850 CAMBRILS (TARRAGONA) - ESPANYA
047822198T GALIA BELTRAN,MARTA
CARRER CONSTITUCIÓ, 1
43550 ULLDECONA (TARRAGONA) - ESPANYA
X3624093Y GALLEGO,GABRIEL
CARRER GOLES DE L’ EBRE, 163
43580 DELTEBRE (TARRAGONA) - ESPANYA
040923261M GALLEN SAEZ,ROSA MARIA
CARRER MONTSIA, 42 01 3
43540 SANT CARLES DE LA RAPITA
010545342A GARCIA CASAS,EMILIO
CARRER SECTOR I URB SERRAMAR
43530 ALCANAR (TARRAGONA) - ESPANYA
040918087Y GARCIA TONDA,Mª ANGELES
CARRER PARTIDA COVES D´ENCANYISSA, 5
43520 ROQUETAS (TARRAGONA) - ESPANYA
040926259J GARRIDO CASTILLA,JUAN JOSE
CARRER MONTCADA, 37
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA
040927278C GAUSACHS GALO,INMACULADA
CARRER SANT JOAN, 7
43540 SANT CARLES DE LA RAPITA
019850459X GAZQUEZ ROS,LAUREANO
CARRER MAJOR, 185 01
43570 SANTA BARBARA (TARRAGONA) 040011228Z GIL CLAVERO,CARMEN
CARRER VINT-I-QUATRE, 13
43496 CAMARLES (TARRAGONA) - ESPANYA
GILABERT CUGAT,JOSE
CARRER SANT FRANCESC
43896 L’ALDEA (TARRAGONA) - ESPANYA
040936267Q GIMENEZ CID,ARTUR JESUS
CARRER SANT JOAN, 23 02
43520 ROQUETAS (TARRAGONA) - ESPANYA
040927933P GIRONA PLAZAS,JUANA
CARRER 18 JULIO ED BERGANTIL, 1 01
03710 CALPE (ALACANT) - ESPANYA
040927933P GIRONA PLAZAS,JUANA
CARRER 18 JULIO ED BERGANTIL, 1 01
03710 CALPE (ALACANT) - ESPANYA
040929973R GOMEZ MURIA,JUAN DIEGO
CARRER LOGROÑO, 2 05 2
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
X4150291X GOMEZ URREGO,DIANA
CARRER EMPERADOR CARLOS V, 22
43580 DELTEBRE (TARRAGONA) - ESPANYA
039701745L GONZALEZ CALVO,LUIS
CARRER TORTOSA, 33 03 3
43006 TARRAGONA (TARRAGONA) - ESPANYA
022438933H GONZALEZ GAMBIN,MANUEL
CARRER LEVANTE, 7 CASILLAS
MURCIA (MURCIA) - ESPANYA
036543814B GONZALEZ JIMENEZ,FERNANDO
CARRER PALMAS (LAS), 14-18 01 2
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
028213623Y GONZALEZ MUÑOZ,ANA
CARRER MONTCADA, 1
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA
028213623Y GONZALEZ MUÑOZ,ANA
CARRER MONTCADA, 1
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA
028213623Y GONZALEZ MUÑOZ,ANA
CARRER MONTCADA, 1
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA

7
2003

334383

30,05

2003

336979

30,05

2003

337005

30,05

2004

355598

42,07

2003

340185

30,05

2003

337145

30,05

2003

337758

30,05

2003

337160

90,15

2003

337562

30,05

2003

337062

30,05

2004

350759

30,05

2003

337746

30,05

2003

337708

30,05

2003

336607

30,05

2003

336617

30,05

2003

337541

30,05

2003

336874

30,05

2003

336917

30,05

2003

334171

30,05

2003

334522

78,13

2003

337302

30,05

2003

336658

30,05

2003

337700

30,05

8
040923369K GRAU SABATE,MONTSERRAT
CARRER BARCELONA, 50
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
X3357883K GUSQUE NUELA,JUAN MANUEL
CARRER DANTE ALIGIERI, 71
08032 BARCELONA (BARCELONA) - ESPANYA
052602000B GUTIERREZ MARQUEZ,JOSE
CARRER BARCELONA, 114 Esc B 03 1
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
X2893305C HADJEBAN,BELAID
CARRER VERGES PAULI, 16
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA
018891998M HERNANDEZ FERRERUELA,EDUARDO
CARRER SANT VICENT, 19
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040902940Q HERNANDEZ MORENO,MARIA
PTDA COLL DE VAQUES
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA
040902940Q HERNANDEZ MORENO,MARIA
PTDA COLL DE VAQUES
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA
A81357972 HERTZ LEASE DE ESPAÑA, SA
CARRER RAMBLA NOVA, 111
43003 TARRAGONA (TARRAGONA) - ESPANYA
X3096045S HUSSAIN SHAH,SYED AKMAL
CARRER GENERAL PRIM, 39 04
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
X3096045S HUSSAIN SHAH,SYED AKMAL
CARRER GENERAL PRIM, 39 04
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
X3222456H HUSSAIN,SYED AMAR
CARRER GENERAL PRIM, 39 04
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040915027M ILLANA VILCHE,PEDRO
CARRER LA HOYA, 19
45210 YUNCOS (TOLEDO) - ESPANYA
B43574987 IMPORT SELECT FOODS SL
CARRER QUINTANA DE LA IGLESIA, 11
43814 VILARRODONA (TARRAGONA) - ESPANYA
B43434463 INSTAL·LACIO PARERA
CARRER F ANTONI CARDONA GRAU A 3
43000 TARRAGONA (TARRAGONA) - ESPANYA
B43530906 INSTAL·LACIONS LA RAPITA SL
CARRER MESTRE FARGAS, 58
43540 SANT CARLES DE LA RAPITA
B43582584 INSTALACIONES DONSER SL
CARRER LES PERES
43519 EL PERELLO (TARRAGONA) - ESPANYA
B80666530 INSTALCIONS TECNICAS INTEL SL
CARRER TELLEZ, 5
28007 MADRID (MADRID) - ESPANYA
077896833L ISERN GRAU,CARMEN
CARRER PAU CASALS, 4 02 02
25250 BELLPUIG (LLEIDA) - ESPANYA
028451482E JURADO ROSENDO,EUGENIA
CARRER CASTELL, 18
43496 CAMARLES (TARRAGONA) - ESPANYA
A78007473 LEASE PLAN SERVICIOS SA
CARRER RAMBLA NOVA, 26
43003 TARRAGONA (TARRAGONA) - ESPANYA
A78007473 LEASE PLAN SERVICIOS SA
CARRER RAMBLA NOVA, 26
43003 TARRAGONA (TARRAGONA) - ESPANYA
A78007473 LEASE PLAN SERVICIOS SA
CARRER RAMBLA NOVA, 26
43003 TARRAGONA (TARRAGONA) - ESPANYA
040932105V LERIN MARTINEZ,JUAN JOSE
CARRER MONCADA, 9 03
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA

B O P D E TA R R A G O N A - Núm. 245
2003

336729

90,15

2003

336740

60,10

2003

336644

30,05

2004

350506

600,10

2003

334865

42,07

2003

337722

30,05

2003

337690

30,05

2003

337038

30,05

2004

351115

30,05

2004

350164

30,05

2003

338820

42,07

2003

339705

30,05

2003

337638

30,05

2003

334279

30,05

2004

351323

30,05

2003

340014

30,05

2003

334467

90,15

2003

337086

30,05

2003

336993

30,05

2003

334184

30,05

2003

312608

30,05

2003

334428

60,10

2003

337107

60,10

X3236524X LISAUSKAS,VAIDAS
CARRER MIQUEL GRANELL, 42-44 02 2
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
046104580E LLORET GUAL,LLUIS
CARRER BENEDICTO MATEO, 28 02 1
08034 BARCELONA (BARCELONA) - ESPANYA
046227460J LLOVET PARELLADA,JAVIER
CARRER URB LES CASES PAIRALS, 343
08757 CORBERA DE LLOBREGAT (BARCELONA) 040913051F LLUIS MERINO,ANGEL
CARRER MARQUES DE COMILLAS, 9
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA
040914259L LLUIS TALARN,PERE
CARRER CERVANTES, 50
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
031568871Z LOAYSA SANCHEZ,JOSE
PSO PRIM, 37 Esc A 06 1
43205 REUS (TARRAGONA) - ESPANYA
027036142X LOPEZ GARCIA,JULIAN
CARRER SAN ISIDRO, 72 BJ 04
SABADELL (BARCELONA) - ESPANYA
040966767H LOPEZ HERNANDEZ,FDO ISIDORO
CARRER COMTE BORRELL, 142
BARCELONA (BARCELONA) - ESPANYA
040935173A LOPEZ MATAMOROS,GUMER
CARRER AMERICA, 35 AT 1
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
047822507X LOPEZ RAMOS,ALBERT
CARRER ITACA, 3 PB
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040930841H LOPEZ TARIFA,FCO. DOMINGO
CARRER ITACA, 3 BJ
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040934169B LORES MAURI,ANTONIO
CARRER CALLEJON CASTILLO, 17
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA
039991319T LUNA CARDONA,EDUARDO
AV ALCALDE PALAU, 32
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
037710120X MADRONA ARAGON,ENCARNACION
CARRER DINAMARCA, 3
03180 TORREVIEJA (ALACANT) - ESPANYA
040919243N MAIGI BERMEJO,RICARDO MIGUEL
AV RAPITA (DE LA), 53
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040927844B MALAGON CASTRO,JUAN JOSE
CARRER CATALUNYA, 4
43878 MASDENVERGE (TARRAGONA) - ESPANYA
040901519K MARCH BENITO,RAMON
CARRER ESGLESIA, 65
43896 L’ALDEA (TARRAGONA) - ESPANYA
077879030H MARQUES ASENSIO,ANTONIO
CARRER CALDERON DE LA BARCA, 16
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
078580818F MARTIN BARRERA,NATALIA
MENDEZ NUÑEZ, 12
SANT CARLES DE LA RAPITA (TARRAGONA) B43520659 MARTINEZ IDIARTE, S.L.
CARRER MIQUEL GRANELL, 40
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
020782882J MARTINEZ GARCIA,ALBERTO
CARRER CORBELLA, 122
46240 CARLET (VALENCIA) - ESPANYA
040934832F MARTINEZ ROBLES,CECILIO
CARRER RAMOS DAS NEVES, 1
43540 SANT CARLES DE LA RAPITA
052602326S MARZA ANDREU,SANTIAGO
CARRER BONAVISTA, 12
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA

Dissabte, 23 - 10 - 2004
2003

337033

30,05

2003

334329

30,05

2003

334847

42,07

2003

336942

42,07

2003

337313

30,05

2003

336978

30,05

2003

334479

60,10

2003

339742

30,05

2003

337501

30,05

2004

354354

90,15

2004

350624

90,15

2003

337768

30,05

2003

309092

30,05

2003

337091

30,05

2003

335934

78,13

2004

351411

30,05

2004

350912

42,07

2003

337739

30,05

2003

337564

30,05

2003

313505

30,05

2003

339792

30,05

2004

350979

30,05

2003

336707

42,07

Dissabte, 23 - 10 - 2004
040924855N MASCARELL GUART,INMACULADA
CARRER RAMBLA CATALUNYA, 62
43496 CAMARLES (TARRAGONA) - ESPANYA
040925144W MASDEU ROIGET,JUAN MIGUEL
CARRER SANT CRISTOFOL, 101
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040925144W MASDEU ROIGET,JUAN MIGUEL
CARRER SANT CRISTOFOL, 101
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040925144W MASDEU ROIGET,JUAN MIGUEL
CARRER SANT CRISTOFOL, 101
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040925144W MASDEU ROIGET,JUAN MIGUEL
CARRER SANT CRISTOFOL, 101
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040925144W MASDEU ROIGET,JUAN MIGUEL
CARRER SANT CRISTOFOL, 101
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040925144W MASDEU ROIGET,JUAN MIGUEL
CARRER SANT CRISTOFOL, 101
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040925144W MASDEU ROIGET,JUAN MIGUEL
CARRER SANT CRISTOFOL, 101
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040925144W MASDEU ROIGET,JUAN MIGUEL
CARRER SANT CRISTOFOL, 101
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
039149900J MATARIN CARRO,ANTONIO
CARRER LANZAROTE, 6-8 04 C
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
043519639M MENENDEZ RAMON,VANESSA
BL SANTANYI, 6-16 Esc 1 05 A
BARCELONA (BARCELONA) - ESPANYA
034581171G MERINO GONZALEZ,JOSE ANTONIO
CARRER SAN BLAS, 20 02
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA
052606268R MESTRE DESCARRERGA,MARIA JOSE
AV CATALUNYA, 4
43496 CAMARLES (TARRAGONA) - ESPANYA
040904481Q MOLINA MUÑOZ,JOSE MARIA
CARRER MARQUES DE COMILLAS, 5
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA
040933830V MOMPEL QUESADA,JAVIER
CARRER L’EBRE, 49
43896 L’ALDEA (TARRAGONA) - ESPANYA
040933830V MOMPEL QUESADA,JAVIER
CARRER L’EBRE, 49
43896 L’ALDEA (TARRAGONA) - ESPANYA
047821282G MORENO FLORES,SANDRA
CARRER SOL, 33
43570 SANTA BARBARA (TARRAGONA) 018981403D MORENO MORENO,AMPARO
CARRER ALCORA, 6
12006 CASTELLON DE LA PLANA (CASTELLO DE
051906794A MORENO PASTOR,JUAN
CARRER SORIANO MONTAGUT, 32 C
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA
020801213J MORENO PONS,MARIA CAROLINA
PL DE L AJUNTAMENT, 9-17
46270 VILLANUEVA DE CASTELLON (VALENCIA) 028427131M MORENO RIOJA,RAFAEL
CARRER BARCELONA, 106-108 04 2
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
047824040W MORENO ROMERO,JEHOVA
CARRER CANOVAS, 59
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
052608128K MULET FORCADELL,JAVIER
CARRER JARDI, 10
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA

B O P D E TA R R A G O N A - Núm. 245
2004

351613

30,05

2003

313519

30,05

2003

338197

60,10

2003

335554

30,05

2003

313488

30,05

2003

313481

30,05

2003

335427

30,05

2003

335446

30,05

2003

313520

30,05

2003

337413

30,05

2003

312400

30,05

2003

334360

30,05

2004

351433

42,07

2003

337259

30,05

2003

339725

30,05

2003

339575

30,05

2003

337019

30,05

2003

308731

30,05

2003

337393

30,05

2003

334764

30,05

2004

350003

90,15

2004

351414

30,05

2003

334725

42,07

X2921970G NEGRIN TIANS,GUILLERMO
CARRER MUSICO GOROSTIA, 1 05 2
48950 ERANDIO (VIZCAYA) - ESPANYA
040925367H NIETO ALCOVER,EMILI
CARRER BARRANC CAPUTXINS, 15 03 1
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA
018048066N NOFUENTES PEREA,MARIA CARMEN
CARRER SANT CRISTOFOL, 76 02 4
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
018048067J NOFUENTES PEREA,VANESA
CARRER SORIA, 1-3 03 3
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040900150D NOLL HERRERO,FRANCISCA
CARRER ESGLESIA NOVA, 62
43540 SANT CARLES DE LA RAPITA
038774090T NOUVILLES BAUTISTA,JUAN
CARRER INDIBIL I MANDONI, 35 01 02
LLEIDA (LLEIDA) - ESPANYA
077878824L ORTIZ SANCHO,JOSEFA
CARRER SANT JOSEP, 26
43540 SANT CARLES DE LA RAPITA
077878824L ORTIZ SANCHO,JOSEFA
CARRER SANT JOSEP, 26
43540 SANT CARLES DE LA RAPITA
045279906J PADILLA LEON,VICTOR MANUEL
CARRER JIMENEZ E IGLESIAS, 60
52006 MELILLA (MELILLA) - ESPANYA
052603637S PALLARES CARBO,MARIA ISABEL
CARRER SANTA MAGDALENA, 16
43519 EL PERELLO (TARRAGONA) - ESPANYA
038105586Z PALOS JOVANI,MIREIA
CARRER EMILI PARRAS, 16
43540 SANT CARLES DE LA RAPITA
040913830G PANISELLO ALARCON,M. MERCEDES
CARRER AVILA, 33 02 A
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
007473484W PASCUAL MARTIN,FLORENCIO
CARRER SAN ROQUE, 6
28710 EL MOLAR (MADRID) - ESPANYA
017747575Q PASCUAL MATUTE,PATRICIA
CARRER TORRETA, 1
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
B43615665 PC TELECOS REUS SL
AV MARIA FORTUNY, 54
43204 REUS (TARRAGONA) - ESPANYA
047628776P PEDRA SOTO,MARIA JOSE
CARRER SANT JOAN, 38 01 2
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
B43392158 PEIX I MARISC JOANA SL
CARRER BENAVENT, 38
43580 DELTEBRE (TARRAGONA) - ESPANYA
035104659N PEIX CRUAÑAS,MONTSERRAT
CARRER AVILA, 33 AT
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
017090699C PELLICENA ZABAY,PEDRO
CARRER MARQUES DE FORANDA, 15 01
BARCELONA (BARCELONA) - ESPANYA
040901737D PEÑA SANCHEZ,JOSE LUIS
CARRER XILE, 62
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040901737D PEÑA SANCHEZ,JOSE LUIS
CARRER BRASIL, 32 Esc 1 01 1
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040932522C PEREZ COSTES,VICTOR
AV CATALUNYA, 55
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA
011768440F PEREZ GIMENO,MARIA ISABEL
CARRER FUNDADORS, 113 Esc E 02
43540 SANT CARLES DE LA RAPITA

9
2003

334081

30,05

2004

350983

30,05

2003

333649

42,07

2003

337443

30,05

2003

337102

30,05

2004

352442

30,05

2004

352202

30,05

2004

352343

30,05

2003

340208

30,05

2003

337305

30,05

2003

336950

42,07

2003

323740

60,10

2003

334213

30,05

2003

312703

30,05

2003

337642

30,05

2003

334719

90,15

2003

337646

30,05

2003

336065

30,05

2003

334312

30,05

2003

340000

30,05

2003

334341

30,05

2003

337624

30,05

2003

337726

30,05

10
073358083C PEREZ TENA,MARI CARMEN
CARRER COLON, 47
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA
052608594G PERICHE MORALES,JUAN JOSE
CARRER ARCIPRESTE BONO, 48 10 D
12500 VINAROS (CASTELLO DE LA PLANA) 016504917W PINO MIRO,JOSE
AV RAPITA (DE LA), 199 04 4
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040919007Y PIÑOL BARBIERO,JOSE ESTEBAN
CARRER SALMERON, 17
43519 EL PERELLO (TARRAGONA) - ESPANYA
040919007Y PIÑOL BARBIERO,JOSE ESTEBAN
CARRER SALMERON, 17
43519 EL PERELLO (TARRAGONA) - ESPANYA
040919007Y PIÑOL BARBIERO,JOSE ESTEBAN
CARRER SALMERON, 17
43519 EL PERELLO (TARRAGONA) - ESPANYA
040919007Y PIÑOL BARBIERO,JOSE ESTEBAN
CARRER SALMERON, 17
43519 EL PERELLO (TARRAGONA) - ESPANYA
040919007Y PIÑOL BARBIERO,JOSE ESTEBAN
CARRER SALMERON, 17
43519 EL PERELLO (TARRAGONA) - ESPANYA
040919007Y PIÑOL BARBIERO,JOSE ESTEBAN
CARRER SALMERON, 17
43519 EL PERELLO (TARRAGONA) - ESPANYA
040919007Y PIÑOL BARBIERO,JOSE ESTEBAN
CARRER SALMERON, 17
43519 EL PERELLO (TARRAGONA) - ESPANYA
039666596Z PINTO GARMONA,BARTOLOME
CARRER URUGUAY
43007 TARRAGONA (TARRAGONA) - ESPANYA
075383439L PINTO NARANJO,TERESA
CARRER JAUME I EL CONQUERIDOR, 20
43540 SANT CARLES DE LA RAPITA
047627186M PLA ALARCON,JOSE
PARTIDA COMES, Pol 31 Parcel.la 224
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
019702268P PONCE PONCE,AMPARO
CARRER IGLESIA, 35 05
46960 ALDAYA (VALENCIA) - ESPANYA
040912239T PONS SAMPER,CONCEPCION
CARRER SANT JAUME, 4 01
43540 SANT CARLES DE LA RAPITA
047628939X PORRES GONZALEZ,SABINA
PARTIDA COMES, Pol 30 Mirador.APD Correus
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040048383R PUEYO SANJUAN,AGUSTIN EMILIO
CARRER MADRID, 2 01
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
018890050N PUIG AUXACHS,NARCISO
CARRER VALLETES, 3
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
018890050N PUIG AUXACHS,NARCISO
CARRER VALLETES, 3
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
018890050N PUIG AUXACHS,NARCISO
PARTIDA MAS D’EN CARRASCA, Pol 4 hostal
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
018890050N PUIG AUXACHS,NARCISO
PARTIDA MAS D’EN CARRASCA, Pol 4 hostal
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
018890050N PUIG AUXACHS,NARCISO
PARTIDA MAS D’EN CARRASCA, Pol 4 hostal
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
B96506688 PURPAL, SL
TRVA NOU CENTRE LUC, 5 TORREF
43006 TARRAGONA (TARRAGONA) - ESPANYA

B O P D E TA R R A G O N A - Núm. 245
2003

337712

30,05

2003

336798

30,05

2003

310961

60,10

2003

337312

30,05

2003

337718

30,05

2003

334090

30,05

2003

333967

30,05

2003

337301

30,05

2003

337260

30,05

2003

336811

30,05

2003

337306

30,05

2003

337098

60,10

2003

338262

90,15

2003

334072

30,05

2004

352761

60,10

2003

334202

30,05

2004

350670

90,15

2002

227698

30,05

2002

228741

30,05

2003

313472

30,05

2003

339168

42,07

2004

350001

42,07

2003

336828

30,05

011377571T REBOLLO TORRE,FRANCISCO
CARRER LA CAMARA, 23 03 IZ
33400 AVILES (ASTURIAS) - ESPANYA
038052067Q RECHE RODRIGUEZ,JOSEFA
PARTIDA CARROBA, Pol 2 Apart. Correus 325
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
B43245802 REGALS MEDITERRANI SL
AV GENERALITAT, 66
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA
X3220074M RIAZ,RAJA-TARIQ
CARRER HOLANDA, 50 04 02
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
B61729190 RIOSPELL PINEDA DE MAR
CARRER DE LA HISPANIDAD, 26
08397 PINEDA DE MAR (BARCELONA) - ESPANYA
052609408J RIUS CASANOVA,DANIEL
AV RAPITA (DE LA), 138 03 8
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
047623652J RIUS PANISELLO,CRISTOBAL
CARRER GONGORA, 24 01 5
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
078577988Y ROCA MONFORT,SANTIAGO
CARRER TEROL, 17-25 Esc A 01 1
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
047624501B ROCA PALLARES,ROBERT
CARRER APARICI GUIJARRO, 48 01
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040933996E ROCA PUJOL,ADRIAN
CARRER LEOPOLDO SSEGARRA, 1 02 01
43580 DELTEBRE (TARRAGONA) - ESPANYA
052606064G RODA MIRO,MANEL
CARRER VAZQUEZ DE MELLA, 19
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
052605948A RODRIGUEZ BERTOMEU,PEDRO
CARRER SANT MIQUEL, 7
43580 DELTEBRE (TARRAGONA) - ESPANYA
040932697B ROIG ALBA,ALFREDO
CARRER SORIA, 17-19
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040932697B ROIG ALBA,ALFREDO
CARRER SORIA, 17-19
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
020476416E ROLDAN ALVARO,NOEMI
CARRER EL PILAR, 121 03 C
12500 VINAROS (CASTELLO DE LA PLANA) X2594514E ROMERO TABORDA,MAYRA RUTH
CARRER N 19 83 12
12598 PEÑISCOLA (CASTELLO DE LA PLANA) 046599988X ROVIRALTA ORTUÑO,MARTIN
CARRER IGNACIO IGLESIAS, 161
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA) 038559463D RUIZ BURGOS,JUAN CARLOS
CARRER LLANSA, 36
08904 L’HOSPITALET LLOBREGAT (BARCELONA)
039906505X RUIZ QUERAL,GERAD
PG PRIM
43203 REUS (TARRAGONA) - ESPANYA
052602960M RULLO PORRES,JOANA BLANCA
PTGE CONCA, 4 02 1
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040917030F SABATE RAMON,JOAN JOSEP
PL ADOLFO VENTAS, 4 Esc D 05 1
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
078579329J SABATE VILLARROYA,JAVIER
CARRER MAESTRAT, 23 01 G
43560 LA CENIA (TARRAGONA) - ESPANYA
X13136229F SALAH EDDINE,ABDERRAHIM
CARRER SANTA CATALINA, 17
12500 VINAROS (CASTELLO DE LA PLANA) -
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2003
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2003
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30,05

2003
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2003
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30,05

2003

338289
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2004
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42,07

2003
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30,05

2004
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2003
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2004

350509
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2004

350660
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2003
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30,05

2003

337044

30,05

2004

352625

42,07

2003

334161

30,05

2003

335046

30,05

2003

340193

30,05

2003

338271

150,25

2003

337605

30,05

2003

336880

30,05
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040064987E SANCHEZ ESTEBAN,ISABEL
CARRER SEBASTIA JUAN ARBO, 64-66 02 1
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040064987E SANCHEZ ESTEBAN,ISABEL
CARRER SEBASTIA JUAN ARBO, 64-66 02 1
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
050158981Y SANCHEZ MARTIN,DANIEL
CARRER SANTA ANA, 4
43520 ROQUETAS (TARRAGONA) - ESPANYA
078578465T SANCHO LOPEZ,ROSA PILAR
CARRER GOYA, 54-58
43540 SANT CARLES DE LA RAPITA
040064491D SANCHO VIVES,ISABEL
CARRER SANT ISIDRE, 230
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040906946C SANTOS DE LOS CHILLON,J.
CARRER GONGORA, 40 02 1
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
39351267S SARDA BONVEHI,ROGER
CARRER JOAN CADEVALL, 7
08295 SANT VICEN¿ DE CASTELLET
039708937N SECALL BONAVILA,GLORIA
CARRER RIU ANOIA, 3
43006 TARRAGONA (TARRAGONA) - ESPANYA
039708937N SECALL BONAVILA,GLORIA
CARRER RIU ANOIA, 3
43006 TARRAGONA (TARRAGONA) - ESPANYA
047855091A SEGUI CHAVARRIA,INGRID
CARRER BARCELONA, 64 05 4
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
047855091A SEGUI CHAVARRIA,INGRID
CARRER BARCELONA, 64 05 4
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
047626825N SERRA RIBAS,SONIA
CARRER SANT ISIDRE, 111 03 1
43540 SANT CARLES DE LA RAPITA
039716227B SERRANO ESTEVE,ANA BELEN
CARRER VG DE NURIA DUP JOHANA, 13
43850 CAMBRILS (TARRAGONA) - ESPANYA
078578103Y SERRET MARTI,JOSE MARIA
CARRER SIMPATICA, 47
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
A81440786 SIEMENS RENTING S.A.
CARRER SUC PL PONENT, 11
43001 TARRAGONA (TARRAGONA) - ESPANYA
X3459097N SILVEIRA BRITO DE,ITAMAR
CARRER DEL MIG, 49 01
43120 CONSTANTI (TARRAGONA) - ESPANYA
073358415F SIMO SANCHO,FRANCISCO
CARRER BENICARLO, 35
12589 CALIG (CASTELLO DE LA PLANA) 046223079W SOLANAS ARANDA,JORGE
CARRER BELLAVISTA, 46
43820 CALAFELL (TARRAGONA) - ESPANYA
040914158X SOLE MIRALLES,JAVIER
CARRER PAULS, 61
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA
047622850Q SORIA MULET,ALICIA
CARRER FORTUNY, 14 03 1
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
B43335058 STARWELD SL
CARRER MOSEN SOL, 13
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA
052604614A TAFALLA REYMOND,CRISTOBAL
CARRER REGUERS, Km 3
43520 ROQUETAS (TARRAGONA) - ESPANYA
039186318E TAMAYO MARTIN,MANUEL
CARRER DEL VALL, 35 03
TERRASSA (BARCELONA) - ESPANYA
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2004

352101

42,07

2003

312303
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A43463786 TARRACO TEMPORALIA
CARRER MALLORCA, 12
43001 TARRAGONA (TARRAGONA) - ESPANYA
040900344L TENA ROYO,SECUNDINA
CARRER SORIA, 1-3 02 3
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040925819X TOMAS RAYO,PEDRO
CARRER RAMON DAS NEVES, 27 03 C
43540 SANT CARLES DE LA RAPITA
040000974H TOMAS VILLALBA,MANUEL
CARRER SANT MIQUEL, 19
43580 DELTEBRE (TARRAGONA) - ESPANYA
X146993A TRAIS,MOHAMED
CARRER COTO GARCIA, 16 01
43570 SANTA BARBARA (TARRAGONA) 075209218T TUNEZ LORENTE,GINESA
CARRER ARNES, 11 Esc 3 03 A
43500 TORTOSA (TARRAGONA) - ESPANYA
052602760N ULLDEMOLINS BELTRAN,MIERIA
CARRER DEL MAR, 18
43530 ALCANAR (TARRAGONA) - ESPANYA
038783832 VALENZUELA JIMENEZ,MANUEL
CARRER BARCELONA, 35 02
08320 EL MASNOU (BARCELONA) - ESPANYA
040903844T
PTDA LLIGALLO GARVALLO
43896 L’ALDEA (TARRAGONA) - ESPANYA
040913561B VALLDEPEREZ MONTESO,MARIA
CARRER TOLEDO, 37 01 1
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040913561B VALLDEPEREZ MONTESO,MARIA
CARRER TOLEDO, 37 01 1
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040913561B VALLDEPEREZ MONTESO,MARIA
CARRER TOLEDO, 37 01 1
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040913561B VALLDEPEREZ MONTESO,MARIA
CARRER TOLEDO, 37 01 1
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040913561B VALLDEPEREZ MONTESO,MARIA
CARRER TOLEDO, 37 01 1
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040913561B VALLDEPEREZ MONTESO,MARIA
CARRER TOLEDO, 37 01 1
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
012371602V VALVERDE PLAZA,JUAN CARLOS
CARRER VIRGEN DEL CARMEN, 10 05
12500 VINAROS (CASTELLO DE LA PLANA) 012371602V VALVERDE PLAZA,JUAN CARLOS
CARRER VIRGEN DEL CARMEN, 10 05
12500 VINAROS (CASTELLO DE LA PLANA) 040926843E VAZQUEZ RIQUELME,MARIA ELIANA
CARRER GODALL, 1
43540 SANT CARLES DE LA RAPITA
077881930C VENTURA RODRIGUEZ,JUAN
CARRER PALMAS (LAS), 19-25 02 B
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
040920029Q VERO ESPUNY,ALFREDO
CARRER XILE, 76
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
039722671S VILADRICH SENTIS,MARI CARMEN
PTGE DEL SOL, 1 03 01
TARRAGONA (TARRAGONA) - ESPANYA
037745537F VILARNAU DALMAU,JOAQUIM
CARRER LANZAROTE, 28 02 1
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
052608854B ZAFRA CABELLO,ROSA ANA
CARRER LOGROÑO, 4
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA
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X3956176S ZHAO,MINGKUN
AV RAPITA (DE LA), 191-193 06
43870 AMPOSTA (TARRAGONA) - ESPANYA

2003

334680

42,07

La qual cosa es notifica mitjançant el present anunci.
Amposta, 4 d’octubre de 2004. — El cap de l’Oficina de Gestió
Tributària, Josep Rallo Masià.

2004/10678 - AJUNTAMENT D’AMPOSTA
Anunci
Aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el
dia 8 d’octubre de 2004, el projecte tècnic de les obres Arranjament
de voreres de Poble Nou - segona fase, amb un pressupost d’execució per contracta de 43.478,25 euros, s’exposa al públic per un
termini de trenta dies, comptats a partir de la publicació del present
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, als efectes
del seu examen i presentació d’al·legacions o reclamacions.
Cas que en el termini abans esmentat no se’n formulin, el projecte
es considerarà definitivament aprovat, per disposar-ho així l’acord
d’aprovació inicial.
Amposta, 11 d’octubre de 2004. — L’alcalde (il·legible).

2004/10696 - AJUNTAMENT D’ASCÓ
Edicte
D’acord amb el que disposa l’article 291.3 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, es fa públic que per Decret de
l’Alcaldia, núm. 123/2004, de 15 d’octubre de 2004, s’ha
contractat amb caràcter urgent al Sr. Rafael Luis Puertas Garcia, com
a peó, a partir del dia 16 d’octubre, amb contracte d’obra o servei
pels tractaments a realitzar a la gespa i zona ajardinada del recinte
esportiu.
Ascó, 15 d’octubre de 2004. — L’alcalde, Antonio Casanova i
Castelló.

2004/10689 - AJUNTAMENT DE BATEA
Anunci
Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió realitzada
el dia 27 de setembre de 2004, el plec de clàusules econòmicoadministratives particulars que han de regir la contractació de l’obra
d’arranjament dels carrers Cos i Torrelló, mitjançant concurs pel procediment obert, s’exposen al públic pel termini de 20 dies naturals,
comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci
en l’últim dels diaris oficials, BOPT o DOGC, perquè se’n prengui
coneixement i per tal que s’hi puguin presentar les al·legacions que
es creguin oportunes, i es fa avinent que, en cas que no es produeixi
cap tipus de reclamació durant el termini assenyalat, l’esmentat plec
s’entendrà aprovat definitivament.
Simultàniament, s’anuncia la convocatòria per contractar
mitjançant concurs l’obra núm. 2004/591, titulada arranjament dels
carrers Cos i Torrelló, inclosa en el PUOSC 2004, que es durà a
terme amb subjecció al que seguidament s’expressa, condicionat a
allò que disposa l’article 122.2 del RDL 781/86, de 18 d’abril.
1. Entitat adjudicadora.
a)Organisme: Ajuntament de Batea.
b)Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
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c) Número d’expedient: 74/04.
d)Obra núm. 2.004/591 PUOSC 2.004.
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: arranjament dels carrers Cos i
Torrelló.
b)Lloc d’execució: Batea.
c) Termini d’execució: 4 mesos.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: ordinària.
b)Procediment: obert.
c) Forma: concurs.
4. Pressupost base de licitació, millorable a la baixa:
141.778,09 euros (IVA inclòs).
5. Garanties.
Provisional: 2% del pressupost base de licitació.
Definitiva: 4% del pressupost d’adjudicació.
6. Obtenció de documentació i informació.
a)Entitat: Copisteria Copi-Art.
b)Domicili: Antoni Asens, núm. 17.
c) Localitat i codi postal: Mora d’Ebre 43740.
d) Telèfon: 659 03 45 96/977 402 229.
7. Requisits específics del contractista: grup G, subgrup 3, categoria C.
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals a partir del
següent al d’inserció de l’últim dels anuncis de convocatòria
al BOPT O DOGC.
b) Documentació que integrarà les ofertes: s’assenyala a l’article 7è del plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
- entitat: Ajuntament de Batea.
- domicili: pl. Catalunya, núm. 1.
- localitat i codi postal: Batea 43786.
9. Obertura de les ofertes
a)entitat: Ajuntament de Batea.
b)domicili: pl. Catalunya, núm. 1.
c) localitat: Batea.
d) data i hora: l’endemà de la finalització del període de
presentació de proposicions (sobre 1). (Sobre 2 i 3, article
8.3 del plec de clàusules).
10. Despeses dels anuncis: aniran a càrrec de l’adjudicatari.
Batea, 13 d’octubre de 2004. — L’alcalde, Joaquim Paladella
Curto.

2004/10752 - AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP
Anunci
El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària realitzada el dia
18 d’octubre de 2004, va adoptar l’acord d’aprovació inicial de la
modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2005, i posar l’expedient a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils,
comptats des del següent al de la publicació de l’anunci al BOPT.
Durant aquest període, tothom qui tingui la condició d’interessat, en
els termes que estableix l’article 18 de la Llei 39/88, podrà
examinar l’expedient i presentar les reclamacions que consideri opor tunes.
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En el supòsit que no es presentin al·legacions, les modificacions
proposades s’entendran definitivament aprovades i es publicaran al
BOPT les ordenances afectades per la modificació.
Les Borges del Camp, 19 d’octubre de 2004. — L’alcalde,
Robert Ortiga Salvadó.

B-3391-HX
B-7772-IX

FORD
NISSAN

13
TRANSIT SIERRA DOMENECH, ANTONIO
BLUEBIRD BOUGHAL LAD, MFEDAL

Calafell, 14 d’octubre de 2004. — El regidor de Via Pública i
Seguretat Ciutadana, Enric Vaqué i Font.

AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
2004/10623 - AJUNTAMENT DE CALAFELL
Anunci
Un cop transcorreguts més de dos mesos de que varen ser depositats els vehicles que s’anomenen a continuació en el dipòsit municipal de vehicles d’aquesta localitat i no havent contestat els seus
titulars als requeriments realitzats per la seva retirada del mateix, de
conformitat amb l’establert en l’article 71.1 a, del text articulat de la
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial,
aprovat per Real Decret legislatiu 339/1990, de 2 de març,
mitjançant el present se’ls requereix per a què en el termini de 15
dies, procedeixi a la retirada del vehicle esmentat, advertint-li que en
cas de no fer-ho es procedirà al seu tractament com residu sòlid urbà,
segons el que disposa en la vigent Llei 10/1998 de residus.
MATRICULA
B-6509-SJ
T-3325-AM
B-4885-PU
B-3627-MB
T-4937-AJ
B-4589-LC
B-4516-MW
B-5634-FK
B-3422-IP
T-6578-O
B-7612-KL
B-8451-LS
P-8797-BBK
B-7383-HD
B-3372-LP
B-9369-HZ
B-7744-HF
B-0249-GC
B-4703-KY
B-4864-HJ
GI-1098-AK
T-6659-U
T-3906-AU
B-9943-OH
T-8518-V
B-1467-JX
B-2545-IM
B-7103-GN
V-0260-ED
B-8873-NK
B-8804-MB
T-8001-AG
B-7366-JJ
T-1448-Z
B-8458-EL
B-3396-JG
B-6227-JL
L-4200-O
B-2304-FP
B-6315-JP
B-1498-PL
B-9080-MV
T-5055-L

MARCA
B.M.W.
OPEL
FIAT
PEUGEOT
LADA
OPEL
NISSAN
OPEL
VOLKSWAGEN
RENAULT
RENAULT
VOLKSWAGEN
MAZDA
RENAULT
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
LANCIA
LAND ROVER
VOLKSWAGEN
SEAT
PEUGEOT
RENAULT
RENAULT
OPEL
CITROEN
VOLKSWAGEN
FIAT
VOLKSWAGEN
FIAT
CITROEN
FORD
ROVER
NISSAN
OPEL
RENAULT
ALFA ROMEO
OPEL
RENAULT
RENAULT
PEUGEOT
SEAT
FIAT
PEUGEOT

MODEL
524
OMEGA
PUNTO
205
NIVA
CORSA
PRIMERA
CORSA
GOLF
4
EXPRES
GOLF
626
GTL
POLO
POLO
PRISMA
JETTA
IBIZA
309
21
SPACE
VECTRA
AX
POLO
UNO
GOLF
CROMA
BX
ESCORT
216
SUNNY
KADDET
18
33
KADDET
EXPRES
18
205
IBIZA
UNO
505

TITULAR
EL HABTI, SAID
CID BALAGUE, JAIME
FERNANDEZ NARANJO, FRANCISCO
GUTIERREZ RUIZ, JUAN
FOZ BOSQUE, PEDRO JORGE
DOMENECH PALLARES, GEMMA
BAKKALI, TAHER
LLULL BACHERO, ELISABETH
ORTA REYES, Mª DOLORES
LABRACA PEREZ, CARLOS
PEREZ DE LA ROSA, ANTONIA
LOPEZ AMPUDIA, JOSE ANTONIO
BENAISSA, ABDELMONIR
ENNAFAA, MOHAMED
BARO BORRAS, MA ANGELES
RODRIGUEZ GILGADO, ROSARIO
PUMAR ALVAREZ, ANTONIO
COLET GIBERT, AMADEO
EACASA, ENTRETENIMIENTO AUTOMOBILES
GIL NAVARRO, MONTSERRAT
GOMEZ PORTULAS, FRANCISCO JAVIER
SESE LORIENTE, CARMELO
CARRASCO GUTIERREZ, PATRICIA
BURGARON, ALEJANDRO RENE
CORRALES VICO, FRANCISCO
GALLEGO SIMANCAS, ELISA
TIFFINGER CRISTIAN, RODOLFO
OLLE GARROCHO, EMILIO
BOBIFIL SOCIEDAD LIMITADA
CANO HIDALGO, BRUNO
BENHMIDOU, ABDERHIM
BERNADAS PEÑALVER, ANA MARIA
PLASENCIA NADAL, DOLORES
KLASSEN, DANNY
MONGE MOSQUERA, ANGEL
BARRERO CARRO, ANTONIO LUIS
BIETO PUIGGALI, FRANCESC D ASSIS
FERBUD STAL S.L.
PAPIOL ALVAREZ, ISIDRO
DE LOS REYES ANGEL, RAUL
MALAVEZ GRANADOS, GUILLERMO
GOMEZ PEREZ, MARTA
CUNILL TARRUELLA, ISIDRO

2004/10648 - PATRONAT MUNICIPAL DE LA COVA-MUSEU
DE LA FONT MAJOR DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
Anunci
Aprovats per la Comissió executiva del patronat el plec de clàusules tècniques i administratives particulars que han de regir el concurs
públic pel procediment obert per a la contractació del servei que es
detalla a continuació, i atès l’article 277 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, s’exposen al públic pel termini
de vint dies hàbils a l’efecte de presentació de possibles reclamacions.
Simultàniament, s’anuncia la realització del concurs, si bé condicionat a allò que disposa l’article 122.2 del Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril, i a l’aprovació definitiva del projecte
1. ENTITAT ADJUDICADORA:
a) Organisme: Patronat municipal de la Cova-Museu de la Font
Major de l’Espluga de Francolí
b) Dependència que tramita l’expedient: Gerència
c) Número d’expedient: 1/2004
2. OBJECTE DEL CONTRACTE
a) Descripció del servei: guies per als tallers i per a les Coves
de l’Espluga
b) Divisió per lots, no escau.
c) Lloc d’execució: L’Espluga de Francolí
d) Durada del contracte: 2 anys, prorrogables per 2 més com
a màxim
3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs públic
4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
a) Import total:
Museu de les Coves: fix de 28.000 euros anuals més un 5%
de la recaptació bruta sobre els primers 40.000 visitants que
passarà al 8% a partir dels 40.000 visitants. Per visita extra
15,00 Euros.
Tallers:
Prehistòria, 25,00 euros per cada taller
Excavació i foc, 35,00 euros per cada taller
Aquestes quantitats i percentatges, que ja tenen l’IVA inclòs,
es podran millorar a la baixa en l’oferta del licitador.
5. GARANTIES
Provisional: 1.880,00 euros
Definitiva: 3.760,00 euros
6. OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ
a) Entitat: Patronat municipal de la Cova-Museu de la Font
Major
b) Domicili: Plaça de l’Església, 9
c) Localitat i codi postal: L’Espluga de Francolí 43440
d) Telèfon: (977) 87 12 20
e) Fax: (977) 87 13 43

B O P D E TA R R A G O N A - Núm. 245

14

f) Data límit d’obtenció de documents i informació: fins a l’últim
dia de presentació d’ofertes.
7. REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTISTA
a) Classificació: no és requereix
8. PRESENTACIÓ DE LES OFERTES O DE LES SOL·LICITUDS DE
PRESENTACIÓ
a) Data límit de presentació: fins les tretze hores del dia en què
es compleixin 15 dies naturals a comptar des del dia següent
de la última publicació al BOPT o al DOGC. Si aquest fos
dissabte o festiu es traslladarà al primer dia hàbil posterior.
b) Documentació a presentar: la prevista a la clàusules 21a.
dels Plecs de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: en ma al Registre General del Patronat
o segons l’article 80 del RD 1098/2001, no s’admet-se la
comunicació per correu electrònic.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la
seva oferta: 4 mesos
e) Admissió de variants: no es preveuen

Dissabte, 23 - 10 - 2004

que afecta el pressupost de la corporació de 2004, s’exposa al
públic a la Intervenció municipal, durant un termini de QUINZE dies
hàbils, segons disposa l’article 158, de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, a fi de rebre les reclamacions i observacions pertinents. Si
durant el termini esmentat no se’n produeix cap, l’expedient es considerarà aprovat definitivament.
La Galera, 15 d’octubre de 2004. — L’alcaldessa, M. Ester Martí
i Accensi.

2004/10718 - AJUNTAMENT LLORENÇ DEL PENEDÈS
Anunci

9. OBERTURA DE PROPOSICIONS
De la documentació i referències: al dia següent, o el primer dia
hàbil posterior si aquest fos dissabte o festiu, a l’últim de presentació
d’ofertes.
De la proposició econòmica: a les 13 hores del mateix dia, llevat
que la Mesa atorgui tres dies per subsanació de defectes documentals.

Per part de l’empresa CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE
BARCELONA, s’ha sol·licitat llicència de comunicació ambiental per
a ampliació de l’activitat existent d’oficina bancària, a emplaçar a la
Rambla de la Marinada, 4, baixos, d’aquest terme municipal.
En compliment del que disposa l’article 43 del Reglament General
de desplegament de la Llei 3/1998, aprovat pel Decret 136/1999,
de 18 de maig, se sotmet a informació pública el projecte i altre
documentació presentada a efectes d’al·legacions.
Termini: 20 dies a comptar de la data d’aquest edicte.
Lloc de consulta: oficina municipal de Llorenç del Penedès tots els
dies laborables en hores d’oficina.
Lloc de presentació d’al·legacions: Registre General de
l’Ajuntament.

10. DESPESES DE PUBLICACIÓ DELS ANUNCIS: seran a càrrec
del contractista adjudicatari.

Llorenç del Penedès, 15 d’octubre de 2004. — L’alcaldessa, M.
Antònia Rossell i Olivé.

L’Espluga de Francolí, 20 de setembre de 2004. — El president,
David Rovira Minguella.

2004/10772 - AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS
Anunci

2004/10757 - AJUNTAMENT DE FREGINALS
Anunci
El ple de l’Ajuntament de Freginals, en data 18-10-2004, va
aprovar provisionalment per al 2005 la modificació de les següents
ordenances fiscals:
a) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8: TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
b) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6: TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
Per tal de donar compliment a la Normativa reguladora de les
hisendes locals, l’acord d’aprovació provisional i el text de les ordenances es troba exposat en el tauler d’anuncis de la corporació
perquè en el termini de 30 dies a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOPT els interessats presentin si escau les
corresponents reclamacions.
Si transcor regut l’esmentat termini no es presenten reclamacions,
l’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu, sense necessitat
d’un nou acord en aquest sentit.
Freginals, 18 d’octubre de 2004. — L’alcalde, Evencio de los
Aires i Roé.

2004/10706 - AJUNTAMENT DE LA GALERA
Anunci
Aprovat per l’Ajuntament en Ple, en sessió realitzada el dia 13
d’octubre de 2004, l’expedient 2/2004 de modificació de crèdit

L’Ajuntament en Ple, en sessió del dia 18-10-2004, ha aprovat
provisionalment la modificació de les ordenances fiscals reguladores
de les taxes i dels impostos que tot seguit es detallen:
- Ordenança núm. 1, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES.
- Ordenança núm. 3, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.
- Ordenança núm. 8, REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI
LOCAL, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS
FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL.
- Ordenança núm. 9, REGULADORA DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM.
- Ordenança núm. 10, REGULADORA DE LA TAXA DE RECOLLIDA
D’ESCOMBRARIES.
- Ordenança núm. 11, REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.
- Ordenança núm. 12, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
- Ordenança núm. 19, REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS.
De conformitat amb el que es disposa als article 49.b) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 17.1
del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el text refòs de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 162.2 b)
de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya, els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades
i les seves modificacions estaran exposats al públic a la Secretaria de
l’Ajuntament durant el termini de 30 dies comptadors des de la public-
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ñació d’aquest anunci al BOPT, perquè els interessats puguin
examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes. En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà automàticament definitiu.
Llorenç del Penedès, 19 d’octubre de 2004. — L’alcaldessa presidenta, M. Antònia Rossell i Olivé.

2004/8755 - AJUNTAMENT DE MONTBRIÓ DEL CAMP
Edicte
El Sr. Ramon Fernández Garcia i la Sra. Martine Clochey
Vacheresse han sol·licitat llicència per ampliació de menjador a
restaurant existent, i legalització de dependències annexes a la cuina,
a la ctra de Reus a Pratdip, km 11, de Montbrió del Camp.
De conformitat amb el que disposa la Llei 2/2002, de 14 de
març, d’urbanisme, se sotmet l’expedient a informació pública pel
termini d’un per tal de que totes les persones interessades facin les
al·legacions que considerin pertinents.
Montbrió del Camp, 18 d’agost de 2004. — L’alcalde, F. Xavier
Escoda Martínez.
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A Catalunya la Llei del Parlament 2/1997, de 3 d’abril, sobre
serveis funeraris, estableix que els municipis són l’administració
competent en aquesta matèria i els responsables de garantir-ne
l’existència i la prestació a tota la col·lectivitat local, que regularan
mitjançant una ordenança o un reglament el règim a què s’han de
sotmetre els serveis funeraris, entesos com un servei essencial d’interès
general que ha de garantir l’aplicació efectiva dels principis d’universalitat, d’accessibilitat, de continuïtat i de respecte dels drets de les
persones usuàries. De forma supletòria, pels Ajuntaments que no ho
regulin es d’aplicació el Decret 209/1999, de 27 de juliol,
Reglament de serveis funeraris.
Atès el canvi substancial dels darrers anys en les empreses
funeràries, les necessitats del servei al municipi adaptades a la
especial configuració del municipi que ha quedat palesa en els
darrers anys a on d’una població de 8000 habitants es constata un
25 % de població d’origen no nacional, i la població flotant que es
calcula en 80.000.- habitants en períodes estivals, que en la prestació de serveis funeraris es tradueix en un 50% de defuncions que
requereixen trasllat, fa del tot necessari que l’Ajuntament abordi la
regulació dels serveis adaptats a l’especial configuració del municipi,
d’acord amb el marc general que sobre els serveis funeraris configura
la Llei del Parlament 2/1997, la finalitat primordial de la qual és la
d’establir els requisits mínims que hauran de complir les empreses
prestadores de serveis funeraris, per tal de garantir els principis de
universalitat, accessibilitat, continuïtat en el servei

2004/10693 - AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

CAPÍTOL 1

Edicte

DISPOSICIONS GENERALS

El Ple de l’Ajuntament, de data 1 de juliol de 2004, va aprovar
inicialment l’Ordenança Municipal del serveis funeraris de Mont-roig
del Camp, mitjançant anunci en el BOPT, número 193, de 20
d’agost de 2004, s’exposa al públic durant el termini de 30 dies, no
havent-se presentat reclamacions ni al·legacions, s’aprova definitivament l’Ordenança municipal del servei funeraris de Mont-roig del
Camp. El text del qual es publica aquí íntegrament.
Contra l’aprovació definitiva indicada, que exhaureix la via administrativa (article 109.c) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre),
es pot interposar recurs contenciós-administratiu davant la Sala del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos, a comptar de l’endemà de la seva publicació, amb la comunicació prèvia a l’òrgan que l’ha dictat (article 110.3 LLei
30/1992). Tot això, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol
altre recurs que consideri més oportú.
No obstant, la interposició de qualsevol recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.

Article 1. REGIM JURÍDIC
Els serveis funeraris tenen la condició de servei essencial d’interès
general. La seva prestació s’ajustarà a les previsions de la Llei del
Parlament 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris, per l’ordenança municipal i supletoriament pel Decret 209/1999 de 27 de
Juliol Reglament de serveis funeraris .
En la prestació dels serveis funeraris s’ha d’assegurar el
compliment dels principis d’universalitat, d’accessibilitat, de continuïtat i de respecte dels drets de les persones usuàries, i és també
sotmesa a les mesures de control, de policia i d’autorització establertes a la normativa de policia sanitària mortuòria i a la resta de
l’ordenament jurídic. Caldrà respectar especialment la normativa
estatal i autonòmica en matèria de cementiris, llibertat de cultes i
protecció de consumidors i usuaris.

ORDENANÇA MUNICIPAL DE SERVEIS FUNERARIS
ORDENANÇA GENERAL DE PRESTACIÓ DE SERVEIS FUNERARIS
EN EL TM DE MONT-ROIG DEL CAMP
Preàmbul
Els serveis funeraris havien estat configurats, tradicionalment, com
un servei públic de titularitat municipal, reservat en l’article 86.3 de
la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, a favor dels
ens locals amb la possibilitat de prestar-los en règim de monopoli.
A Mont-roig del Camp, des de 1992 i per jubilació del funcionari
encarregat va optar per realitzar el servei mitjançant per una empresa
privada, en virtut d’un contracte administratiu (concessió) .
Aquesta situació fou modificada substancialment amb l’aprovació
del Reial Decret-Llei 7/1996, sobre mesures urgents de caràcter fiscal
i de foment i liberalització de l’activitat econòmica. Que establir els
serveis funeraris com a susceptibles de ser prestats en règim de
concurrència en tots els casos, i les tarifes dels serveis han passat a
ser de fixació lliure.

Article 2. ACTIVITATS DE SERVEIS FUNERARIS
1. Es consideren compreses dins dels serveis funeraris les funcions
següents:
a) Informar i assessorar sobre el contingut, condicions i abast
del servei. En tot cas aquest assessorament ha d’incloure la
informació sobre els tràmits legals a seguir i sobre els
requisits i les pràctiques sanitàries exigibles segons la
normativa de policia sanitària mortuòria vigent.
b) Fer les pràctiques higièniques i sanitàries necessàries en el
cadàver, amortallar-lo o vestir-lo, col·locar-lo en el fèretre,
transportar-lo des del lloc de la defunció fins al domicili
mortuori o el tanatori, si escau, i fins al lloc de destinació
final(cementiri, forn crematori o donació del cadàver per a la
ciència) mitjançant un vehicle de transport funerari autoritzat.
c) La realització dels tràmits i diligències necessàries per obtenir
la confirmació mèdica de la mort o qualsevol altra verificació
mèdica o sanitària del cadàver, el registre de la defunció i
la gestió de l’autorització de la sepultura, així com la tramitació de qualsevol altra autorització que sigui necessària per
l’enterrament, amb inclusió de la gestió i el despatx d’aquests
documents. Els tràmits inclouran les gestions que s’hagin de
fer a l’Ajuntament per compte de les persones usuàries, com
l’obtenció de drets sobre nínxols, drets de cementiri, etc.

16

B O P D E TA R R A G O N A - Núm. 245

d) El subministrament del fèretre, que haurà de tenir les característiques que corresponguin segons el servei de què es
tracti, i urnes cineràries i de restes, si s’escau.
e) La recollida, conducció i trasllat de cadàvers i de fèretres
dins el terme municipal, mitjançant vehicles funeraris de la
pròpia empresa funerària, i els serveis de capelles,
cerimònies de traspàs i tanatoris des de la mort fins al
moment del sepeli o crematori, en locals habilitats per
aquesta finalitat.
f) En general, la realització de funcions i serveis que es considerin propis de l’activitat funerària, tant actual com futura.
2. Es consideren funcions complementàries, susceptibles de ser
prestades per les empreses funeràries si les persones usuàries ho
demanen lliurement, les següents:
a) L’organització de l’acte social de l’enterrament.
b) El subministrament de rams, corones, creus o similars,
realitzats amb flors o plantes.
c) La prestació dels serveis de vehicles d’acompanyament i de
corones.
d) La impressió i el subministrament de recordatoris i similars i
la confecció i col·locació d’esqueles, taules i llibres de signatures.
e) En general, la realització d’altres prestacions, actes,
diligències o operacions que demanin els familiars del difunt
i que no tinguin la consideració legal de funcions pròpies de
l’activitat dels serveis funeraris.
3. Les funcions complementàries definides a l’apartat 2 anterior,
les tarifes de les quals hauran d’estar clarament a disposició de les
persones interessades, poden ser contractades també amb empreses
que no tinguin l’autorització d’entitat prestadora funerària. Per tant,
resten especialment prohibides les conductes de les empreses prestadores de serveis funeraris que, directament o indirecta, anul·lin o
limitin el lliuri arbitri de les persones interessades sobre la contractació
o no d’alguna o algunes d’aquestes funcions complementàries, o
sobre la seva contractació amb altres empreses.
4. Queden exclosos de l’activitat de serveis funeraris els cementiris, els quals es regiran per les seves normes específiques.
Article 3. EXERCICI DE L’ACTIVITAT FUNERÀRIA
L’exercici de les activitats de serveis funeraris només podrà ser
realitzat per les empreses, que compleixi els requisits i les condicions
que s’estableixen en aquesta Ordenança, i que estiguin degudament
autoritzada per l’Ajuntament.
L’Ajuntament autoritzarà a totes les empreses, que sol·licitant
realitzar l’activitat de serveis funeraris en del terme municipal, i que
comptin amb els mitjans necessaris per a realitzar les prestacions a
que es refereix l’article 2.1 d’aquesta Ordenança, i acreditin que
tenen la suficient capacitat per poder garantir la continuïtat del servei,
i sigui compatible amb la prestació del servei simultàniament amb tots
els municipis a on estiguin autoritzats a prestar els serveis
La conducció de cadàvers i restes cadavèriques des d’altres
poblacions amb destinació al municipi pot anar a càrrec per les
funeràries autoritzades al municipi d’origen o per les funeràries autoritzades a Mont-roig del Camp, a elecció de les persones usuàries.
La resta de prestacions han de ser realitzades en tot cas per l’empresa autoritzada al municipi en especial pel que fa a la conducció
de cadàvers i restes cadavèriques des del municipi cap a d’altres
poblacions.
Article 4. DRETS
Les persones usuàries tenen, en relació amb els serveis funeraris,
els drets següents
— Dret a rebre el servei en condicions de respecte a la intimitat,
a la dignitat, a les conviccions religioses, filosòfiques o
culturals i al dolor de les persones afectades .
— Dret a l’accés al servei en condicions bàsiques d’igualtat
— Dret a tenir accés a un catàleg de prestacions, amb la indicació detallada de les característiques i dels preus .
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— Dret a tenir la garantia de prestació dels serveis en les condicions sanitàries requerides
— Dret a tenir la garantia de la continuïtat de les prestacions
Article 5. OBLIGACIONS
Per tal de garantir els drets reconeguts als usuaris, l’ordenança
obliga les empreses autoritzades a
— Guardar secret de les dades facilitades per les persones
usuàries que puguin tenir relació amb aquests àmbits de privacitat, i a tenir cura especial del correcte tracte personal que
els empleats de les empreses prestadores han de dispensar a
les persones usuàries.
— Garantir la prestació de serveis obligatòris o càrregues legals
a càrrec de les entitats prestadores en cas de persones
usuàries sense capacitat econòmica, de manera que la
manca de recursos econòmics no pugui constituir un impediment. També s’obliga les entitats prestadores a oferir un
ventall de serveis de diferent qualitat i cost, ajustat en tot cas
als requeriments de la normativa vigent.
— Facilitar el règim de les inspeccions i controls inicials i continuats per part dels serveis municipals sobre els vehicles, el
personal i el material utilitzat per les entitats prestadores autoritzades, perseguint-se especialment les accions d’empreses
no autoritzades en el municipi que realitzin qualsevol funció
funerària en aquest terme municipal, llevat les de transport del
cadàver quan la llei ho autoritza.
— Garantir la prestació de totes i cadascuna de les funcions
funeràries que siguin contractades amb un servei d’atenció
per vint-i-quatre hores del dia i tots els dies de l’any i garantir
la capacitat i mitjans per poder oferir serveis en temps
simultani en ambits territorials diferents .
— Garantir la prestació de la totalitat de les funcions de forma
individualitzada, que mai podra estar condicionada a la prestació a la contractació de la totalitat dels serveis ni d’activitats
complementàries, essent el preu tarifat individual per cada
servei. En qualsevol cas, mai no es podrà denegar la prestació dels serveis demanats a les persones difuntes el domicili
mortuori de les quals sigui en el municipi, ni a qualsevol altra
persona quan així ho disposi l’autoritat judicial.
ARTICLE 6. RÈGIM SANCIONADOR
Les entitats prestadores dels serveis funeraris poden ésser sancionades per la comissió de les infraccions tipificades per aquest article,
sens perjudici de les sancions aplicables per la vulneració de la
normativa en matèria de policia sanitària mortuòria i en matèria de
defensa de les persones consumidores o usuàries.
Són infraccions molt greus:
— Gestionar serveis funeraris sense la preceptiva autorització
municipal.
— No prestar els serveis contractats amb les persones usuàries.
— Infringir les normes sanitàries o els reglaments o les ordenances municipals i provocar, així, una situació de risc per a
les condicions sanitàries de la població.
— Falsejar dades relatives al servei funerari i donar informació
falsa sobre les condicions de prestació dels serveis.
— Realitzar serveis no inclosos en el catàleg i Facturar serveis no
contractats ni sol·licitats.
— Impedir als agents autoritzats la inspecció dels serveis funeraris.
— Cometre qualsevol altra vulneració greu dels drets de les
persones usuàries derivats del contingut d’aquesta
Ordenança.
— Reincidir en la comissió de dues o més faltes greus, en el
termini d’un any.
Són infraccions greus:
— No disposar del tipus de materials i de serveis inclosos en el
catàlegs i que han estat objecte de contractació per les
persones usuàries.
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— Donar informació o assessorament erronis a les persones
usuàries sobre els tràmits legals a seguir o els materials a
utilitzar i les pràctiques sanitàries.
— Infringir les normes sanitàries i els reglaments o les ordenances
municipals, sense provocar una situació de risc per a les
condicions sanitàries de la població.
— Prestar els serveis amb vehicles no autoritzats.
— No tenir els fulls de reclamació o negar-se a facilitar-los.
— Obstruir als agents autoritzats la inspecció dels serveis funeraris.
— Incomplir qualsevol altra de les condicions de les autoritzacions de prestació dels serveis funeraris.
Són infraccions lleus:
— Les vulneracions de les normes d’aquesta Ordenança o d’altra
normativa aplicable quan, per la seva escassa entitat o transcendència, no precedeixi qualificar-les com a greus o molt
greus.
Sancions
La Junta de Govern, amb la instrucció prèvia del procediment
corresponent, podrà sancionar les infraccions tipificades per aquesta
Ordenança, sens perjudici de les competències sancionadores de la
Generalitat en matèria sanitària i de defensa de les persones consumidores o usuàries, éssent d’aplicació el quadre d’infraccions i de
sancions contingut als articles 12 i 13 de la Llei de serveis funeraris
de Catalunya, així com les altres disposicions complementàries en
aquesta matèria establertes a la mateixa Llei.
CAPÍTOL II
AUTORITZACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS FUNERARIS
Article 7. AUTORITZACIÓ
Per a la realització de l’activitat de serveis funeraris dintre del
terme municipal de Mont-roig de Camp, cal obtenir prèviament l’autorització del Ple de l’Ajuntament, acreditant el compliment dels
requisits generals que li siguin d’aplicació en matèria sanitària, administrativa i judicial de seguretat social, tributaria i requisits comuns que
preveu el Decret 209/1999 de 27 de Julio reglament de serveis
funeraris, així com els requisits específics de l’Ajuntament de Montroig relacionats en l’article següent .
Article 8. REQUISITS ESPECÍFICS
Les empreses que desitgin prestar serveis funeraris en l’àmbit territorial del terme municipal de Mont-roig del Camp hauran d’acreditar:
a. Capacitat de l’empresa
Ateses les característiques del terme municipal de Mont-roig del
Camp, i en especial pel volum de població estacional i que el 25%
de la població resident es de nacionalitat foranea, així com pel fet
constatable que un 50% de les defuncions ocorregudes al terme municipal requereixen servei de trasllat altres municipis i/o països, es
considera essencial que les empreses que prestin el servei al municipi
tinguin capacitat suficient per efectuar llargs trasllats sense que pugui
quedar desatès el servei al municipi .
b. Simultanetat del servei
Les empreses de serveis funeraris que realitzin l’activitat de serveis
funeraris, en àmbits territorials diferents, hauran d’acreditar que
disposen de mitjans materials suficients per poder prestar els serveis
de forma simultània, sense que la dispersió dels municipis pugui
afectar la efectiva realització del servei.
c. Vehicles
L’empresa ha de disposar de vehicles condicionats i aptes per a
la conducció i el trasllat de cadàvers, dotats de les llicències i autoritzacions sanitàries i permisos de transport segons la normativa vigent
i ajustats als següents requisits:
El seu nombre ha de ser, com a mínim, de 5 vehicles, i almenys
un vehicle de capacitat múltiple tipus furgó.
d. Stok de fèretres
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L’empresa ha de disposar d’un estocs mínim de permanent mínim
de 30 unitats que haurà de ser ampliat si cal, de manera que es
garanteixi que en tot moment hi hagi disponibilitat dels diferents
models, preus i mesures de fèretres.
Els fèretres s’ajustaran en les seves característiques al que estableix
el Reglament de policia sanitària mortuòria i de mides compreses
entre 1,70 i 2,10 metres de llarg i, almenys, el 5 per cent dels
fèretres en stok han de ser de mides especials, inclosos els models
infantils.
e. Establiment
Ateses les característiques del terme municipal i el nombre de
defuncions, les empreses queden dispensades de disposar d’establiment permanent dintre del terme municipal, sempre que es disposi
de infrastructura pròpia o concertada en municipi limítrof i pugui
garantir la continuïtat un servei 24 hores tots els dies de l’any, i es
garateixi el trasllat del personal de l’empresa al municipi de forma
immediata al requeriment del servei .
f. Instal·lacions funeràries
Mentre no es disposi d’un tanatori i forn crematori en el terme
municipal de Mont-roig del Camp, s’haurà d’acreditar l’existència de
contracte privat d’us compartit amb altres serveis de municipis limítrofs.
Els tanatoris, els locals destinats a la conservació, refrigeració,
congelació o radioionització de cadàvers, així com els destinats al
seu embalsamament o tanatopràxia, i forns crematoris hauran de
reunir les condicions exigides en el Reglament de policia sanitària
mortuòria que li siguin d’aplicació, i hauran de estar a l’abast dels
veïns del municipi, en quan a la facilitat d’accés i igualtat de prestació i costos amb els veïns del municipi d’ubicació.
En el supòsit que per iniciativa publica o privada, en un futur el
municipi compta amb instal·lacions de tanatori i/o forn crematori, les
empreses de servei funeraris autoritzades al terme municipal n’hauran
de garantir la seva viabilitat econòmica amb la subscripció de
contractes d’us compartit
g. Experiència
Les empreses hauran d’acreditar una experiència mínima de cinc
anys en l’activitat de prestació de serveis funeraris. En el cas d’empreses de nova creació o d’empresa amb menys de cinc anys
d’existència, l’esmentada experiència quedarà suficientment acreditada si disposen de personal qualificat amb l’experiència mínima a
què es refereix el paràgraf anterior.
h. Capital Mínim (recursos propis)
Acreditar uns recursos propis mínims l’existència d’un capital
mínim de 36.060 euros (6.000.000 ptes), o en el supòsit de
persones físiques el mateix import en bens afectats a l’activitat de
serveis funeraris . S’entén com a recursos propis la diferència entre
l’actiu real i el passiu exigible de l’empresa.
i. Altres mitjans Materials i Personals
S’ha de disposar, així mateix, de
— Els mitjans necessaris per a la desinfecció de vehicles, estris,
robes, túmuls i taules de dol;
— catàlegs amb fotografies dels cotxes fúnebres i fèretres disponibles
— resta de material necessari per a poder prestar en les
degudes condicions totes i cadascuna de les prestacions
d’aquesta Ordenança.
— El personal anirà convenientment identificat i acreditat per
l’empresa, tindrà la formació adequada i disposarà de
vestuari correcte i del material de treball adequat.
— Tot el personal, físicament i professionalment, ha d’estar
capacitat per a desenvolupar les prestacions pròpies de
l’empresa, amb contracte laboral i afiliat a la seguretat social
— S’ha de disposar d’un mínim de 5 treballadors que tinguin la
corresponent llicència de conductor, i amb el volum de
personal necessari per atendre els usuaris del servei durant
les 24 hores tots els dies de l’any així com per atendre més
d’un servei i/o trasllat simultàniament, en àmbits territorials
diferents .

B O P D E TA R R A G O N A - Núm. 245

18

ARTICLE 9. TRAMITACIONS DE LES AUTORITZACIONS
La prestació de l’activitat de serveis funeraris, en el terme municipal, amés del compliment de les prescripcions que dimanen de les
normes de la Generalitat de Catalunya, requereix la prèvia sol·licitud
a l’Ajuntament.
Com a requisit previ a l’atorgament de l’autorització municipal, i
amb la finalitat de garantir el principi de continuïtat dels serveis funeraris, l’Ajuntament exigirà el dipòsit de la fiança, a què es refereix l’article 7 - c) i concordants de la Llei 2/1997 de serveis funeraris, en
la quantia prevista en el Decret 209/1999 de 27 de Julio reglament
de serveis funeraris per a respondre dels conceptes de cost dels
serveis funeraris de prestació forçosa, sancions i altres especificats en
l’esmentada Llei .
A la sol·licitud d’instal·lació s’ha d’adjuntar la documentació
següent:
— Memòria amb descripció de l’activitat a desenvolupar, i justificació expressa del compliment de la normativa sectorial
vigent i de tots i cadascun dels requisits especifics d’aquesta
Ordenança.
— Memòria explicativa de la resta de mitjans materials i
personals amb què l’Empresa disposa per a prestar l’activitat
de serveis funeraris.
— Justificants que acreditin, el compliments dels requisits.
— Originals, o còpies compulsades, dels requisits que acreditin
el nombre i la titularitat dels vehicles amb què l’empresa
realitzarà l’activitat funerària, així com dels vehicles de què
disposen, i de les pertinents llicències expedides per l’autoritat
competent
— Cataleg de serveis i tarifes (duplicat), llibre de reclamacions,
i llibre registre de serveis per diligenciar.
Les autoritzacions a que es refereix aquesta Ordenança són
reglades, de manera que s’han d’atorgar necessàriament a totes les
empreses que compleixin els requisits que s’hi estableixen, respectant,
en tot cas, els principis de lliure concurrència i d’igualtat. Com sia
però que les llicències per a l’exercici d’activitats funeràries es concedeixen tenint en compte les característiques de l’empresa o persona
autoritzada, no podran ser en cap cas objecte de transmissió.
CAPÍTOL III
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2. A efectes fiscals, aquesta càrrega legal té la condició de prestació personal de caràcter públic, forçós i obligatori i ha d’ésser
distribuït el seu cost per l’Ajuntament entre les empreses funeràries que
operen en el terme municipal de manera proporcional a la facturació
dels serveis, referida a l’exercici de l’any anterior. En el cas que en
algún supòsit concret l’empresa que s’hagi de fer càrrec de l’obligació de prestar el servei gratuït no pugui fer-ho per raons justificades,
la prestació serà realitzada per una altra empresa, la qual haurà de
ser compensada econòmicament per part de la que tenia l’obligació
inicial.
3. En cas de catàstrofes les empreses de serveis funeraris autoritzades en el municipi estan obligades a posar tots els seus mitjans
materials i humans a disposició de les autoritats.
4. Els serveis funeraris autoritzats a dur a terme llurs activitats en
aquest municipi no poden denegar el servei per a les persones
difuntes el domicili mortuori de les quals sigui en el mateix terme municipal. Tampoc poden imposar prestacions diferents a les requerides i,
per tant, únicament i exclusivament pot percebre les tarifes o els preus
corresponents a les prestacions que li hagin estat encomanades.
Article 12. COMUNICACIÓ DE PREUS I APLICACIÓ DE TARIFES
1. Les empreses de serveis funeraris, únicament poden percebre
els imports que resultin de l’aplicació de les seves tarifes vigents Els
preus són fixats lliurement per les empreses autoritzades, però hauran
de ser equitatius i conformes amb la pompa decidida pels interessats
2. Les ofertes de serveis de les empreses hauran de contemplar un
ventall ampli de prestacions i de preus, per tal de garantir efectivament el dret d’elecció de les persones usuàries, i caldrà observar
en qualsevol cas les prescripcions vigents en matèria de defensa dels
consumidors i usuaris.
3. La comunicació dels preus a l’Ajuntament, és farà com a mínim
quinze dies abans de la seva entrada en vigor, amb indicació del
tipus de servei al que corresponen i de les prestacions que inclouen,
per tal que puguin ser consultats en qualsevol moment pels interessats.
Article 13. LLIBRE DE RECLAMACIONS
Cada empresa de serveis funeraris ha de tenir, a disposició dels
usuaris i del públic en general, un llibre de reclamacions, reglamentàriament diligenciat, el qual pot ésser examinat en qualsevol moment
pels agents de l’autoritat governativa, sanitària i municipal.

PRESTACIÓ DELS SERVEIS FUNERARIS
Article 10. SERVEI BÀSIC
Totes les empreses de serveis funeraris han de comptar amb un
servei bàsic que, com a mínim, comprengui les següents prestacions:
— Condicionament sanitari i estètic del cadàver de conformitat
amb el que estableix la normativa vigent, prèvia obtenció de
la corresponent documentació.
— El subministrament d’un fèretre que, com a mínim, reuneixi les
següents característiques: caixa envernissada d’aglomerat,
amb l’interior folrat de tela, amb coixí i tancaments laterals.
— Recollida, conducció i trasllat del cadàver al cementiri més
pròxim al lloc de la defunció o al lloc que determini l’autoritat
judicial.
Aquest servei bàsic haurà d’estar també a disposició de qualsevol
persona interessada, encara que no tingui dret al servei gratuït.
Article 11. SERVEIS OBLIGATORIS
1. Amb la finalitat de garantir els principis d’universalitat i
d’igualtat d’accés als serveis funeraris, les empreses funeràries autoritzades restaran subjectes a la càrrega o obligació legal, susceptible
d’imposició d’acord amb l’article 7.2.d) de la Llei de serveis funeraris
de Catalunya, de prestar els serveis gratuïtament a les persones amb
domicili mortuori al municipi que ho requereixin, determinades per
l’Ajuntament previ informe dels serveis socials municipals acreditatiu
de la seva manca o insuficiència de recursos econòmics, o en els
casos en què ho determini l’autoritat judicial. En aquests supòsits, les
empreses hauran de prestar el servei bàsic previst a l’article anterior.

Article 14. REGISTRE DE SERVEIS
Cada empresa de serveis funeraris ha de portar un acurat registre
dels serveis prestats a efectes estadístics, en el qual s’ha de distingir
entre les inhumacions realitzades dintre del terme municipal i les
conduccions i trasllats fora d’aquest.
Article 15. ENTITATS ASSEGURADORES
De conformitat amb el que estableix l’apartat b) del punt 1 de l’article 5è de la vigent Llei d’ordenació i supervisió de l’assegurança
privada, les entitats asseguradores no poden exercir l’activitat de prestació de serveis funeraris.
Article 16. INSPECCIÓ
Aquest Ajuntament pot inspeccionar les instal·lacions, els vehicles,
els materials i el desenvolupament de l’activitat de qualsevol empresa
funerària, radicada en el terme municipal, d’acord amb aquesta
Ordenança i les altres normes aplicables.
Article 19. CESSAMENT DE L’ACTIVITAT
Atès el caràcter d’activitat necessària d’aquest tipus de serveis, el
cessament d’aquesta activitat a iniciativa del titular requerirà la comunicació prèvia a l’ Ajuntament amb almenys sis mesos d’antelació.
Disposicions Transitòries
1a. Pel que fa a l’empresa prestadora de serveis funeraris
Funeraria Pedrola, la qual venia prestant fins ara el servei públic per
acord d’adjudicació adoptat per l’Ajuntament l’any 1991, esta
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inclosa en el supòsit previst en la disposició transitòria primera de la
2/1997 Llei de serveis funeraris i com a tal haurà de justificar davant
l’Ajuntament que compleix la totalitat dels requisits exigits. Tanmateix,
s’entendrà que l’empresa esmentada ha perdut la seva condició de
concessionària d’un servei públic, actuant com a empresa privada
provista de llicència o autorització que opera en el mercat en règim
de concurrència, i haurà de demanar formalment la llicència que
preveu aquesta Ordenança.
Amb relació a l’acord d’encarregar a l’empresa Funeraria Pedrola
fent-se les inhumacions, exhumacions o trasllats de cadàvers en el
cementiri municipal, i de determinades tasques de conservació, manteniment i funcionament dels cementiris municipals, tenint com a contraprestació una aportació dinerària, s’estableix que l’empresa Funeraria
Pedrola continuarà prestant per compte de l’Ajuntament els esmentats
serveis en les condicions vigents. Tanmateix, l’Ajuntament podrà en
qualsevol moment reassumir la gestió directa dels esmentats serveis, o
bé convocar una licitació per a contractar la seva gestió indirecta.

Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme. article 179.2 r)
Llei 4/1989, s/ Conservació dels espais naturals i de la Fauna i
Flora Silvestres,
Llei 2/1991, de 14 de febrer, per a la Protecció i Regulació de
la Fauna y Flora Silvestres,
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
Decret 158/1994, de 30 de maig, adequació del Dep. de
Medi Ambient a la llei 30/ 92
Decret 287/2003, de 4 de novembre
Decret 214/1987, s/ declaració d’arbres monumentals,
Decret 47/1988, s/ declaració d’arbres d’interès comarcal i
local
Decret 120/1989 s/ declaració d’arbredes monumentals, d’interès comarcal i d’interès local
Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost Reglament s/
Procediment Sancionador.

Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor quan haurà transcorregut el
termini previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les
bases del règim local, i s’haurà publicat íntegrament el seu text en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Article 2. Àmbit d’aplicació
Aquesta ordenança serà d’aplicació a tot el terme municipal de
Mont-roig del Camp.

Mont-roig del Camp, 5 d’octubre de 2004. — L’alcalde, Miquel
Anguera i Brú.

2004/10694 - AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP
Edicte
El Ple de l’Ajuntament, de data 29 de juliol de 2004, va aprovar
inicialment l’Ordenança d’arbrat i espècies vegetals del terme municipal
de Mont-roig del Camp, mitjançant anunci en el BOPT, número 198,
de 26 d’agost de 2004, s’exposa al públic durant el termini de 30
dies, no havent-se presentat reclamacions ni al·legacions, s’aprova definitivament l’Ordenança d’arbrat i espècies vegetals del terme municipal
de Mont-roig del Camp. El text del qual es publica aquí íntegrament.
Contra l’aprovació definitiva indicada, que exhaureix la via administrativa (article 109.c) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre),
es pot interposar recurs contenciós-administratiu davant la sala del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos, a comptar de l’endemà de la seva publicació, amb la comunicació prèvia a l’òrgan que l’ha dictat (article 110.3 LLei
30/1992). Tot això, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol
altre recurs que consideri més oportú.
No obstant, la interposició de qualsevol recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat.
ORDENANÇA DE L’ARBRAT I RECURSOS VEGETALS
Introducció. Disposicions generals
Article 1. Objecte i àmbit normatiu
L’objecte de la present ordenança és la regulació de la conservació, ús, protecció de l’arbrat i recursos vegetals.
Es pretén establir un marc legal que reguli la conservació, l’ús, la
protecció i el règim sancionador envers les espècies vegetals i els
seus processos biològics essencials amb l’objectiu de preservar la
biodiversitat, potenciar els processos de desenvolupament sostenible
i millora la qualitat de vida dels ciutadans, situant els recursos naturals
com un valor afegit del municipi.
L’àmbit normatiu ve establert per l’article 45 de la Constitució
Espanyola i entre altres les següents lleis :
Llei 30/1992, de 26 de novembre LRJAP PAC
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental

Article 3. Competències municipals
Les competències municipals en matèria de protecció del medi
natural, son les que preveu la legislació local, i seran exercides per
la Comissió de Govern per delegació de l’Alcaldia.
La ordenança s’estructura en 3 capítols; el capítol 1 regula la
conservació i l’ús, el capítol 2 s’estableix el regim de protecció, i el
Capítol 3 el regim sancionador i disciplinari.
CAPÍTOL 1
ACTES NO PERMESOS, I ACTES SUBJECTES A LLICÈNCIA
Secció 1: actes no permesos i limitacions
Article 4. Actes no permesos
A tots els espais del terme municipal amb espècies vegetals,
inclosos els escossells, queden prohibits els següents actes
Per Danys físics
Manipulació exclosos els treballs propis de manteniment o gestió.
Malmetre tísicament
Escriure o realitzar qualsevol tipus d’inscripció
Clavar qualsevol tipus d’estri punxant, lligar gronxadors, cables,
filferros, etc.
Danyar, fer talls, incisions, cavitats i altres actuacions com talar,
arrancar o partir.
Per contaminació
L’aplicació de líquids, sòlids o gas que els hi siguin perjudicials.
Abocar substàncies nocives com, lleixiu, olis, detergents o similars
Per obres/activitats
No protegir als arbres de les obres
Tala d’arbres per facilitar la maniobrabilitat de la maquinaria de
construcció
Pas de maquinària que pugui danyar a l’arbre
Col·locar infrastructures, recolzar escales, eines o suport de
bastides.
Fer abocaments de runes de construcció, pedres, plàstics,
objectes similars.
Dipositar, de forma transitòria o definitiva, materials d’obra o
similar.
Fer proves o exercicis de tir, encendre petards, coets o focs d’artifici
Fer foc
Realitzar activitats que puguin danyar les arrels i altres parts dels
arbres
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d) Altres
I en general totes les activitats que pugui suposar danys a l’arbrat
o a les espècies vegetals

- 3 metres d’amplada : escossells de mínim 0,80 x 1,20 metres.
+ 3 metres d’amplada : escossells no inferiors a 1’20 x 1’20
metres útils

Article 5. Limitacions en arbres monumentals
Als arbres i arbredes monumentals catalogats:
S’estableix un espai de seguretat mínim format pel perímetre de la
projecció de la capçada al terra més 5 metres.
En l’espai de seguretat no es pot afectar les condicions naturals
dels arbres i qualsevol actuació que afecti als seu hàbitat.
Els arbres no es poden podar, arrancar els fruits o les fulles, tallar
total o parcialment i danyar de qualsevol manera ja sigui de forma
directa o indirecta

Article 14
Entre el nivell del paviment de la vorera i la superfície de terra hi
haurà com a mínim, 20 cm. de profunditat, que podrà ser reomplert
o no amb materials porosos (mulch). Es construirà al mateix nivell de
la vorera, per tal de facilitar la recollida d’aigües pluvials, i estarà
protegit amb una reixa.

Article 6. Limitacions en l’obertura de rases
Totes les obertures de rases, que puguin afectar a arbres o
arbrades, estan supeditades a les següents limitacions :
Les rases s’allunyaran dels troncs a una distància 5 vegades
superior al diàmetre de l’arbre a 1.30 m d’alçada (distància mínima
no inferior a 0.50 m).
Per tal d’evitar que la modificació de les condicions ambientals
puguin afectar a les arrels, el temps màxim entre l’obertura i el
tancament no s’excedirà de 48 h, i es procedirà al seu rec .
Quan sigui inevitable tallar arrels dels arbres, s’efectuaran amb
eines adequades per aconseguir talls nets i llisos .
Sol·licitar i obtenir llicència municipal
Secció 2: actes subjectes a llicència
Article 7. Actes subjectes a llicència
Estan subjectes a llicència els actes que afectant espais verds i/o
espècies vegetals, consistents en :
Obertura de rases pel soterrament de serveis
Treballs d’esporga pel manteniment de les xarxes aèries de distribució
Tala d’arbres per obres de construcció
Tala de + 5 exemplars en zona rústica.
Repoblació forestal de més de 25 exemplars d’espècies d’arbres
no catalogades
Article 8. Documentació
Els interessats hauran de sol·licitar llicència aportant la següent
documentació :
Un plànol a escala 1:500, on es localitzin tots els arbres i
espècies vegetals afectades
Llistat indicant el grau d’afectació de cada exemplar afectat, els
treballs a realitzar i la seva justificació tècnica.
Proposta de replantació, que no serà inferior a 3 arbre per cada
arbre talat.
Article 9. Llicència
La llicència de tala o extracció es concedirà només quan sigui
inviable un altre solució que garanteixi la conservació, a llarg termini,
de les espècies afectades.
Article 10. Compensació
La concessió de la llicència de tala, comportarà l’obligatorietat de
substituir els arbres extrets per nous exemplars, mitjançant la plantació
dels mateixos als espais públics escollits per l’administració.
CAPÍTOL 3
PROTECCIÓ DE L’ARBRAT I DELS RECURSOS VEGETALS
Secció 1: escossells
Article 13
El mida estàndard dels escossells s’estableixen en funció de l’amplada de les voreres.

Article 15
La ubicació dels arbres haurà de complir la normativa d’accessibilitat vigent. En els arbres de nova plantació, es tindrà cura de que
estiguin ubicats ben centrats dins de l’escossell. Es fixa un termini de
3 anys per que els escossells existents s’adaptin a les noves prescripcions.
Secció 2: arbres i arbredes
Article 16 .Espècies autòctones
El pi, l’alzina, el roure, el garrofer i el margalló son considerats
amb la màxima protecció en tot el terme i la seva tala esta subjecta
a una màxima restricció
S’aconsella plantar arbres i espècies autòctones per facilitar el
manteniment, reduir les restes vegetals i estalvia aigua.
Article 17. Protecció per obres
Els arbres que puguin ser afectats per alguna construcció s’hauran
de protegir de la forma següent:
Delimitar un àrea de protecció al voltant de l’arbre
Deixar un espai de seguretat mínim de 0.50 m
Protegir el tronc una reixa flexible
Tancar l’arbre amb una reixa de 1.5 metres
Article 18. Tala i substitució d’arbrat
La tala d’arbres estarà justificada quan l’arbre estigui afectat per
malalties greus, presenti un estat de decrepitud avançada, el seu creixement estigui provocant problemes greus en bens o serveis, i en cas
que la caiguda, pugui causar danys a tercer.
En cas de tala l’Ajuntament de Mont-roig del Camp compensarà
la pèrdua amb noves plantacions, en el lloc més proper a la zona
perjudicada per la destrucció de l’arbrat,
Secció 3: arbres monumentals i espais del catàleg de patrimoni
natural i paisatgístic
Article 19
La regidoria de Medi ambient, realitzarà un inventari d’elements
d’interès del patrimoni natural i paisatgístic del terme, a on s’inclouran
els arbres, arbredes i hàbitats naturals de caire singular o monumental
presents al municipi,
Article 20
Tots els elements seran inventariats mitjançant una fitxa descriptiva
on constarà el seu règim de propietat, la seva localització exacta, els
impactes que l’afecten, el seu estat fitosanitari i les directrius de gestió
i conservació.
Article 21
El regim de protecció es màxim i el perímetre de seguretat mínim
esta definit per la projecció de la capçada al terra més 5 metres.
Article 22
L’Ajuntament podrà establir mesures de foment per tal de
compensar, les despeses derivades del manteniment dels arbres,
arbredes o elements d’interès natural, ubicats en una propietat
privada i inclosos al catàleg d’arbres i arbredes d’interès local.
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CAPÍTOL 3

RÈGIM SANCIONADOR I DISCIPLINARI
Secció 1: inspecció i control
Article 23. Competències de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
Correspon a l’Ajuntament exercir el control del compliment
d’aquesta Ordenança, exigir l’adopció de mesures correctores,
assenyalar limitacions, realitzar totes aquelles inspeccions que siguin
necessàries i aplicar les sancions corresponents en cas d’incompliment.
Article 24. Actuació d’ofici o per denuncia
L’Ajuntament actuarà d’ofici o per denuncia. Les denúncies seran
comprovades mitjançant visita d’inspecció i es notificarà als denunciants les resolucions que s’adoptin.
El responsable de l’activitat que pugui ocasionar o estigui
provocant una afectació en l’arbrat públic i/o privat està obligat a
permetre l’accés al personal acreditat de l’Ajuntament, per tal de dur
a terme la visita d’inspecció.
La iniciació, informació, tramitació i resolució de les denúncies
formulades s’ajustaran al procediment sancionador, aprovat per a
l’Administració Publica .
Secció 2: infraccions i sancions
Article 25. Infraccions administratives
Les infraccions són els actes i les omissions que contravenen les
obligacions establertes en aquesta ordenança. Es classifiquen en
lleus, greus i molt greus, segons els criteris de:
La seva repercussió social i ambiental.
El cost de la restitució.
La transcendència de la degradació que hagués sofert el medi.
El benefici derivat de l’activitat infractora.
El grau d’intencionalitat.
La irreversibilitat del dany o deteriorament produït en la qualitat de
l’arbre com a bé protegit.
La reincidència.
Article 26. Persones responsables
Son responsables de les infraccions.
a) Les persones que directament, executin l’activitat infractora, o
els qui ordenin l’activitat
b) Els promotores de l’activitat o projecte que constitueixi o origini
la infracció.
c) En el supòsit de concurrència de diferents persones en l’autoria
de la mateixa infracció sense que resulti possible deslligar la participació efectiva de cada una d’elles, s’exigirà la responsabilitat de
forma solidària.
Article 27. Sancions
Sense perjudici d’exigir, si s’escau, les responsabilitats de caràcter
civil o penal i/o l’adopció de les mesures cautelars i/o restitució dels
danys causats, d’acord amb els criteris de valoració previstos en
l’Annex I d’aquesta Ordenança, les infraccions als preceptes
continguts en la mateixa, seran sancionades de la forma següent:
a) Infraccions lleus, multa que suposi l’import de 1/2 mensualitat
del SMI (Salari mínim Inter professional )
b) Infraccions greus, multa que suposi l’import de 1/2 a 2
mensualitat del SMI .
c) Infraccions molt greus, multa que suposi l’import de 2 a 6
mensualitats del SMI
Article 28. Expedients sancionadors
La competència per la resolució dels expedients sancionadors
correspondran a la Comissió de Govern, prèvia proposta de resolució de l’Instructor de l’expedient.
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Disposicions finals
1. La present ordenança ha estat aprovada per l’Ajuntament en
ple en sessió celebrada el dia
Sotmesa a informació publica
Publicada de forma integra al BOPT
2. L’Ajuntament disposarà en el termini de dos any per a l’elaboració del catàleg d’arbres i arbredes d’interès local i el catàleg del
patrimoni natural i paisatgístic del seu terme municipal.
ANNEX 1
VALORACIÓ DE L’ARBRAT
Introducció
La valoració dels arbres d’interès paisatgístic ha de pretendre
reflectir una funció d’utilitat de contingut econòmic a través de cert
equilibri entre els procediments estrictament economètrics i els components de significació simbòlica, paisatgística, històrica, estètica o de
benestar.
Aquesta valoració es farà d’acord amb el barem previst a la
Norma Granada, redactada per la Asociación Española de Parques
y Jardines Públicos.
Es fixen tres grans grups d’intervenció amb variacions en el procediment de valoració:
a) Frondoses
b) Coníferes
c) Palmeres i similars.
Definicions Bàsiques
Calibre: mida de l’arbre, el preu mig del qual servirà com a base
de la valoració. Aquest preu mig s’obté a partir dels catàlegs de diferents vivers i es fixa en un perímetre de 20-22 cm per a frondoses
(mesurat a 1’30 metres sobre el nivell del sòl) i en una altura de 150
a 200 centímetres per a les coníferes.
Valor bàsic: valor objectiu en diner obtingut de les equacions o
funcions mida-preu. Les circumstàncies de l’estat, singularitat, sanitat,
etc. només poden incrementar, mai reduir, el valor bàsic
Valor de reposició: valor de compra + despeses de trasplantament
i manteniment actualitzats.
Arbre substituïble: arbre de mida igual o inferior a l’existent en un
viver de planta ornamental
Arbre no substituïble: arbre de mida superior a l’existent en un
viver de planta ornamental
Fórmules de valoració dels arbres
A.1 FRONDOSES I CONÍFERES
1. Valor bàsic
arbres substituïbles
Valor bàsic = [(Pm + Ct) / a] (1+r)t + (Ccn+1)(1+r)t +
(Ccn+2)(1+r)t-1+...+(Cct-1)(1+r)+Cct
Valor bàsic = [(Pm + Ct) / a] [(1+r)t-n + Cc] [(1+r) t-n+1-1) / r]
costos de manteniment iguals tots els anys
n = edat de l’arbre quan es va plantar
Pm = preu de mercat per a un calibre i edat determinada.
Ct = Cost d’arrencament i plantació.
a = probabilitat d’èxit en el trasplantament.
t = edat de l’arbre en el moment de l’arrancada.
Cc= Cost de cultiu i manteniment en un any determinat.
r= rèdit
arbres no substituïbles, frondoses i coníferes
Valor bàsic = Preu del calibre estàndard x Y
Y = és multiplicador del preu del arbre en vivers. Aquest valor està
recollit a les taules IV i V de la Norma.
Y= K / [(1 + V eb (x-xi) ) 1/v]
V = Coeficient fixat en 0’01 per tots els grups.
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K = Valor màxim, és el multiplicador màxim del preu estàndard en
viver per una mida característica (mida 10-12 centímetres de circumferència en frondoses i 100-125 centímetres d’altura a les coníferes).
K pot prendre tres valors diferents (1000, 750 o 500) depenent
de la longevitat i de l’hàbit de creixement de l’espècie
xi = Representa el punt d’inflexió que també canvia segons la
longevitat i l’hàbit de creixement.
b = Paràmetre per al preu inicial. (ambdós valors es troben a la
taula III de la Norma de Granada).
2. Índex correctors
Al valor bàsic s’incorporen índex correctors per obtenir el valor
final (Vf) de l’arbre
Les escales de valors dels índex de factors intrínsecs i extrínsecs es
recullen a la taula VII de la Norma Granada.
Els índexs correctors s’agrupen en dos blocs: Factors Intrínsecs i
Factors Extrínsecs
1. Factors intrínsecs (propis de l’espècie i de l’individu).
1.1. Capçada fotosintèticament activa (volum i superfície de la
capçada), per comparació a la que hipotèticament
hauria de tenir en funció de la seva mida i edat.
1.2. Estat sanitari: vigor o grau de decrepitud, presència d’alteracions sanitàries, paràsits, etc.
1.3. Expectativa de vida útil.
2. Factors extrínsecs (cor responents al medi que envolta l’arbre)
2.1. Estètic i funcional: apreciació de l’interès estètic de l’arbre,
aïllat, com a part d’una alineació o grup, i de la seva part
funcional (tallavents, pantalla visual i producció d’ombra).
2.2. Representativitat i raresa: índex relatiu a la consideració
de major o menor abundància en la zona, i del valor
cultural, social o històric dels exemplars.
2.3. Situació: Índex que té en compte l’interès de l’arbre en
l’entorn que l’envolta, i la seva contribució en la millora
ambiental, plàstica o urbana.
2.4. Factors extraordinaris: referència a altres paràmetres diferents als esmentats i que mereixin consideració.
3. Valor final de l’arbre:
Vf= Vb. (1+SIi+SIe)
Vf= valor final
Vb= valor bàsic
SIi= sumatori dels índex de factors intrínsecs
SIe= sumatori dels índexs de factors extrínsecs
A.2. VALORACIÓ PER A ARBRES NO SUBSTITUÏBLES,
PALMERES I SIMILARS
1. Valor bàsic
V bàsic = Vcaracterístic . (h/k)2
Vb= valor bàsic
h/k = Expressió de l’edat.
h = Altura en centímetres del tronc.
k = Constant de creixement (taula VI de la Norma Granada).
2. Índex correctors
ja exposat
3. Valor final de l’arbre:
Vf= Vb. (1+SIi+SIe)
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metres del sòl i es prendrà com a perímetre virtual el d’una circumferència que circumscrigui totes les dels troncs existents, tangents
entre si.
A.4. VALORACIÓ DE DANYS PARCIALS
Es considerarà l’espècie i l’estació de l’any com a elements fonamentals per estimar la valoració dels danys.
Serà significatiu l’emissió de l’informe tècnic pel que fa al risc de
supervivència, risc d’estabilitat, seguretat pel vianant i el trànsit,
mesures de restauració i recuperació.
El valor dels danys es quantificarà en tant per cent del valor total
de l’arbre, calculat conforme a les normes anteriors.
Els danys es poden classificar atenen a la seva localització en:
Ferides al tronc
Arrencament i ferides al brancatge
Destrucció de les arrels.
La valoració es farà separadament per a cada una de les tres tipologies definides.
a) Ferides en el tronc
Fórmula de valoració:
I % = (P/C) (h+50)
P = Amplada de la ferida mesurada segons l’indicat a l’apartat
B.6.1. de la “Norma Granada”.
C= circumferència de l’arbre en el punt més alt de la ferida.
P/C = Coeficient que avalua la fracció de la circumferència que
ha estat afectada per la ferida, el que dóna una magnitud del dany
causat.
h = Alçada de la ferida expressada en mil·límetres.
I % Es considerarà igual a 100, quan prengui valors superiors al
50 per 100.
Quan la ferida lineal afecta a tota la circumferència de l’arbre, la
indemnització ha de ser el valor de l’arbre ja que aquest tipus de
ferides poden causar-li la mort.
b) Pèrdua de branques
La pèrdua de les branques d’un arbre causa una disminució, tant
del seu valor estètic com del seu vigor.
La pèrdua del valor està en relació amb la quantitat de branques
que siguin destruïdes.
Es mesurarà en tant per cent el volum inicial de la copa.
Si la destrucció de les branques afectés a més del 80 per 100
d’elles, el valor de la indemnització serà el del total de l’arbre.
En el cas que la destrucció suposi un desequilibri de la copa de
l’arbre, s’inclourà també en la valoració el volum de la copa que sigui
precís treure per assolir altra vegada l’equilibri, i el cost de la feina a
realitzar.
c) Destrucció d’arrels
La destrucció de les arrels origina una disminució en l’aportació
de nutrients i aigua, i per tant una pèrdua de vigor que pot arribar a
ocasionar la mort de l’arbre.
Pel càlcul del tant per cent d’arrels destruïdes sobre el conjunt del
sistema radial, es prendrà com extensió d’aquest la de la projecció
de la copa de l’arbre i com a profunditat, 1m.
S’aplicarà el mateix criteri en cas de rases que passin a prop de
l’arbre i inclòs en cas de trasplantament d’aquest.
A.5. ALTRES DANYS

A3 VALORACIÓ CASOS ESPECIALS

Els danys no mencionats expressament en els paràgrafs anteriors
es valoraran estimant la seva repercussió sobre la vitalitat de l’arbre.

Arbres amb troncs múltiples
Per obtenir el perímetre de l’arbre:
A) Si es pot descobrir el coll de l’arbre es mesurarà el perímetre
encerclant immediatament per sobre d’aquest.
B) Si no es pot descobrir el coll de l’arbre, es prendran les circumferències de tots els troncs que existeixen a una altura de 80 centí-

Càlcul d’indemnitzacions
El càlcul de la indemnització total a pagar per danys a un arbre
es farà sumant el percentatge d’indemnització resultant de cada tipus
d’afectacions (ferides al tronc, branques i arrels). La fórmula a aplicar
serà la següent:
% If = % It+ %Ib+%Ia
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on:
% It= percentatge d’indemnització derivat de l’afectació del tronc
(% del valor total de l’arbre)
% Ib= percentatge d’indemnització derivat de l’afectació de les
branques.
% Ia= percentatge d’indemnització derivat de l’afectació de les
arrels.
Taula d’indemnitzacions
Danys al tronc (%)
% d’indemnització (It)
20
Danys a l’arrel (%)
% d’indemnització (Ia)
20
Danys a les branques (%)
% d’indemnització (Ib)
20

20
25
25
25
30
25

25
35
30
35
35
35

30
45
35
45
40
45

35
60
45
60
50
60

40
75
50
75
60
75

45
90
60
90
70
90

50
100
70
100
80
100

>50
>70
>80
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la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’acord i les ordenances fiscals aprovades estaran exposades al públic pel termini de
trenta dies, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les al·legacions o
suggeriments que considerin oportunes.
Significant-se que si durant el termini d’exposició pública no es
presenten al·legacions o suggeriments, s’entendrà definitivament aprovades les ordenances de conformitat amb l’establert a l’article 17.3
del RDL 2/2004, de 5 de març.
La Pobla de Mafumet, 18 d’octubre de 2004. — L’alcalde, Joan
Maria Sardà i Padrell.

Mont-roig del Camp, 5 d’octubre de 2004. — L’alcalde, Miquel
Anguera i Brú.

2004/10777 - AJUNTAMENT DE PUIGPELAT
Anunci

2004/10744 - AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MAFUMET
Edicte
L’Ajuntament en Ple, en la sessió realitzada el dia 15 d’octubre de
2004, aprovà provisionalment, per unanimitat dels assistents, vuit
regidors dels nou que componen la corporació, la modificació dels
següents tributs:
Núm. ordre
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

11
12

13
14
15
16
17
18
19

20

Concepte
Impost 01. Impost sobre bens immobles.
Impost 02. Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Impost 03. Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Impost 04. Impost sobre activitats econòmiques.
Contribucions especials.
Preu 01. Preu públic ocupació de terrenys d’ús públic
amb mercaderies, materials de construcció, runes,
tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues.
Preu 02. Preu públic servei podòleg
Preu 03. Servei de mercat municipal.
Taxa 01. Taxa per ocupacions del subsòl, sòl i volada de
la via pública.
Taxa 02. Taxa (guals) per l’entrada de vehicles a través
de les voreres i reserves de la via pública per apar
cament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descà
rrega de mercaderies de qualsevol mena.
Taxa 03. Taxa per la prestació del servei de veu pública.
Taxa 04. Taxa per la prestació de serveis a la piscina
municipal, instal·lacions esportives i altres serveis
anàlegs.
Taxa 05. Taxa per distribució d’aigua.
Taxa 06. Taxa per la llicència d’autotaxis i altres vehicles
de lloguer
Taxa 07. Taxes per la tramitació de l’autorització
ambiental prevista a la llei 3/1998
Taxa 08. Taxa de cementiri municipal
Taxa 09. Taxa de clavegueram
Taxa 10. Taxa per recollida d’escombraries
Taxa 11. Taxa per retirada de vehicles abandonats o
estacionats defectuosament o abusivament a la via
pública
Taxa 12. Taxa per llicències urbanístiques
i les corresponents ordenances fiscals reguladores.

De conformitat amb el que disposen els articles 49.b) de la Llei
7/1.985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local;
17.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 178.1.b) del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de

L’Ajuntament, en sessió plenària realitzada el 18 d’octubre de
2004, va adoptar amb caràcter provisional l’acord pel qual s’aprova
la imposició i l’establiment de les taxes que es relacionen a continuació així com l’ordenança fiscal reguladora de les mateixes:
- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.
- ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL CLAVEGUERAM.
- L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL
DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES O ENTITATS EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT.
- ACORD PROVISIONAL D’IMPOSICIÓ ACTUALITZACIÓ,
ORDENACIÓ I PUBLICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA PEL SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES.
De conformitat amb el que disposa l’art.49.b de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, l’acord precedent se sotmet a informació pública i
audiència dels interessats en un termini de 30 dies des de la publicació d’aquest anunci al BOPT, de manera que en aquest període
puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que es
considerin oportunes. Transcorregut el termini d’exposició sense que
s’hagin produït reclamacions, els acords adoptats restaran aprovats
definitivament.
Puigpelat, 19 d’octubre de 2004. — L’alcalde, Enric Guinovar t
Espolet.

2004/10745 - AJUNTAMENT DE RIUDOMS
Edicte
4t expedient de modificació de crèdits en el pressupost
de l’Ajuntament, exercici 2004
Aprovat definitivament un quart expedient de modificació de
crèdits en el pressupost de l’Ajuntament, per a l’exercici de 2004, en
aplicació d’allò que disposa l’acord Plenari, de data 16 de setembre
de 2004, s’exposa el resum per capítols, amb el detall següent:
4t. expedient de modificació de crèdits en el pressupost de
l’Ajuntament
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
PARTIDA
Capítol I
Capítol II
Capítol VI

CONCEPTE
IMPORT
Despeses de personal
15.000,00 euros
Despeses en béns cor rents i serveis 22.800,00 euros
Inversions reals
145.100,00 euros
Total suplements de crèdit
182.900,00 euros
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CREDITS EXTRAORDINARIS
PARTIDA
CONCEPTE
Capítol VI Inversions reals
Capítol VIII Actius financers
Total crèdits extraordinaris
Total modificació crèdits

IMPORT
44.000,00
95.000,00
139.000,00
321.900,00

amb la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat
viària i disposicions complementàries.
euros
euros
euros
euros

FINANÇAMENT
NOUS O MAJORS INGRESSOS
PARTIDA
Capítol I
Capítol III
Capítol IV
Capítol VI
Capítol IX

CONCEPTE
Impostos directes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Alienació d’inversions reals
Passius financers
Total nous o majors ingressos

IMPORT
24.900,00 euros
3.000,00 euros
6.000,00 euros
115.500,00 euros
56.100,00 euros
205.500,00 euros

BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE CRÈDITS
PARTIDA
Capítol II
Capítol VI
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CONCEPTE
IMPORT
Despeses en béns corrents i serveis
3.900,00 euros
Inversions reals
112.500,00 euros
Total baixes per anul·lació de crèdits 116.400,00 euros
Total finançament
321.900,00 euros

Les persones i entitats legitimades a què es refereix els articles
63.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i 170 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, i pels motius taxativament
enumerats en el núm. 2 de l’esmentat article, podran interposar contra
l’expedient referenciat recurs contenciós-administratiu en el termini de
dos mesos a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Riudoms, 18 d’octubre de 2004. — L’alcalde, Josep M. Vallès
Jové.

2004/10680 - AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA
Anunci
No havent-se presentat al·legacions contra el text de l’aprovació
inicial de l’Ordenança reguladora de la circulació i seguretat viària,
aprovada inicialment per l’Ajuntament Ple, en sessió extraordinària de
data 30 de juny de 2004, el mateix ha quedat aprovat definitivament
en aplicació de l’article 49 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril RBRL. I
en aplicació de l’article 70.2 de la mateixa llei es publica a continuació el seu text íntegre, als efectes de la seva entrada en vigor.
Contra les modificacions d’aquest Reglament es pot interposar
directament recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos comptats des del dia següent
al de la seva publicació, de conformitat amb allò establert a l’article
107.3 de la llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i
als art. 10.1b), 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, de 13 de juliol de 1998.
Sant Carles de la Ràpita, 6 d’octubre de 2004. — L’alcaldepresident, Miquel Alonso i Her rera.

Article 2 Àmbit d’aplicació
Sens perjudici del que s’estableix en aquesta ordenança,
s’aplicarà el que estableix en la normativa específica sobre trànsit,
circulació de vehicles a motor i seguretat vial, i les altres normes
d’igual o superior rang que legalment corresponguin, mantenint els
seus articulats.
Aquesta Ordenança serà d’aplicació, per al terme municipal de
St. Carles de la Ràpita, a totes les vies i terrenys públics aptes per a
la circulació de vehicles, tant urbanes com interurbanes, a les vies i
terrenys d’ús comú, i a les vies i terrenys privats que siguin utilitzats per
una col·lectivitat indeterminada d’usuaris.
TÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL I. NORMES GENERALS
Article 3 Comportament dels usuaris de la via
Els usuaris de la via estan obligats a comportar-se sense entorpir
indegudament la circulació, ni causar perill, perjudicis o molèsties
innecessàries a les persones, o danys als béns.
Article 4 Normes generals dels conductors
Els conductors deuran conduir amb la diligència i precaució
necessàries per evitar qualsevol dany, propi o aliè, i tindran cura de
no posar-se en perill, ni als demés ocupants del vehicle ni a la resta
d’usuaris de la via. Està totalment prohibit conduir de manera
negligent o temerari.
CAPÍTOL II. SENYALS
Article 5 Normes generals de senyalització
Tots els usuaris de les vies del municipi de Sant Carles de la Ràpita
estan obligats a obeir els senyals de la circulació que estableixin una
obligació o una prohibició i adaptar el seu comportament al missatge
de la resta dels senyals reglamentaris que s’hi trobin en les vies per
les quals circulin.
Article 6 Senyalització
Els senyals preceptius col·locats a les entrades de la població al
costat, a la vertical del senyal que indiqui el nom de la població, o
una mica després, regeixen a tot el municipi, tret de la senyalització
específica de cada via.
Ateses les característiques de determinades vies urbanes, poden
instal·lar-s’hi senyals de dimensions reduïdes.
Article 7
1. La senyalització és competència única i exclusiva de
l’Ajuntament, d’acord amb la legislació vigent. Els particulars no
podran col·locar cap senyal, rètol, anunci, cartell o similar, sense la
prèvia autorització municipal.
2. Resta prohibit instal·lar, modificar o retirar qualsevol senyal de la
via pública sense cap autorització expressa de l’Autoritat Municipal.
3. Els danys que s’hagin pogut produir involuntàriament a les
instal·lacions i els senyals, els indemnitzarà qui els hagi causat. En
cas d’incompliment de l’obligació de comunicar el dany a l’Autoritat
Municipal per part del responsable dels danys, aquest serà
sancionat.

TÍTOL PRELIMINAR

Article 8
Els senyals i les indicacions dels agents i auxiliars de la Policia
Local prevalen sobre qualsevol altre senyal, ja sigui circumstancial,
semàfors, senyals verticals o marques vials.

Article 1 Objecte de l’ordenança
La present Ordenança té com a objecte principal la regulació de
la circulació de vehicles, vianants i animals a la via pública d’acord

Article 9 Senyals acústics
Resta prohibit l’ús de senyals acústics, excepte quan es realitzi un
servei d’urgència o per evitar un possible accident, havent-se aturat o
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disminuït considerablement la velocitat prèviament, essent de to únic i
greu.

casc homologat i es compleixin les condicions específiques de seguretat establertes reglamentàriament.

Article 10 Obstacles a la via pública
1. Es prohibeix la col·locació a la via pública de qualsevol
obstacle o objecte que pugui dificultar la circulació de vianants o
vehicles. En tot cas, l’ocupació temporal a la via pública de qualsevol
objecte o instal·lació que dificulti o obstaculitzi la circulació requerirà
la prèvia obtenció de la corresponent autorització municipal i
abonament de les taxes corresponents.
2. L’objecte o instal·lació en qüestió haurà de ser senyalitzat,
il·luminat i protegit per tal de garantir la seguretat dels usuaris.
3. També està prohibit llençar, dipositar o abandonar sobre la
calçada, la vorera o les seves immediacions, qualsevol objecte o
matèria que pugui entorpir la lliure circulació, parada o estacionament, fer-los perillosos, deteriorar la via o les seves instal·lacions o
produir efectes que modifiquin les condicions apropiades per circular,
parar o estacionar. Els responsables hauran de fer-lo desaparèixer el
més aviat possible i ho hauran de senyalitzar eficaçment. En tot cas,
hauran de donar avís de la situació de perill a l’Autoritat Municipal
immediatament.

Article 14
1. Queda totalment prohibit conduir utilitzant cascos o auriculars
connectats a aparells receptors o reproductors de so.
2. Es prohibeix la utilització, durant la conducció, de dispositius
de telefonia mòbil i qualsevol altre mitjà o sistema de comunicació,
excepte quan per a realitzar o mantenir la comunicació no s’utilitzen
les mans, cascos, auriculars o instruments similars.
3. Es prohibeix portar càrrega que no permeti al conductor el
lliure moviment per realitzar maniobres en la màxima seguretat o que
dificultin el seu camp de visió.

Article 11
L’Ajuntament podrà ordenar la retirada d’obstacles de la via
pública o, en cas d’absència, negativa o omissió del titular o
responsable, procedir d’ofici a la seva retirada. Les despeses que
produeixi la retirada dels obstacles seran a càrrec del titular o
responsable.
Article 12 Actes a la via pública
Les persones o entitats que vulguin organitzar curses, concursos o
qualsevol altre acte esportiu o de diferent índole que afecti les vies
urbanes, sense perjudici de les facultats que són competència d’altres
organismes, haurà d’obtenir autorització municipal després de l’informe previ que hagi emès la Policia Local per determinar-ne els
horaris, itineraris i normes als quals s’haurà d’ajustar la celebració de
cada acte.
Al finalitzar l’acte, l’organització retirarà tots els materials i
elements que hagi utilitzat, a l’objecte de restablir la circulació al més
aviat possible.

TÍTOL II. NORMES DE CIRCULACIÓ
CAPÍTOL I. NORMES DE CIRCULACIÓ
Article 13 Circulació de vehicles
1. És prohibit circular amb un vehicle amb un número de persones
superior a les autoritzades. Quan l’excés de places representi un
augment del 50 per cent, exclòs el conductor, aquesta infracció té la
consideració de molt greu.
2. Els passatgers quan el vehicle estigui en moviment, romandran
asseguts sense distreure el conductor.
3. Pel que fa a l’ús del cinturó i del casc de seguretat, serà obligatori a tots els ocupants dels vehicles segons el que disposa la
normativa vigent en matèria de trànsit.
Està prohibit portar-los de manera inadequada o sense lligar, així
com no homologats.
4. Queda prohibit circular amb menors de dotze anys als seients
davanters excepte si utilitzen dispositius homologats a tal efecte. Els
passatgers de més de tres anys que no arribin a 150 centímetres
d’alçada, hauran d’utilitzar un sistema de subjecció homologat a la
seva talla i pes.
5. Queda prohibit circular amb menors de dotze anys com a
passatgers de ciclomotors o motocicletes, en sidecar o sense, per
qualsevol classe de via. Excepcionalment es permet aquesta circulació a partir dels set anys, sempre que els conductors siguin els pares
o mares, tutors o persones majors d’edat autoritzades per ells, utilitzin

Article 15
1. No podrà circular per les vies objecte d’aquesta Ordenança,
el conductor de vehicles o bicicletes amb taxes d’alcohol o d’estupefaents, psicotròpics, estimulants i altres substàncies anàlogues que
reglamentàriament s’estableixin per la normativa vigent.
2. Tots els conductors de vehicles i bicicletes estan obligats a
sotmetre’s a les proves que s’estableixin per detectar les possibles intoxicacions per alcohol, estupefaents, psicotròpics, estimulants i altres
substàncies anàlogues, segons s’estableix reglamentàriament. A
petició de l’interessat es podrà realitzar prova de contrast, mitjançant
anàlisi de sang, orina o anàlegs. Per realitzar aquesta prova s’haurà
d’abonar una fiança en concepte de despeses mèdiques, essent retornades en cas de resultar la prova negativa; si el resultat de la prova
és positiu dites despeses aniran a càrrec de l’infractor.
La pràctica de les proves, les diligències dels agents de circulació,
la immobilització del vehicles si escau, i les obligacions del personal
sanitari, es faran d’acord amb el que disposa la normativa vigent en
matèria de trànsit.
Article 16
Els supòsits de circulació per l’esquerra, en sentit contrari a l’estipulat, tindran la consideració d’infraccions greus o molt greus.
Article 17 Circulació de vehicles de dues rodes
1. Els vehicles a motor de dues rodes (motocicletes sense sidecar)
i ciclomotors de dues rodes, no poden circular per damunt de les
voreres i per altres zones destinades als vianants.
2. Els ciclomotors hauran de circular proveïts de la corresponent
placa de matrícula lliurada segons el que disposa la legislació vigent
i correctament ubicada.
3. Està prohibit portar passatgers en vehicles ciclomotors de dues
rodes, si no són homologats i sempre i quan el conductor sigui major
de 16 anys.
4. Està prohibit amb menors de dotze anys com a passatgers de
ciclomotors o motocicletes, amb o sense sidecar, per qualsevol classe
de via. Excepcionalment es permet aquesta circulació a partir dels set
anys, sempre que els conductors siguin els pares, les mares, tutors o
persona major d’edat autoritzada per ells, que utilitzen el casc homologat i que compleixin les normes de seguretat establertes reglamentàriament.
5. Està prohibit el zig-zagueig entre vehicles quan estiguin aturats,
considerant-se una infracció greu a la norma (conducció negligent). Si
aquesta maniobra es realitza amb els vehicles en marxa i suposa un
perill per a la seguretat vial, tindrà el caràcter d’infracció molt greu
(conducció temerària).
Article 18 Circulació de vehicles pesats
1. Queda prohibida la circulació a l’interior del nucli urbà de
vehicles amb un pes màxim autoritzat superior a 5 tones, a excepció
dels vehicles d’aquestes característiques que accedeixin per efectuar
càrrega i descàrrega pel temps estrictament indispensable.
2. En supòsits que els vehicles o la càrrega que portin superin els
límits assenyalats a l’article 14 i l’annex 9, del Reglament General de
Vehicles i tinguin que accedir inevitablement al nucli urbà, s’haurà de
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fer amb una autorització especial, previ informe de la Policia Local,
en la qual es determinaran les condicions especials en què s’haurà
d’efectuar, l’horari i l’itinerari a seguir.
Article 19 Entrada i sortida d’immobles (guals)
Per a entrar a l’interior i sortir d’un immoble amb el vehicle, els
conductors solament han de fer servir els guals.
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paviment, estretor de la via o qualsevol altra circumstància
que ho aconselli.
f) Al aproximar-se a bicicletes circulant, a prop de vies d’ús
exclusiu per a elles i en les seves interseccions.
2. Es prohibeix portar a terme competicions de velocitat en les
vies públiques o d’ús públic, així com la circulació en paral·lel per
aquest fi. Aquesta conducta es considerarà infracció molt greu
(conducció temerària).

CAPÍTOL II. VELOCITATS
Article 20 Velocitat dels vehicles que circulen pel nucli urbà
1. Tot conductor està obligat a respectar els límits de velocitat establerts i a tenir en compte, a més a més, les seves pròpies condicions
físiques i psíquiques, les característiques i l’estat de la via, del vehicle
i de la seva càrrega, les condicions ambientals, meteorològiques i de
circulació i en general totes les circumstàncies que concorrin en cada
moment per tal que pugui adequar la velocitat del vehicle a aquestes
de manera que sempre pugui aturar-lo dins dels límits del seu camp
de visió i davant qualsevol obstacle que s’hi pugui presentar.
Dins el nucli urbà d’aquest municipi la velocitat dels vehicles de
tota categoria no pot superar els 40 quilòmetres per hora, sense
perjudici d’altres regulacions de velocitat específiques en raó de la
pròpia configuració i les circumstàncies de cada via, que seran
expressament senyalitzades. El fet de ultrapassar aquesta velocitat en
més d’un 50 per cent, sempre que això representi superar, com a
mínim, en 30 quilòmetres per hora la limitació màxima, té la consideració d’infracció molt greu.
2. La limitació de velocitat no serà aplicable als vehicles
d’urgència, sempre que estiguin de servei i facin notar la seva
presència amb els senyals reglamentaris reservats per aquest tipus de
vehicles, sense perjudici de la responsabilitat en que poden incórrer
els seus conductors en cas d’accident.
Els vehicles en servei d’urgència, públics o privats, tindran prioritat
de pas sobre la resta de vehicles i altres usuaris de la via quan es
trobin en servei de tal caràcter, havent-los de facilitar el pas la resta
d’usuaris. Aquests vehicles sempre respectaran els senyals dels agents
de la circulació.
3. Està prohibida la circulació de vehicles amb una velocitat injustificada o innecessàriament lenta, quan això sigui per conveniències
personals dels conductors i provoquin un entorpiment en la circulació.
Article 21 Moderació de la velocitat
1. Els conductors de vehicles estan obligats a moderar la marxa
i, si fos necessari, detenir-la, quan ho ordenin els agents de circulació, quan les circumstàncies ho recomanin per qualsevol motiu, així
com en els casos que contempli la normativa vigent en matèria de
trànsit:
a) A les entrades i sortides dels centres educatius, a les zones
reservades per a actes festius, culturals, esportius, socials,
mercats, i, en general, on l’afluència de vianants sigui considerable, els vehicles reduiran la velocitat i prendran les
precaucions necessàries.
b) En els carrers on se circuli només per un carril, en els carrers
sense voreres o d’amplada inferior a 0’50 mts i en els de
gran afluència de vianants quan estiguin utilitzant la part de
la via o quan es pot preveure racionalment que hi
irrompran, principalment si es tracta de nens, gent gran,
invidents o altres persones amb disminució, els vehicles
reduiran la velocitat al pas (10-20 km/h), i prendran les
precaucions necessàries, així com en apropar-se als passos
de vianants no semaforitzats, on donaran preferència, en tot
cas, a aquells.
c) Quan s’apropi a un autobús en situació de parada, principalment si es tracta d’un autobús de transport escolar.
d) Quan s’acostin a glorietes i interseccions sense prioritat, a
llocs de visibilitat reduïda i a estretiments de calçada.
e) Les mateixes mesures s’hauran de prendre en cas de pluja,
neu, pols, boira, obres, poda d’arbres, mal estat del

CAPÍTOL III. VIANANTS
Article 22 Normes generals de comportament
1. Fora dels casos d’emergència i prestació d’un servei públic
puntual, els vianants tenen sempre preferència:
1.1.A les voreres.
1.2.Als passos de vianants.
1.3. A les cruïlles, per la via que el conductor vulgui accedir,
sempre que no existeixi pas de vianants.
1.4.A les zones de mercats i fires.
1.5. Als carrers senyalitzats com a zones d’ús prioritari pels
vianants (carrers peatonals).
1.6. Als carrers sense voreres o impracticables (amb una
amplada inferior a 50 centímetres).
2. Les persones amb mobilitat reduïda per disminució física, edat
avançada, acompanyament d’infants -amb cotxet o sense-, carregades amb objectes i altres situacions anàlogues, tindran especial
preferència quan circulin per zones reservades als vianants o quan,
essent imprescindible, ho facin per la calçada.
3. Els vianants que circulin amb monopatins, patins o similars no
podran circular per la calçada, llevat zones habilitades, i només
podran fer-ho a pas de persona per les voreres o pels carrers residencials senyalitzats com a tal, sense que en cap cas puguin ser
arrossegats per altres vehicles.
4. Queda prohibit que el vianants creuin la calçada per les
glorietes i places, havent-ho de fer per la cantonada més pròxima en
cas d’absència de passos de vianants.
5. Estan obligats a sotmetre’s a les proves de detecció d’intoxicació per alcohol tots els usuaris de la via quan es trobin implicats en
algun accident de circulació.
Article 23 Illes de vianants
1. Les illes de vianants són aquelles vies de la ciutat que per les
seves característiques de densitat del trànsit de vianants o altres
causes justifiquin, segons el criteri de l’Autoritat Municipal, que es
prohibeixi totalment o parcialment el trànsit de vehicles per reservarles al pas de vianants exclusivament.
2. L’Ajuntament podrà establir illes de vianants o zones de circulació restringida de vehicles, al centre de la població o en aquelles
zones que ateses les circumstàncies, així ho aconsellin.
3. La prohibició de circular per les zones esmentades en el
paràgraf anterior no afecta els vehicles que estiguin realitzant funcions
especials d’interès públic.
4. La condició d’illa de vianants s’ha de senyalitzar, sobretot si és
horària. S’hi poden instal·lar elements mòbils o fixos que hi impedeixin l’accés.
Article 24 Carrers residencials.
1. A les vies urbanes o zones així senyalitzades pel senyal reglamentari S-28, els vianants tenen preferència sobre els vehicles, encara
que hi practiquin jocs o esports. Si ho fan han d’evitar causar cap
molèstia a la resta dels veïns.
2. Les bicicletes que hi circulin tenen preferència sobre els altres
vehicles, però no sobre els vianants.
3. En aquestes zones l’Ajuntament podrà autoritzar l’accés
exclusiu als veïns, operacions de càrrega i descàrrega, així com als
serveis d’urgències. En els dos primers supòsits es pot establir un
horari de circulació restringit.
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4. L’estacionament només estarà permès en aquells llocs degudament senyalitzats.
CAPÍTOL IV. CICLISTES
Article 25
Els ciclistes tindran prioritat de pas respecte als vehicles a motor:
* Quan circulin pel carril bici, pas per ciclistes o voral degudament senyalitzat.
* Quan, per entrar en una altra via, el vehicle a motor giri a dreta
o esquerra, en els supòsits permesos, i hi hagi un ciclista a
prop.
* També quan circulant els ciclistes en grup, els quals es consideren una única unitat mòbil als efectes de prioritat de pas, el
primer d’ells hagi iniciat ja una cruïlla, o glorieta.
CAPÍTOL V. CONDICIONS TÈCNIQUES DELS VEHICLES
Article 26. Característiques tècniques
Els conductors tenen l’obligació de circular amb el vehicle
complint la normativa referent a les característiques tècniques.
Subsidiàriament el responsable que el vehicle compleixi les condicions específiques que dicta la normativa, serà el propietari que figuri
al registre de vehicles.
Article 27. Sorolls i fums
1. Els conductors de vehicles han d’evitar en tot moment, produir
sorolls innecessaris, conduint de forma silenciosa.
Es prohibeix emetre pertorbacions electromagnètiques, sorolls,
gasos i altres contaminants en les vies públiques del municipi, en els
casos i per sobre de les limitacions establertes.
En aquest sentit, la Policia Local podrà en tot moment realitzar una
comprovació de sorolls i fums a aquests vehicles, als quals, hauran
d’acreditar en un termini de 10 dies la reparació dels desperfectes
que es puguin detectar.
En cas de deficiències greus, es procedirà a la immobilització
immediata.
2. L’Ajuntament, per aquest motiu, pot restringir el trànsit a determinades hores o llocs.
3. Sense autorització de l’Ajuntament, és prohibida la utilització
d’altaveus en els vehicles amb finalitat publicitària.
4. També es prohibeix l’ús abusiu d’altaveus en l’interior del
vehicle que puguin afectar la percepció auditiva del conductor i per
tant disminuir l’atenció a la conducció o causar molèsties al veïnat.
5. S’evitarà en general les conduccions sorolloses, no tant de tubs
d’escapament, sinó l’ús abusiu ja sigui per acceleracions, per excés
de càrrega, per emprar marxes inadequades, per xirriar els
pneumàtics, per càrrega mal condicionada i per tot allò que
produeixi, per les raons que foren, un soroll que creï una molèstia
addicional a la resta de ciutadans.
Tots els conductors de vehicles estan obligats a col·laborar en les
proves reglamentàries de detecció que permetin comprovar les
possibles deficiències esmentades.
TÍTOL III. NORMES DE PARADA I ESTACIONAMENT
CAPÍTOL I. NORMES GENERALS
Article 28
La parada i estacionament s’hauran d’efectuar de tal manera que
el vehicle no obstaculitzi la circulació i no constitueixi un risc per a la
resta d’usuaris de la via, tenint especialment cura de la seva
col·locació i evitant que pugui posar-se en moviment en absència del
conductor.
Article 29
Està prohibit portar obertes les portes del vehicle, obrir-les abans
que estiguin completament aturats i obrir-les o baixar del vehicle sense
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comprovar prèviament que això no implica un perill o un entorpiment
per als altres usuaris, especialment quan es refereix a conductors de
bicicletes.
CAPÍTOL II. LA PARADA
Article 30 Parada
Es considera parada la immobilització d’un vehicle durant un
temps inferior a 2 minuts, per prendre o deixar persones o carregar i
descarregar objectes, i estarà sotmesa a les següents normes:
1. Com a regla general, el conductor no podrà abandonar el
vehicle, tret de motius excepcionals i sempre que el tingui a l’abast
per poder-lo retirar immediatament si així li és ordenat o les
circumstàncies ho demanen.
2. La parada s’haurà de fer arrambat el vehicle el més a prop
possible de l’extrem dret de la calçada (excepte en vies d’únic sentit,
on es permetrà a l’esquerra) i mai en doble filera sense conductor.
3. La parada es farà en un lloc on no es pertorbi greument la
circulació, excepte en el cas de passatgers que siguin malalts greus
o impedits, quan es tracti de camions de la neteja o recollida d’escombreries o qualsevol vehicle de servei públic en cas de necessitat
i per al temps imprescindible, sempre que no constitueixin un perill per
a la resta d’usuaris de la via.
Article 31 Prohibició de parar
Queda prohibida la parada:
1. Als passos senyalitzats per a vianants i/o ciclistes i als passos
i estacionaments habilitats per a persones amb mobilitat reduïda.
2. A les voreres, als passeigs i altres zones destinades al pas de
vianants o ciclistes.
3. Als revolts i canvis de rasant de visibilitat reduïda.
4. A les cruïlles i interseccions, causant molèsties o perill als altres
usuaris de la via.
5. Dintre la confluència d’una plaça de sentit giratori.
6. Als llocs on impedeixi la visibilitat del trànsit o dels senyals.
7. En doble filera sense conductor, tant si el que hi ha en primera
filera és un vehicle, un contenidor o algun altre element.
8. Quan es bloquegi o es dificulti la circulació.
9. Als llocs on ho prohibeix la senyalització corresponent.
10. En tots aquells supòsits que es contemplin a la normativa
vigent en matèria de trànsit.
CAPÍTOL III. L’ESTACIONAMENT
Article 32 Estacionament
S’entén per estacionament la immobilització d’un vehicle que no
es troba en situació de detenció ni parada. També es considerarà
estacionament la parada d’un vehicle que duri més de dos minuts.
L’estacionament es regirà per les següents normes:
1. Els vehicles es podran estacionar en filera paral·lelament a la
vorera en el seu sentit de la marxa (excepte en vies d’únic sentit que
es podrà fer a l’esquerra) o, quan així estigui senyalitzat, en bateria
o semibateria, és a dir, perpendicular o obliquament a aquella.
2. En els estacionaments amb senyalització al paviment, els
vehicles es col·locaran dins el perímetre marcat.
3. Els vehicles estacionats deixaran un petit espai, no superior a
20 cm., entre la vorera per permetre la neteja d’aquesta part de la
calçada.
4. Els conductors adoptaran totes les precaucions al seu abast per
a impedir que el vehicle es posi espontàniament en marxa, es
desplaci del seu lloc d’estacionament o causi qualsevol mena de
molèsties com l’activació de l’alarma. El conductor del vehicle o en
tot cas el seu titular seran responsables de les molèsties o danys que
puguin ocasionar.
5. Els conductors estacionaran els vehicles de la manera que
permeti la millor utilització de l’espai disponible.
6. Els remolcs, semiremolcs i les caravanes no es poden estacionar a les vies urbanes separats del vehicle tractor sense l’oportuna
autorització.
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Article 33 Prohibició d’estacionar
1. Està prohibit estacionar en tots els casos on sigui prohibida la
parada.
2. Igualment, estarà prohibit estacionar en els següents supòsits:
2.1. Als llocs on ho prohibeix la senyalització corresponent.
2.2. Sobresortint del vèrtex d’un xamfrà o cantonada
obligant els altres conductors a fer maniobres dificultoses
o amb risc per als altres vehicles o per als vianants.
2.3. A distància inferior a cinc metres de les cantonades
quan es dificulti el gir als altres vehicles o dificulti o impedeixi el pas dels vianants per travessar el carrer o la visibilitat d’algun senyal.
2.4. Quan destorbi la sortida d’altres vehicles estacionats
reglamentàriament.
2.5. Als guals, totalment o parcialment.
2.6. A les zones senyalitzades com a reserva de càrrega i
descàrrega de mercaderies.
2.7. En aquells carrers la calçada dels quals només permeti
el pas d’una columna de vehicles de quatre rodes.
2.8. Als carrers de doble sentit de circulació en els quals
l’amplada de la calçada només permeti el pas de dues
columnes de vehicles de quatre rodes.
2.9. A les zones que eventualment hagin de ser ocupades
per activitats autoritzades o hagin de ser objecte de
neteja, reparacions o poda d’arbres, o casos anàlegs.
2.10. A les places i parcs a les zones reservades al pas o
esbarjo dels vianants, refugis, passeigs centrals o
laterals i zones senyalitzades amb franges al paviment.
2.11. En un mateix lloc més de 72 hores consecutives.
2.12.En doble filera.
2.13. A les illes de vianants i zones residencials, excepte on hi
hagi autoritzada l’autorització expressa.
2.14. Amb obstrucció total o parcial de l’entrada d’un
immoble.
2.15. En estacionaments senyalitzats, fora dels límits autoritzats
o no situant-lo de forma paral·lela a la calçada.
2.16. En tots aquells supòsits que es contemplin a la normativa
vigent en matèria de trànsit.
3. Està prohibit que els vehicles estacionats estiguin coberts amb
fundes de plàstic o teixit.
CAPÍTOL IV. DE L’ESTACIONAMENT LIMITAT
I AMB CONTROL D’HORARI
Article 34 Zones d’estacionament amb alternança temporal
1. Tenint en compte les molèsties derivades dels aparcaments amb
alternança temporal, tant pel que fa a la circulació de vehicles com
al descans dels veïns i residents de la zona, l’Ajuntament tendirà a
eliminar l’estacionament quinzenal o de qualsevol altre tipus d’alternança en aquells carrers o zones on sigui possible.
2. Als carrers o zones on l’aparcament estigui ordenat amb alternança temporal, el canvi de costat d’estacionament es farà entre les
08:00 hores a 09:00 hores com a màxim del dia corresponent al
canvi de lloc. Si l’estacionament és quinzenal, el canvi s’efectuarà
abans de les nou del dia 1 i 16, respectivament, de cada mes. En
cas que el canvi sigui mensual serà el dia 1 de cada mes.
3. No obstant el número anterior, no es podrà estacionar un
vehicle a la banda autoritzada si, a conseqüència d’un altre vehicle
estacionat amb anterioritat en les seves immediacions, s’obstaculitza
la circulació, encara que l’altre vehicle estigui estacionat de manera
antireglamentària.
Article 35 Zones d’estacionament amb limitació horària
Les zones d’estacionament de vehicles regulades mitjançant
control horari, són espais delimitats de la via pública destinades a l’ús
comú en règim especial d’estacionament sota regulació horària.
Aquestes zones d’estacionament podran ser gratuïtes o, per raó del
seu intens ús, podran ser sotmeses a pagament.
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1. L’Ajuntament podrà regular l’ús de l’aparcament de superfície
en la via urbana per tal de:
a) Limitar l’ús dels vehicles particulars en determinades zones,
per l’estacionament de llarga durada i per una major dinamització del comerç o dels serveis de la zona.
b) Afavorir una rotació més alta de vehicles en els aparcaments de la via pública i una distribució més equitativa dels
aparcaments entre els usuaris.
c) Disminuir l’impacte del trànsit a les hores punta.
Amb aquestes finalitats, podrà establir zones d’estacionament
amb limitació horària, comunament anomenades zones blaves.
Aquestes zones es determinaran per disposició municipal, prèvia
consulta a les entitats, associacions o organitzacions representatives
dels interessos col·lectius i serveis de la zona.
2. Aquestes zones s’han de fer compatibles amb les de lliure utilització i les zones de càrrega i descàrrega de mercaderies. L’horari
general del seu ús s’ha d’adaptar a les necessitats del sector on s’estableixin i, en qualsevol cas, per a l’establiment dels horaris de limitació, es tindran en compte, a més dels interessos col·lectius de la
zona, els horaris que no perjudiquin innecessàriament els veïns i residents d’aquesta. En aquest sentit, es tindran en compte, principalment, els horaris dels àpats i els de descans general, tant per la
nit com dels festius.
3. Les zones d’estacionament amb limitació horària seran senyalitzades d’acord amb la normativa vigent
Article 36 Sistema de control
1. El control horari es farà mitjançant tiquet, targeta cancel·ladora
o qualsevol mitjà similar que identifiqui el dia, i hora fins a la qual el
vehicle pot romandre estacionat, com també l’import satisfet, si escau,
d’acord amb el model fixat per l’autoritat municipal.
2. El distintiu o document de control horari s’ha de col·locar a la
cara interior del parabrisa davanter del vehicle, de manera que sigui
visible i es pugui llegir des de l’exterior.
Article 37 Utilització d’aquestes zones
1. Com a norma general, únicament podran utilitzar les zones
d’estacionament amb limitació horària els turismes i els vehicles mixtos
destinats al transport de persones.
2. Les persones titulars de targetes d’aparcament per a persones
amb disminució podran estacionar el seu vehicle a les zones d’estacionament amb limitació horària, sense cap limitació de temps i sense
obtenir comprovant. No obstant això, hauran de col·locar la targeta
acreditativa de manera que sigui visible des de l’exterior. De la
mateixa manera, els vehicles de servei oficial d’organismes de l’Estat,
de la Generalitat de Catalunya o altra comunitat autònoma o entitat
local, els quals estiguin desenvolupant uns serveis públics de la seva
competència.
3. Els conductors que, havent estacionat el vehicle en una
d’aquestes zones, hagin estat denunciats podran cancel·lar la
denúncia sense sanció, si dintre de l’hora següent a la finalització de
l’estacionament adquireix un tiquet d’anul·lació a la màquina expenedora i el lliura al vigilant del servei o el diposita a la bústia
d’aquesta màquina
Article 38 Infraccions
Les actuacions següents, realitzades en zones d’estacionament
regulat per control horari, es consideren d’estacionament prohibit, i
constitueixen una infracció especial:
1. No tenir col·locat el distintiu o document de control horari.
2. Col·locar defectuosament el distintiu o document de control
horari, de manera que no és visible o no permet la lectura des de l’exterior.
3. Sobrepassar el límit horari fixat pel document.
4. Estacionar un vehicle no autoritzat, que no sigui un turisme o un
vehicle mixt destinat al transport de persones, en zona amb limitació
horària degudament senyalitzada.
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CAPÍTOL V. SITUACIONS ESPECIALS DE PARADA
I ESTACIONAMENT
Article 39 Persones d’atenció preferent
Els titulars de targetes de disminuïts físics i d’altres persones
d’atenció preferent, expedides per l’organisme competent podran
estacionar en qualsevol lloc de la via pública, durant el temps
imprescindible i sempre que no es destorbi la circulació de vehicles
i vianants, però mai en indrets on l’estacionament incorri greument
en alguna de les causes de retirada del vehicle que preveu la
normativa.
Article 40 Estacionament de vehicles pesats
1. Queda prohibit l’estacionament de vehicles de transport de
mercaderies amb un Pes Màxim Autoritzat superior a 5 tones, autobusos i altres vehicles pesats en tot el nucli urbà, els quals hauran d’estacionar obligatòriament al recinte habilitat a tal efecte.
2. Excepcionalment s’admetrà la parada i estacionament de
camions per efectuar càrrega i descàrrega de mercaderies pel temps
estrictament indispensable.
Article 41 Prohibició d’estacionament a altres usuaris
Resta prohibit l’estacionament dintre del nucli urbà:
1. Vehicles que continguin o transportin mercaderies perilloses de
qualsevol tipus.
2. Vehicles que disposin d’aparells frigorífics i estacionin amb
aquests en funcionament.
3. Qualsevol tipus de vehicle que provoqui molèsties d’olors,
sorolls o per les dimensions o condicions d’estructura.
Article 42 Vehicles de dues rodes
1. Les motocicletes, ciclomotors i bicicletes no podran estacionar
en les voreres i passeigs tret que hi hagi una senyalització en sentit
contrari o espais autoritzats expressament a tal efecte.
2. Quan s’estacioni una motocicleta o ciclomotor entre altres
vehicles, es farà de manera que no s’impedeixi l’accés o sortida als
vehicles estacionats.
CAPÍTOL VI. DE LES ZONES DE RESERVA
Article 43 Zones de reserva
L’Ajuntament autoritzarà zones de reserva en aquells casos en els
quals l’interès públic ho exigeix.
Podran reservar-se zones d’estacionament en els següents casos:
1. Reserva d’encotxament i desencotxament.
A les zones per a encotxar-se o desencotxar-se queda prohibit
l’estacionament, i només poden ser destinades a les finalitats
següents:
a) Davant d’hospitals, ambulatoris i similars per a l’encotxament i desencotxament d’ambulàncies o de vehicles amb
persones malaltes.
b) Davant de l’accés principal d’hotels i establiments anàlegs,
per a l’encotxament i desencotxament de vehicles.
2. Reserva d’estacionament.
Les zones de reserva d’estacionament únicament poden ser utilitzades per:
a) Vehicles de titularitat d’organismes públics.
b) Vehicles propietat de disminuïts físics, que tinguin els comandaments adaptats a la minusvalia que pateixin. En aquest
cas, les zones poden ser autoritzades per a un vehicle determinat o bé, si són de caràcter general, poden ser utilitzades
per qualsevol vehicle amb targeta acreditativa. Aquestes
zones es senyalitzaran permanentment amb el símbol internacional d’accessibilitat de manera que siguin fàcilment
visibles.
c) Vehicles que realitzin operacions de càrrega i descàrrega
de materials de la construcció per a obres que tinguin
llicència municipal.
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3. Reserva de parada per a transports públics de viatgers.
La reserva de parada de transport interurbà de viatgers a les vies
urbanes s’ha de concedir en aquells casos en els quals el seu ús i la
freqüència del servei ho justifiquin.
No es podrà romandre en aquestes zones més temps del
necessari per a recollir o deixar els usuaris.
Hi queda prohibit estacionar vehicles, i també ocupar el costat
d’aquestes zones destinat a la lliure circulació. Aquest darrer cas es
considera com a estacionament en doble fila.
4. Reserva per a contenidors, quan siguin degudament autoritzats
per a ocupar-la.
a) Les zones de reserva per a contenidors només es poden
utilitzar per a la col·locació dels elements següents:
* Contenidors municipals de recollida d’escombreries i
deixalles, vidres i similars.
* Contenidors privats de recollida de runes, materials i
similars en les condicions que l’autorització expressa estableixi en cada cas i pel temps imprescindible.
b) Hi queda prohibit estacionar vehicles, i també ocupar el
costat d’aquestes zones destinat a la lliure circulació; en
aquest cas es considera com a estacionament en doble
fila.
CAPÍTOL VII. ZONES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA
Article 44 Zones de càrrega i descàrrega de mercaderies
Les zones d’operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies
es duran a terme d’acord a les normes següents:
1. La càrrega i descàrrega de mercaderies haurà de realitzar-se
a l’interior dels locals comercials i industrials, sempre que reuneixin les
condicions adequades i sense ocupar, total o parcialment, la vorera
o altra zona destinada als vianants.
2. Quan les condicions dels locals comercials i industrials no
permetin la càrrega i descàrrega al seu interior, aquestes operacions
es realitzaran a les zones reservades a aquest efecte per l’Ajuntament,
amb límit horari o sense, segons el cas.
En aquestes zones estarà totalment prohibit l’estacionament
d’altres vehicles no destinats a la càrrega i descàrrega puntuals.
En cap cas i sota cap circumstància els vehicles que realitzin
operacions de càrrega i descàrrega podran fer-ho en els llocs on
estigui prohibida la parada.
3. Les zones reservades per a realitzar aquestes operacions
poden ser utilitzades tant per vehicles comercials com privats i mentre
durin aquestes.
4. Aquestes zones seran senyalitzades d’acord amb la normativa
vigent.
5. Quan no es disposi a les proximitats d’una zona habilitada per
aquest tipus d’operacions es realitzarà en la part de la via; el vehicle
s’haurà d’estacionar de la forma més idònia per a la seva comesa i
de manera que no ocasioni perills ni pertorbacions greus al trànsit i
al costat del vehicle més proper a la vora de la calçada.
6. Es faran amb mitjans suficients per aconseguir la màxima celeritat i es procurarà evitar soroll i molèsties innecessàries. Està prohibit
dipositar les mercaderies a la calçada, voral i zones peatonals.
7. Les operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies
molèsties, nocives, insalubres i perilloses, així com les que cal una
especialitat en el seu maneig o estiba, es regiran a més, per les disposicions específiques i extremant les mesures de seguretat que els són
inherents.
Article 45
Els vehicles blindats de transport de cabals, per raons de seguretat, podran efectuar parades en llocs prohibits i durant el temps
estrictament necessari, si no hi ha lloc a prop per fer-ho correctament.
Tanmateix, hauran de seguir en tot moment les indicacions i instruccions que els donin els agents i auxiliars de la Policia Local i mai estacionaran sobre la vorera.
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Article 46
Caldrà l’obtenció prèvia d’autorització municipal per a qualsevol
altra forma de càrrega i descàrrega diferent de les anteriors.
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efectiu el trasllat en cas de garantir el compliment de la immobilització
quan l’agent tingui indicis que pugui ser desobeït.
CAPÍTOL II. RETIRADA DE VEHICLES

CAPÍTOL VIII. GUALS
Article 47
S’entendrà com a gual d’accés de vehicles, dins l’àmbit de la
via pública, tota modificació de l’estructura de la vorada i vorera
que faciliti aquest accés, així com l’ús d’un bé públic com és la
vorera.
Article 48
L’Ajuntament podrà autoritzar, prèvia sol·licitud de l’interessat,
zones de reserva per a entrada i sortida de cotxe particular degudament senyalitzades amb placa de gual lliurat pel mateix
Ajuntament. En aquestes zones quedarà prohibit l’estacionament i
parada de qualsevol vehicle, excepte els autoritzats expressament per
l’Ajuntament.
TÍTOL IV. DE LA IMMOBILITZACIÓ I RETIRADA DE VEHICLES
CAPÍTOL I. IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES
Article 49
Els agents de l’autoritat encarregats de la vigilància del trànsit
podran procedir a la immobilització d’un vehicle quan:
1. Com a conseqüència de l’incompliment dels preceptes de la
legislació sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat
Viària, de la seva utilització pugui derivar-se un risc greu per a la
circulació, les persones o els béns.
2. En els casos de negativa a efectuar les proves de detecció
alcohòlica o de substàncies estupefaents o que la prova resulti
positiva, sempre que en aquest últim cas, no hi hagi una altra persona
degudament habilitada que es pogués fer-se càrrec.
3. Quan no tingui la corresponent assegurança obligatòria.
4. Quan els usuaris d’una motocicleta o ciclomotor circulin sense
casc.
5. Quan un vehicle, motocicleta o ciclomotor circuli per les vies
publiques, sense el sistema d’escapament del motor o amb el sistema
deteriorat o alterat, i produeixi, per tant, sorolls que sobrepassin els
límits de decibels fixats per la normativa específica o d’emanació de
gasos o fums que fixi la normativa específica resultant una infracció
greu a aquestes normatives.
6. No tenir títol habilitant per estacionar en zones limitades, o
excedir temps autoritzat fins identificació del conductor.
7. Alteracions greus de les característiques tècniques dels vehicles.
8. En cas de no residents, si no es diposita l’import de la denúncia
o es garanteix el pagament.
9. No tenir permís de conduir o que no sigui vàlid.
10. En tots aquells supòsits que es contemplin a la normativa
vigent en matèria de trànsit.
Provisionalment, podrà aixecar-se la mesura cautelar d’immobilització del vehicle, quan dipositi una fiança suficient per garantir que
el propietari del vehicle soluciona les deficiències tècniques que van
motivar la mesura cautelar, presentant el vehicle a una comprovació
per part de la Policia local o, si escau, a una inspecció tècnica que
pugui certificar-ne la reparació.
En cas de no presentar el vehicle a la inspecció mencionada, o
que aquesta tingués un resultat negatiu o sigui fora del termini establert, es procedirà a la incoació d’un expedient sancionador per a
aquests fets, la fiança dipositada serà la garantia de pagament de la
sanció que pugui recaure en la resolució de l’expedient.
Aquesta mesura cautelar serà aixecada immediatament després
que desapareguin les causes que l’han motivat.
La immobilització es durà a terme al lloc més adequat de la via
pública, sempre que les circumstàncies del trànsit ho permetin; si això
no fos possible, es traslladarà el vehicle al Dipòsit, també es farà

Article 50
Es considera retirada completa quan enganxat el vehicle, s’iniciï
la marxa per la grua en direcció al dipòsit municipal, considerant-se
com un servei complert. La retirada del vehicle s’ha de suspendre, si,
en el moment de practicar-la, el conductor es presenta i cessa la
pertorbació que l’havia causat.
L’Ajuntament podrà procedir a la retirada de vehicles de la via
pública i al seu trasllat al Dipòsit de Vehicles, d’acord amb allò que
reglamentàriament es determini i el conductor obligat a retirar el
vehicles no estigui al lloc per fer-ho o es negués i persisteixi amb la
seva actitud, en els casos següents:
1. Sempre que la seva presència a la via constitueixi perill, dificultat greu a la circulació de vehicles o vianants o al funcionament
d’algun servei públic, o deteriorament del patrimoni públic. Es
considera que un vehicle pertorba la circulació i els agents el poder
retirar de manera justificada, en els casos següents:
a. Quan un vehicle es trobi estacionat en doble fila sense
conductor.
b. Quan un vehicle es trobi estacionat total o parcialment
sobre una vorera o pas on no estigui autoritzat l’estacionament.
c. Quan un vehicle es trobi estacionat en una vorera o en un
xamfrà de manera que sobresurti de la línia de la voravia
d’algun dels carrers del costat, que dificulti amb aquesta
col·locació el pas o gir dels vehicles o el pas dels vianants.
d. Quan un vehicle es trobi estacionat en lloc expressament
senyalitzat com a zona de càrrega i descàrrega durant les
hores d’utilització.
e. Quan un vehicles es trobi estacionat total o parcialment en
l’espai habilitat com a entrada o la sortida de vehicles d’un
edifici durant l’horari autoritzat per al seu ús i senyalitzat
degudament (gual), sense l’autorització expressa de
l’Administració competent.
f. Quan un vehicle es trobi estacionat de manera que impedeixi la visibilitat dels senyals de trànsit als altres usuaris de
la via o dificulti greument el camp de visió a cruïlles.
g. Quan el vehicle estigui estacionat als carrils o zones reservades exclusivament a la circulació o al servei de determinats serveis o usuaris.
h. Quan estigui estacionat en una parada de transport públic
o servei oficial degudament senyalitzada i delimitada.
i. Quan estigui estacionat en una via, carril, zona o punt on
estigui prohibida la parada.
j. Quan estigui estacionat en un lloc on s’hagi de realitzar un
acte públic, festa, activitat, mercat o similar degudament
autoritzat.
k. Quan calgui per a la reparació, neteja i senyalització de la
via pública.
l. Quan hagin transcorregut 24 hores des que es va formular
la denúncia per estacionament prohibit i hagi continuat en
el mateix lloc sense que el vehicle hagi estat canviat
d’indret.
m. Quan estigui estacionat en els passos per a ciclistes i/o
vianants.
n. Quan impedeixi total o parcialment l’accés de persones a
una vivenda o immoble.
2. En cas d’accident que impedeixi continuar la circulació del
vehicle i el seu conductor no procedís, o no pogués procedir, a la
seva retirada, o hagin transcorregut 48 hores de la immobilització i
el propietari o conductor no l’hagi retirat.
3. Quan hagin transcorregut 48 hores de la immobilització
ordenada pels agents de l’autoritat encarregats de la vigilància del
trànsit, sense que el seu conductor o propietari hagi corregit les
deficiències que motivaren la mesura.
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4. Quan es pugui presumir racionalment el seu abandonament a
la via i, especialment si aquest roman estacionat per un termini
superior a un mes en el mateix lloc i presenti desperfectes que facin
impossible el seu desplaçament pels seus propis mitjans. En cas que
aquests desperfectes causin un perill o el vehicle no tingui plaques de
matrícula, es podrà efectuar la retirada d’immediat sense haver transcorregut el termini establert en aquest apartat.
5. Quan així ho disposin les autoritats judicials o administratives
competents.
6. En tots aquells altres supòsits que es contemplin a la normativa
vigent en matèria de trànsit.
7. EXEMPCIONS
a) Els vehicles que siguin retirats de la via pública amb motiu
dels supòsits de l’apartat 1 supòsits j i k d’aquest article,
sempre que no s’hagués senyalitzat la prohibició d’estacionament amb quaranta-vuit (48) hores d’antelació i/o no
s’haguessin col·locat avisos al parabrises dels vehicles
afectats, es traslladaran a un indret el més proper possible
sense que això comporti cap taxa pel trasllat.
Es considerarà ja temps establert dintre les 48 hores, quan
per motiu d’enllaçar actes i col·locats ja els senyals, només
es procedeix a canviar el rètol informatiu del senyal per a
un proper acte.
b) Els vehicles que transportin persones amb disminució i que,
per circumstàncies del trànsit, s’hagin d’enretirar de la via
pública, prèvia comprovació que el vehicle estava essent
utilitzat per a transportar una persona amb disminució.
c) Els vehicles utilitzats per les administracions públiques que
es trobin efectuant un servei amb caràcter d’urgència, amb
presentació prèvia d’un certificat emès pel responsable de
l’administració afectada que acrediti la urgència del servei.
d) En els casos de sostracció i altres formes d’utilització del
vehicle en contra de la voluntat del titular, degudament justificats.
CAPÍTOL III. DESPESES
Article 51
Les despeses que s’originin com a conseqüència d’una immobilització o de la retirada del vehicle infractor i la seva estada en el
Dipòsit de Vehicles seran a compte del titular, que haurà de pagar-les
com a requisit previ a l’aixecament de la mesura o lliurament del
vehicle, això sense perjudici del dret que gaudeix a interposar el
recurs pertinent i de la possibilitat de repercutir-los sobre el responsable de l’accident, de l’abandonament del vehicle o de la infracció
que hagi donat lloc a la retirada.
El vehicle es lliurarà al seu propietari o conductor autoritzat,
després de comprovar la seva identitat.
L’import d’aquestes despeses es liquidarà d’acord amb
l’Ordenança Fiscal reguladora de la retirada de vehicles. En cas que
les mesures per al trasllat s’hagin iniciat amb l’arribada de la grua al
lloc de la retirada i es presenti el conductor per adoptar les mesures
convenients amb el vehicle, la taxa serà la que es contempla en
l’Ordenança anterior.
TÍTOL V. VEHICLES ABANDONATS
CAPÍTOL I. NORMES GENERALS
Article 52 Vehicles abandonats. Condicions
El seu tractament serà com a residus sòlids urbans d’acord amb la
normativa ambiental corresponent. Es presumirà racionalment el seu
abandonament en els següents casos:
1. Quan transcorrin més de dos mesos des que el vehicle hagi
estat dipositat després de la seva retirada pública per l’autoritat
competent.
2. Quan romangui estacionat per un període superior a un mes
en el mateix lloc i presenti desperfectes que indiquin de manera clara
el seu estat d’abandonament.
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3. Quan li manquin les plaques de matriculació estant a la via
pública.
En el supòsit contemplat a l’apartat 1), i en aquells vehicles que,
encara tenint signes d’abandonament, mantinguin la placa de matriculació o disposin de qualsevol signe o marca visible que permeti la
identificació del seu titular, es requerirà a aquest, una vegada transcorreguts els corresponents terminis, perquè en el termini de quinze
dies retiri el vehicle del dipòsit, amb l’advertiment que en cas contrari,
es procedirà al seu tractament com a residu sòlid urbà.
En cas de vehicles mancats de plaques de matrícula, es tractaran
com a residus sòlids urbans, sense cap altre tràmit.
Article 53 Ordre de retirada
L’Alcalde podrà procedir a ordenar, als titulars dels vehicles, la
seva retirada dels espais objecte d’aquesta ordenança quan es pugui
presumir racionalment el seu abandonament.
Per a l’efectiu compliment d’aquestes ordres, es podran imposar
sancions coercitives en els termes de la legislació vigent i sense
perjudici que es procedeixi per via d’execució subsidiària a la
retirada del vehicle en el cas que no ho faci el seu titular.
Article 54 Procediment
1. Un cop detectat d’ofici, per denúncia de particular, o informe
d’altres administracions o organismes, un vehicle en situació d’abandonament, així com passat el termini indicat en l’article 50.4, la
Policia Local, sense perjudici de la denúncia i sanció de la infracció
constituïda per aquest fet, procedirà a aixecar una acta on es
constatarà i recollirà de forma succinta l’estat del vehicle i el lloc on
es troba, així com altres circumstàncies concurrents, ordenant la
retirada del vehicle i el seu trasllat al lloc habilitat a l’efecte pel seu
dipòsit.
2. La retirada i dipòsit del vehicle es notificarà al titular que consti
com a tal en els arxius administratius, conferint-li el termini de quinze
dies perquè se’n faci càrrec, previ pagament de les taxes, formuli
al·legacions o hi renunciï voluntàriament.
3. Passat el termini de deu dies durant el qual el licitador pot
efectuar al·legacions, recuperar el seu vehicle en la forma establerta
o renunciar-hi, es procedirà a declarar-lo com abandonat, procedint
a la seva posterior alienació pels sistemes de subhasta o lliurament a
la persona o empresa a la que mitjançant contractació pública s’hagi
adjudicat el servei.
La declaració d’abandonament del vehicle, comportarà la de
residu sòlid en els termes i als efectes de la Llei 10/98 de Residus.
4. Els vehicles adjudicats seran desballestats pel seu adjudicatari,
procedint-se d’ofici a donar de baixa del Registre de Vehicles de la
Prefectura Provincial de Trànsit aquells als que prèviament hagi
renunciat el seu titular.
La renúncia del titular o posseïdor del vehicle comportarà l’exhauriment de la seva responsabilitat, realitzant-se mitjançant acta de
renúncia a favor de l’Ajuntament. No obstant, la renúncia no eximirà
al responsable del vehicle de la denúncia que s’hagi imposat per
abandonament del vehicle a la via pública ni de les despeses de
retirada amb grua del vehicle, tenint que efectuar la liquidació de
l’import al mateix moment de formalitzar l’acta perquè l’administració
rescabali aquesta despesa.
5. Els vehicles abandonats que ja han estat considerats residus
sòlids, un cop hagin passat els terminis, es donaran de baixa a la
Prefectura Provincial de Trànsit de Tarragona, mitjançant ofici de
sol·licitud de baixa que emetrà l’Alcalde.
TÍTOL VI. PROCEDIMENT SANCIONADOR
CAPÍTOL XI PROCEDIMENT SANCIONADOR
Article 55 Normes generals
1. No s’imposarà cap sanció per les infraccions als preceptes
d’aquesta Ordenança, sinó en virtut de procediment instruït d’acord
amb les normes establertes en el títol IV de la Llei de Trànsit, Circulació
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de Vehicles a Motor i Seguretat Viària i el Títol IX de la Llei 30/1992,
modificada per la Llei 4/1999.
2. Totes les fases del procediment sancionador i la seva tramitació
es farà d’acord amb el redactat del Real Decret 320/1994, de 25
de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, i de manera supletòria l’article 68 i següents de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener i, finalment, el Reial Decret
1398/1993, de 4 d’agost pel qual s’aprova el Reglament del
procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora.
3. Contra les resolucions dels expedients sancionadors es podran
interposar els recursos que preveu la llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener.
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g) Les competicions i curses no autoritzades entre vehicle.
h) L’excés en més del 50 per cent en els temps de conducció o
la minoració en més del 50 per cent en els temps de
descans establerts en la legislació sobre transports terrestres.

CAPÍTOL II. INFRACCIONS I SANCIONS

Article 57 Circumstàncies modificatives de la gravetat
La imposició de sancions per l’Alcalde haurà de guardar la
deguda relació entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la
sanció aplicada, d’acord amb els següents criteris:
1. La reincidència per la comissió en un any de més d’una
infracció de la mateixa naturalesa quan hagi estat sancionada per
resolució ferma.
2. La naturalesa i entitat dels perjudicis i pertorbacions causats a
la resta d’usuaris i especialment quan constitueixin perill.
3. La pertorbació del normal funcionament dels serveis públics
gestionats per les administracions i en el mateix cas quan, en conseqüència de la infracció, es dificulti la utilització d’espais destinats a
l’ús dels serveis públics.

Article 56. Quadre general d’infraccions
1. Les accions o omissions contràries a aquesta Ordenança o la
resta de normes de trànsit, tindran el caràcter d’infraccions administratives i es sancionaran en els casos, forma i mesura que s’hi determinen. En el supòsit que puguin constituir delictes o faltes tipificades
en les lleis penals, l’Administració ho traslladarà al Ministeri Fiscal i
continuarà el procediment sense dictar cap resolució fins que
l’Autoritat judicial no dicti sentència ferma o una altra resolució que la
finalitzi sense declaració de responsabilitat i sense haver fonamentat
la inexistència del fet.
2. Les infraccions es classifiques en lleus, greus i molt greus.
3. Són infraccions lleus les comeses contra les normes que conté
aquesta Ordenança i la resta d’ordenament jurídic sobre trànsit que
no es quantifiquin expressament com a greus o molt greus.
4. Són infraccions greus les conductes tipificades referides a:
a) Conducció negligent
b) Llençar a la via o en les seves rodalies objectes que puguin
produir incendis o accidents de circulació.
c) Incomplir les disposicions en matèria de temps de
conducció, limitacions de velocitat, llevat que aquesta
superi el límit establert a la lletra e) de l’apartat 5; prioritat
de pas, avançaments, canvis de direcció o de sentit i circulació en sentit contrari a l’establert.
d) Parades i estacionaments que per fer-se en llocs perillosos o
que obstaculitzin el trànsit es qualifiquin com a greus.
e) Circular sense enllumenat en situacions de manca o disminució de visibilitat o enlluernar a la resta d’usuaris de la via.
f) Realitzar i senyalitzar obres en la via pública sense permís
i retirar o deteriorar la senyalització permanent o ocasional.
5. Són infraccions molt greus, quan no siguin constitutives de
delicte, les següents conductes:
a) La conducció per les vies públiques objecte d’aquesta
Ordenança sota la ingestió de begudes alcohòliques amb
taxes superiors a les establertes reglamentàriament i, en tot
cas, la conducció sota els efectes d’estupefaents,
psicotròpics i qualsevol altra substància similar.
b) Incomplir l’obligació de tots els conductors de vehicles a
sotmetre’s a les proves que s’estableixin per a la detecció
de possibles intoxicacions d’alcohol, estupefaents,
psicotròpics, estimulants i altres substàncies similars, i la dels
demés usuaris de la via quan s’hi trobin implicats en algun
accident de circulació.
c) La conducció temerària.
d) L’ocupació excessiva del vehicle que suposi un augment del
50 per cent de les places autoritzades, exclòs el conductor.
e) Ultrapassar més del 50 per cent la velocitat màxima autoritzada, sempre que això suposi superar al menys en 30
kms per hora l’esmentada limitació.
f) La circulació en sentit contrari a l’establert.

Article 58. Import de les sancions
L’Ajuntament estableix per a cadascuna de les diferents infraccions
a les normes de circulació vigents, els imports de les quanties que
serviran de base per la formulació de les denúncies pels agents i la
imposició de les sancions; que figuren com annexos a aquesta ordenança, sense perjudici que, per la naturalesa, circumstàncies o gravetat
dels fets, motivadament en resultin altres quanties a les proposades en
la denúncia o en la base d’instrucció atenent-se als barems següents:
1. Les infraccions lleus es sancionaran amb una multa de fins a 90
euros, les greus amb una multa de 90 fins a 300 euros i les molt greus
amb multa de 300 fins a 600 euros. En el cas d’infraccions greus es
podrà proposar, a més, la sanció de suspensió del permís o llicència
de conducció fins a tres mesos. En el supòsit d’infraccions molt greus
aquesta proposta es formularà en tot cas.
La quantia de la sanció pecuniària i el període de suspensió del
permís o llicència de conduir es podrà reduir fins un 30 per cent del
total i substituir-se en aquesta part, a petició de l’interessat, per altres
mesures també reeducadores que reglamentàriament s’hi determinen.
Aquestes mesures consistiran en cursos formatius de comportament en
matèria de seguretat viària o mòduls de conscienciació sobre les
conseqüències dels accidents de trànsit.
Les sancions de multa previstes en el paràgraf anterior es podran
fer efectives abans que es dicti resolució de l’expedient sancionador,
amb una reducció del 30 per cent sobre la quantia que fixi l’agent
correctament en el butlletí, o per defecte, en la notificació posterior de
l’esmentada denúncia que faci l’instructor de l’expedient.
Quan l’infractor no acrediti la seva residència habitual en
territori espanyol, l’agent denunciant fixarà provisionalment la
quantia de la multa i, si no es diposita aquest import o es garanteix
el pagament, s’immobilitzarà el vehicle. En tot cas, es tindrà en
compte tot el que preveu el paràgraf anterior respecte a la reducció
del 30 per cent.
L’incompliment de les mesures reeducadores obligarà al pagament
immediat de la part de la multa substituïda juntament amb els recàrrecs que siguin d’acord amb el que estableix el Reglament General
de Recaptació.
2. A l’autor d’una infracció molt greu se li imposarà en cas de
reincidència, a més de la sanció pecuniària corresponent, la
proposta de revocació del permís o llicència de conducció. En aquest
cas, la graduació de la sanció pecuniària es realitzarà exclusivament
atenent a la gravetat i transcendència del fet, així com al perill
potencial creat.
Als efectes d’aquest article es consideren reincidents als qui
haguessin estat sancionats en ferm en via administrativa durant els dos
anys immediatament anteriors per dos infraccions molt greus.
3. Les infraccions contemplades en la present ordenança i tipificades en la resta de normativa de trànsit seran sancionades d’acord
amb el que disposen els esmentats textos legals.
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CAPÍTOL III. COMPETÈNCIES
Article 59. Òrgan instructor
1. De conformitat amb l’article 68.2 de la Llei sobre Trànsit,
Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària i altres disposicions
vigents, la facultat de sancionar les infraccions dels preceptes relatius
a normes de circulació comeses en les vies urbanes del municipi de
Sant Carles de la Ràpita, correspon a l’Alcalde. La iniciació i
instrucció dels procediments sancionadors correspon, en els termes de
la legislació abans esmentada, a la unitat de multes de l’Ajuntament
o bé l’òrgan en qui delegui.
2. La competència per sancionar les infraccions als preceptes del
títol IV de la Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i
Seguretat Viària, correspon al Servei Català de Trànsit, i per imposar
la suspensió del permís de conduir correspon al Subdelegat del
Govern.
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xivaran les actuacions, a sol·licitud de qualsevol interessat o d’ofici
per l’òrgan competent per dictar la resolució.
Quan la paralització del procediment s’hagués produït a causa
que la jurisdicció penal tingui coneixement dels fets i quan hagués intervingut una altra autoritat competent per imposar la sanció de multa i
que s’hagi de traslladar l’expedient per substanciar la suspensió de
l’autorització administrativa per conduir a l’Administració General de
l’Estat, el termini de caducitat es suspendrà i es reiniciarà, pel temps
que manqui fins l’any, una vegada hagi adquirit fermesa la resolució
judicial o administrativa corresponent.
3. El termini de prescripció de les sancions serà d’un any, comptador des del dia següent a aquell en què sigui ferma la resolució per
la qual s’imposa la corresponent sanció.
Interromprà la prescripció la iniciació, amb coneixement de l’interessat, del procediment d’execució, i tornarà a transcórrer el termini si
aquest està paralitzat durant més d’un mes per causa no imputable a
l’infractor.

CAPÍTOL IV. DE LA RESPONSABILITAT
CAPÍTOL VI. EXECUCIÓ DE LES SANCIONS
Article 60
1. Seran responsables de les infraccions a les normes de circulació d’aquesta Ordenança, els vianants o conductors de vehicles o
animals que les cometin.
Quan es declari la responsabilitat dels fets que hagi comès un
menor de 18 anys, respondran solidàriament amb ell els seus pares,
tutors, acollidors i guardadors legals o de fet per aquest ordre, per
raó de l’incompliment de l’obligació imposada a aquests que
comporta un deure de prevenir la infracció administrativa que s’imputi
als menors.
La responsabilitat solidària es refereix estrictament a la pecuniària
derivada de la multa imposada. Quan es tracti d’infraccions lleus,
amb consentiment previ de les persones esmentades en el paràgraf
anterior, es podrà substituir la sanció econòmica per altres mesures
també reeducadores.
2. El titular que consti en el Registre de Vehicles serà en tot cas
responsable per les infraccions relatives a la documentació del
vehicle, a l’estat de conservació quan les deficiències afectin a les
condicions de seguretat del vehicle i per les derivades de l’incompliment de les normes referents a reconeixements periòdics.
3. El titular del vehicle, degudament requerit per a fer-ho, té el
deure d’identificar el conductor responsable de la infracció i si incompleix aquesta obligació en el tràmit procedimental oportú sense causa
justificada, serà sancionat pecuniàriament com autor d’una falta greu,
d’acord amb l’article 72.3 de la Llei sobre Trànsit, Circulació de
Vehicles de Motor i Seguretat Viària, l’import del qual s’imposarà en
la seva quantia màxima.
En els mateixos termes respondrà el titular del vehicle quan no
sigui possible notificar la denúncia al conductor que ell identifiqui, per
causa imputable al titular.
CAPÍTOL V. PRESCRIPCIÓ I EXECUCIÓ DE LES SANCIONS
Article 61
1. El termini de prescripció de les infraccions previstes en aquesta
Ordenança serà de tres mesos per a les infraccions lleus, sis mesos
per a les infraccions greus i un any per a les infraccions molt greus.
El termini de prescripció es comptabilitza a partir del dia en què
es va cometre el fet. La prescripció s’interromprà per qualsevol
actuació administrativa de la qual tingui coneixement el denunciat o
estigui adreçada a esbrinar la identitat o el domicili i es practiquin
amb projecció externa a la dependència en què s’origini. També s’interromprà la prescripció per la notificació efectuada d’acord amb l’article 78, del Text Articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de
Vehicles de Motor i Seguretat Viària. La prescripció torna a comptar
si el procediment es paralitza duran més d’un mes per causa no imputable al denunciat.
2. Si no s’ha dictat resolució sancionadora un cop passat un any
des de l’inici del procediment, es produirà la caducitat d’aquest i s’ar-

Article 62
1. No es pot executar cap de les sancions previstes en aquesta
Ordenança que no hagi adquirit fermesa en via administrativa.
2. La suspensió de les autoritzacions regulades en la Llei sobre
Trànsit, Circulació de vehicles de motor i Seguretat Viària es farà, un
cop sigui ferma la sanció imposada, mitjançant una ordre adreçada
a l’infractor per què lliuri el document a l’agent de l’autoritat que se li
indiqui.
CAPÍTOL VII. COBRAMENT DE LES MULTES
Article 63
1. Les multes s’hauran de fer efectives en la dipositaria de
l’Ajuntament, directament o pels instruments a la disposició de l’administrat, dins dels quinze dies hàbils següents a la data de la seva
fermesa.
2. Un cop finalitzat el termini d’ingrés establert en l’apartat
anterior sense que s’hagi abonat la multa, s’executarà pel procediment de constrenyiment. A tal efecte, serà títol executiu la notificació
de la providència de constrenyiment que expedeixi l’Ajuntament.
3. Els òrgans i procediments de la recaptació executiva són els
establerts en la legislació d’àmbit local.
4. El procediment de recaptació executiva per a l’efectivitat de les
sancions que s’imposin, quan els sancionats tinguin el seu domicili
fora del municipi de Sant Carles de la Ràpita, l’Alcalde ho podrà fer
d’acord amb la seva legislació específica.
Disposició addicional primera
En tot el que no estigui previst en aquesta ordenança s’aplicaran les
disposicions de la Llei de Trànsit, circulació i seguretat vial, Reglament
General de circulació o disposicions aplicables en cada moment.
Disposició derogatòria única
A partir de l’aprovació definitiva i posterior publicació d’aquesta
Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província, queda derogada
l’anterior Ordenança de Circulació que va aprovar el Ple de
l’Ajuntament en sessió del dia 24 de maig de 2002, així com la seva
Correcció d’errades de l’edicte d’aquest Ajuntament núm.
2002/8510, publicat en el BOPT núm. 190, del dia 16 d’agost de
2002 i totes les anteriors disposicions d’inferior o igual rang que
siguin contràries a la present ordenança.
Disposició final primera
La present ordenança entrarà en vigor transcorregut el termini de
quinze dies des de la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, d’acord amb el que estableix l’article 70.2
de la Llei de Bases de Règim Local de Catalunya en relació a l’article
65.2 del mateix text legal.
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ANNEX I
RELACIÓ D’INFRACCIONS I SANCIONS

Art.

N

2
2
2
3.1
3.1
3.1

L
L
L
G
MG
L

4.2

L

4.2

L

4.2

L

4.2
4.3

L
L

5.1
5.1
5.3
6

L
L
L
G

7.1
7.1

L
L

7.2
7.2
7.2
7.4
OMC 49

L
L
L
L
G

OMC 27.3 L
OMC 27.4 L
OMC 27.5 L

REGLAMENT GENERAL DE CIRCULACIÓ RD 1428/2003
Concepte
NORMES GENERALS DE COMPORTAMENT EN LA CIRCULACIÓ
Comportar-se de manera que s’entorpeixi indegudament la circulació. (Indicar comportament)
Comportar-se de manera que s’origina perill, perjudicis o molèsties innecessàries a les persones (indicar perjudicis)
Comportar-se de manera que es causen danys als béns (indicar danys)
Conduir de forma negligent (Indicar tipus de negligència)
Conduir de manera temerària. (Indicar tipus de conducció)
Conduir un vehicle o animal sense estar en condicions de controlar-lo en tot moment
Activitats que afecten la seguretat de la circulació
Llençar, abandonar o dipositar a la via objectes o matèries que entorpeixin la circulació, la parada o l’estacionament.
(Indicar objectes o matèries i efectes produïts)
Llençar, abandonar o dipositar a la via objectes o matèries que fan perillosa la circulació, la parada o l’estacionament.
(Indicar objectes o matèries i efectes produïts)
Llençar, abandonar o dipositar a la via objectes o matèries que poden deteriorar la via o les seves instal·lacions.
(Indicar objectes o matèries i efectes produïts)
Abandonar a la via pública un vehicle
Instal·lar a la via aparells, instal·lacions o construccions que entorpeixen la circulació
Senyalització d’obstacles i perills
Crear un obstacle o perill a la via i no adoptar les mesures necessàries per fer-lo desaparèixer el més aviat possible. (Indicar obstacle o perill creat)
Crear un obstacle o perill a la via i no adoptar les mesures necessàries perquè pugui ser advertit per la resta d’usuaris. (Indicar obstacle o perill creat)
No senyalitzar de forma eficaç un obstacle o perill creat a la via per qui l’hagués creat. (Indicar l’obstacle o perill existent i forma de senyalització)
Llençar a la via o a la vora qualsevol objecte que pugui donar lloc a la producció d’incendis o accidents de circulació
(posar a observacions l’objecte i en el lloc llençat)

Euros
30
75
90
150
600
60

50
75
60
60
50

40
40
40
240

Condicions tècniques (Sorolls, fums i gasos)
Circular amb un vehicle que emet pertorbacions electromagnètiques, sorolls o gasos per damunt dels límits reglamentaris
60
No col·laborar, el conductor del vehicle ressenyat, en les proves de detecció de possibles deficiències en l’emissió de pertorbacions electromagnètiques,
sorolls, gasos o fums
60
Circular amb expulsió lliure de gasos, sense el dispositiu silenciador d’explosions
60
Circular amb un silenciador incomplet, inadequat o deteriorat
60
Circular expulsant els gasos del motor a través d’un tub ressonador
60
Emetre contaminants, produïts per un vehicle de motor, per damunt dels límits reglamentaris
60
No presentar dintre del termini indicat de 10 dies des de la detecció de les deficiències tècniques o no passar positivament la comprovació
de reparació de deficiències el vehicle ressenyat
150
Utilitzar altaveus exteriors, sense autorització municipal, amb finalitat publicitària.
40
Utilitzar altaveus a l’interior del vehicle que puguin afectar la percepció auditiva del conductor i disminuir l’atenció a la conducció, o crear molèsties
a la població.
60
Conduir el vehicle de manera innecessàriament sorollosa (acceleracions, excés de càrrega, marxes inadequades, xirriar pneumàtics,
càrrega mal condicionada,...)
60
TRANSPORT DE PERSONES
Transportar, en el vehicle ressenyat, un nombre de persones superior al de places reglamentàriament autoritzades. (indicar el nombre de persones
i de places autoritzades)
75
Transportar, en el vehicle ressenyat, un nombre de persones de manera que s’augmenta en un 50% el nombre de places autoritzades exclòs el conductor.
(indicar nº de persones i places autoritzades)
300

9.1

L

9.1

MG

10.1
10.2

L
L

Col·locació i disposició de les persones
Transportar persones en un lloc diferent del que tenen destinat i condicionat en els vehicles
Transportar persones en un vehicle, en un lloc diferent al destinat i habilitat per aquest ús.

30
60

12.1
12.2
12.2

L
L
L

NORMES RELATIVES A CICLES, CICLOMOTORS I MOTOCICLETES
Circular, més d’una persona, en una bicicleta o un ciclomotor construït per a una sola persona
Transportar en un ciclomotor o una motocicleta un passatger menor de 12 anys
Circular, el viatger, a l’entremig del conductor i el manillar de la motocicleta.

50
60
50

14.1.a
14.1.c
14.1.d

16
16

L
L
L

L
L

CÀRREGA DE VEHICLES I TRANSPORT DE MERCADERIES
Disposició de la càrrega
Circular amb un vehicle amb una càrrega que pot arrossegar-se, caure sobre la via o desplaçar-se de manera perillosa a causa del seu condicionament.
Circular amb un vehicle amb una càrrega que produeix pols i molèsties a la resta d’usuaris
Circular amb un vehicle amb una càrrega que oculti els dispositius de llum o senyalització lluminosa, les plaques de matrícula, els distintius o les
advertències manuals del conductor.
Operacions de càrrega i descàrrega
Realitzar operacions de càrrega i descàrrega dins de la via podent-les fer fora de la mateixa.
Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega ocasionant perill o pertorbacions greus als altres usuaris (posar el perill o pertorbació)

50
50
50

30
60
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16.a)
16.a)
16.b)

L
L
L

16.c)
16.c)
16.c)

L
L
L

Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega sense respectar les disposicions sobre la parada i estacionament (indicar incompliment)
Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega sense fer-ho pel costat del vehicle més proper al costat de la calçada.
Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega sense respectar les disposicions de les autoritats municipals sobre hores i llocs adequats
(indicar incompliment, ex. Lloc habilitat prop de la zona on s’efectuen els treballs)
Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega sense els mitjans suficients per aconseguir la màxima celeritat.
Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega de manera que es produeixen sorolls o molèsties innecessaris.
Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega de manera que es diposita la mercaderia a la calçada, al voral o a la zona de vianants.

17.1
17.1

L
L

NORMES GENERALS DELS CONDUCTORS
Control del vehicle
Conduir sense especial precaució davant la proximitat d’altres usuaris
30
Conduir sense especial precaució davant la proximitat de nens, persones de la tercera edat, invidents o amb disminució o per la proximitat d’altres usuaris 60

18.1
18.1
18.1
18.1

L
L
L
L

18.1
18.2

L
L

18.3

L

19.1

G

19.2

G

Visibilitat en el vehicle
Circular amb un vehicle la superfície de cristall del qual no permet al seu conductor la visibilitat diàfana sobre tota la via per la col·locació de làmines
o adhesius
Col·locar en el vehicle vidres tintats o acolorits no homologats.

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21.b
21.c
21.d

MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG

NORMES SOBRE BEGUDES ALCOHÒLIQUES
Conduir un vehicle o bicicleta amb una taxa d’alcohol a la sang superior a 0,25 mg/l en aire aspirat
Barem
Conduir un vehicle destinat al transport de mercaderies amb MMA superior a 3500 kg. amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,15 mg/l. Barem
Conduir un vehicle destinat al transport de viatgers de més de 9 places amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,15 mg/l
Barem
Conduir un vehicle de Servei públic amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,15 mg/l
Barem
Conduir un vehicle destinat al transport escolar o de menors amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,15 mg/l
Barem
Conduir un vehicle destinat al transport de mercaderies perilloses amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,15 mg/l
Barem
Conduir un vehicle de servei d’urgències amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,15 mg/l
Barem
Conduir un vehicle destinat a transports especials amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,15 mg/l
Barem
Conduir el vehicle ressenyat amb un permís de conducció d’antiguitat inferior als dos anys amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,15 mg/lBarem
Conduir el vehicle ressenyat amb una llicència de conducció d’antiguitat inferior als dos anys amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0,15 mg/l Barem
No sotmetre’s el conductor o l’usuari de la via, implicat en un accident, a les proves de detecció alcohòlica
600
No sotmetre’s el conductor d’un vehicle amb símptomes d’estar sota la influència de begudes alcohòliques, a les proves de detecció alcohòlica
600
No sotmetre’s el conductor d’un vehicle denunciat per cometre alguna infracció al Reglament General de Circulació, a les proves de detecció alcohòlica 600
No sotmetre’s el conductor d’un vehicle requerit a fer-ho per l’autoritat o els seus agents, en un control preventiu, a les proves de detecció alcohòlica
600

27.1

MG

28.1

MG

28.1

MG

28.1

MG

28.1

MG

29.1
29.1

MG
MG

30.1
30.1.a
33

L
MG
L

36.1

L

36.2

L

30
25
25
25
30
30

Obligacions del conductor
Conduir un vehicle sense mantenir el camp necessari de visió
50
Conduir un vehicle sense mantenir la pròpia llibertat de moviments.
50
Conduir un vehicle sense mantenir una atenció permanent a la conducció.(veu excessiva altaveus interns Art. 25.4)
50
Conduir un vehicle sense mantenir la posició adequada o sense fer-la mantenir als passatgers, o col·locant els objectes o els animals transportats de manera
que interfereixin la conducció.
50
Conduir un vehicle utilitzant pantalles visuals incompatibles amb l’atenció permanent a la conducció (especificar aparell)
60
Circular utilitzant cascos o auriculars connectats a aparell receptors o reproductors de so o fent servir dispositius de telefonia mòbil o qualsevol altre mitjà
de comunicació.
60
Portar instal·lat en el vehicle, mecanismes, sistemes o instruments, o condicionar el vehicle de manera que eviti la vigilància dels agents de trànsit
75

NORMES SOBRE ESTUPEFAENTS I DROGUES TÒXIQUES
Conduir havent ingerit o incorporat a l’organisme drogues o estupefaents, o trobant-se sota els efectes de medicaments o substàncies que alterin
l’estat físic o mental apropiat per fer-ho sense perill
No sotmetre’s, el conductor o usuari de la via, implicat directament com a possible responsable en un accident, a les proves per a la detecció
d’estupefaents, psicotròpics o altres substàncies anàlogues
No sotmetre’s el conductor d’un vehicle amb símptomes o manifestacions d’estar sota la influència d’estupefaents o substàncies anàlogues, a les proves
per a la seva detecció
No sotmetre’s el conductor d’un vehicle denunciat per cometre alguna infracció al Reglament General de Circulació, a les proves per a la detecció
d’estupefaents o substàncies anàlogues
No sotmetre’s, el conductor d’un vehicle requerit a fer-ho per l’autoritat o els seus agents, en un control preventiu, a les proves per a la detecció
d’estupefaents o substàncies anàlogues
CIRCULACIÓ DE VEHICLES
Circular per l’esquerra en una via de doble sentit de circulació, en sentit contrari a l’estipulat
Circular per l’esquerra en una via de doble sentit de circulació, en sentit contrari a l’estipulat, en un tram de visibilitat reduïda

90
90

600
600
600
600
600
300
400

UTILITZACIÓ DELS CARRILS
Circular pel voral sense causa o raó d’emergència
25
Circular pel carril de l’esquerra en una calçada amb doble sentit de circulació i dos carrils que estiguin o no separats per marques viàries
400
Circular amb un automòbil (que no sigui de disminuït físic) o amb un vehicle especial de MMA superior a 3500 kg, per la calçada de dins de poblat
amb almenys dos carrils pel mateix sentit, delimitats amb marques longitudinals, desplaçant-se de carril sense motiu justificat (posar a observacions com
s’efectua el canvi de carril)
25
VORALS: conductors obligats a utilitzar-los
No circular pel voral transitable de la seva dreta el conductor d’un vehicle de tracció animal, un vehicle especial amb MMA no superior a 3500 kg,
cicle, ciclomotor o cotxe per a disminuïts físics, estant obligats a utilitzar-lo.
Circular en posició paral·lela a un altre vehicle, tenint tots dos vehicles prohibida aquesta forma de circular

30
60
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37.1

G

37.5

G

39.4
39.5
OMC 18.1
OMC 18.2

G
G
G
G

43.1
43.2

MG
MG
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SUPÒSITS ESPECIALS DEL SENTIT DE CIRCULACIÓ
Ordenació especial del trànsit per raons de seguretat o fluïdesa de la circulació
Circular per una calçada tallada o restringida al trànsit contravenint l’ordenació determinada per l’Autoritat Municipal per raons de fluïdesa o seguretat
del trànsit
Circular per una calçada subjecta a restriccions de circulació per raons de seguretat o fluïdesa del trànsit sense la corresponent autorització

90
90

Limitacions a la circulació
Incomplir les restriccions temporals a la circulació imposades pels agents encarregats de la vigilància del trànsit
Incomplir les limitacions o restriccions a la circulació establertes mitjançant resolució de l’autoritat municipal
Circular el vehicle ressenyat per dintre la població, estant prohibida per l’Autoritat Municipal
Circular el vehicle ressenyat per dintre la població, estant prohibida per l’Autoritat Municipal i no disposant de l’autorització expressa per les seves
especials condicions

120

REFIGOS, I LLES O DISPOSITIUS DE GUIES O ANÀLEGS
Circular en sentit contrari al que està estipulat en una via de doble sentit de circulació, on hi ha un refugi, una illa o un dispositiu de guia.
Circular en sentit contrari al que està estipulat per una plaça, una glorieta o en una confluència de vies.

300
450

90
90
90

46.1
46.1.a
46.1.a

G
G
G

46.1.b

G

46.1.d
46.1.e
46.1.e
46.1.f
46.1.g
46.1.h

G
G
G
G
G
G

VELOCITAT: LÍMITS
Moderació de la velocitat
Circular amb un vehicle sense moderar la velocitat i, en el seu cas, detenir-se quan les circumstàncies ho exigeixen (indicar les circumstàncies)
90
Circular sense moderar prou la velocitat quan hi hagi vianants a la part de la via que s’està utilitzant o quan es pugui preveure racionalment que hi irrompran 90
Circular sense moderar prou la velocitat quan hi hagi nens, gent gran, invidents o altres persones amb disminució a la part de la via que el vehicle està
utilitzant o quan es pot preveure racionalment que hi irrompran
105
Circular sense moderar prou la velocitat en acostar-se a cicles, interseccions, un pas de vianants no regulat per un semàfor ni per un agent de circulació
o a un lloc on sigui previsible la presència de nens o a un mercat.
90
Circular sense moderar prou la velocitat en un tram d’edificis d’accés immediat a la part de la via que s’està utilitzant
90
Circular sense moderar prou la velocitat en acostar-se a un autobús en situació de parada
90
Circular sense moderar prou la velocitat en acostar-se a un autobús de transport escolar en situació de parada
105
Circular sense moderar prou la velocitat, fora de poblat, en acostar-se a vehicles immobilitzats a la calçada, cicles que circulen per la via o pel voral.
90
Circular sense moderar prou la velocitat quan hi hagi paviment lliscant o quan pugui esquitxar-se aigua als altres usuaris de la via, si això es pot evitar
90
Circular sense moderar prou la velocitat al apropar-se a glorietes, interseccions, estrenyiments de la via....
90

48.1

G/MG

Velocitats màximes en vies fora de poblat
Circular a una velocitat que superi la limitació genèrica per raó del tipus del vehicle i la via

49.1

G

Velocitats mínimes
Circular a una velocitat anormalment reduïda, sense causa justificada, entorpint la marxa d’un altre vehicle

50.1
50.1

G
MG

Velocitat a les vies urbanes i travesseres
Circular a una velocitat superior a la limitació genèrica imposada per Ordenança Municipal en tot el nucli urbà sense causar perill
Circular a una velocitat superior a la limitació genèrica imposada per Ordenança Municipal en tot el nucli urbà causant perill (indicar perill)

52.1.a
52.1.b
52.1.c
52.2

G/MG
G/MG
G/MG
L

Velocitats prevalents
Circular, un vehicle, a una velocitat superior a la que indica el senyal corresponent
Circular a una velocitat superior a la que estableix el permís de conducció a causa de les circumstàncies personals del conductor (indicar velocitat)
Circular un conductor novell, a una velocitat superior als 80 km/h
Circular sense portar visible a la part de darrera del vehicle, el senyal reglamentari de limitació de velocitat fixada al conductor o, en el seu cas,
al vehicle ressenyat (senyal de conductor novell V13)

Barem

90

90
450

Barem
Barem
Barem
30

53.1
53.1

G
G

Reducció de velocitat
Reduir considerablement la velocitat sense que hi hagi perill i sense avisar prèviament als vehicles que el segueixen
Reduir bruscament la velocitat, un vehicle, amb risc de col·lisió per als que el segueixen

54.1

G

DISTÀNCIES ENTRE VEHICLES
Circular darrera d’un altre vehicle sense deixar espai lliure que permeti detenir-se sense col·lisionar en cas de frenada brusca del vehicle que el precedeix 90

56.1
57.1
57.1.c

G
G
G

NORMES DE PRIORITAT DE PAS
No cedir el pas en una intersecció senyalitzada de manera que s’obliga a un altre vehicle a maniobrar bruscament
90
No cedir el pas en una intersecció sense senyalitzar a un vehicle que té preferència, de manera que se’l forci a modificar bruscament la trajectòria o la velocitat. 90
Accedir a una glorieta sense cedir el pas a un vehicle que marxa per la via circular, de manera que se’l forci a modificar bruscament la trajectòria o la velocitat. 90

58.1

L

Normes generals sobre prioritat de pas
No mostrar amb antelació suficient, en la manera de circular i, especialment, amb la reducció gradual de velocitat, que es pensa cedir el pas en una intersecció 40

59.1
59.1

G
G

Detenció del vehicle en interseccions
Entrar amb un vehicle en una intersecció, quedant detingut de forma que impedeixi o obstrueixi la circulació transversal
Entrar amb un vehicle en un pas de vianants, quedant detingut de forma que impedeixi la circulació de vianants

60.1
60.5

G
G

TRAMS EN OBRES, ESTRETALLS I TRAMS DE GRAN PENDENT
No respectar la prioritat de pas a un altre vehicle que ha entrat primer en un tram estret no senyalitzat a l’efecte
No seguir les indicacions del personal destinat a regular el pas en trams en obres

90
120

75
60

90
120
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61.1
62.1
63.1

G
G
G

No respectar el senyal de prioritat de pas en un estretament de calçada senyalitzat a tal efecte
No respectar l’ordre de preferència en un estretament no senyalitzat el conductor del vehicle ressenyat que reglamentàriament ha de fer marxa enrera
No respectar l’ordre de prioritat de pas, el conductor del vehicle ressenyat, en un tram estret de gran pendent

90
90
90

64.a
64.b
64.c
65.1a
65.1.b
65.1.c
65.2
65.3.b
66.1.a

G
G
G
G
G
G
G
G
G

NORMES DE COMPORTAMENT DELS CONDUCTORS RESPECTE ELS VINANTS I ELS ANIMALS
No respectar la prioritat de pas dels ciclistes que circulen per un carril bici, pas per a ciclistes o voral degudament senyalitzat.
Girar amb el vehicle per entrar en una via sense donar la prioritat de pas als ciclistes que hi circulen.
No respectar la prioritat de pas dels ciclistes que circulen en grup i que el primer d’ells ha iniciat l’encreuament o ha entrat en una glorieta.
No respectar la prioritat de pas dels vianants en un pas degudament senyalitzat.
Girar amb el vehicle per entrar en una altra via sense donar la prioritat de pas als vianants que la travessen
Travessar amb un vehicle el voral sense donar la prioritat de pas als vianants que hi circulen perquè no disposen de zona de vianants.
Travessar amb un vehicle una zona de vianants pel pas habilitat a l’efecte sense deixar passar els vianants que hi circulen
Circular amb un vehicle sense cedir el pas a una formació, fila escolar o comitiva organitzada
Conduir un vehicle sense respectar la prioritat de pas dels animals que circulen per una carretera degudament senyalitzada

90
90
90
90
90
90
90
90
60

67.1
67.3
68.1

G
G
G

68.1
69
69
69
70.1
70.2

G
G
G
G
G
G

71.1
71.2

G
L

72.1
72.3
72.4
73.1
73.2

L
L
G
L
L

INCORPORACIÓ A LA CIRCULACIÓ
Incorporar-se a la circulació sense cedir el pas a altres vehicles
Incorporar-se a la circulació sense senyalitzar òpticament la maniobra
Incorporar-se a la calçada, sense cedir el pas a altres vehicles obligant a aquests a modificar bruscament la seva trajectòria o velocitat
No facilitar la incorporació a la circulació d’altres vehicles
No facilitar la incorporació a un vehicle de transport col·lectiu de viatgers des d’una parada senyalitzada

74.1
74.1
74.1
74.2
75.1.a
75.1.b
76.1

G
G
G
G
G
G
G

CANVIS DE DIRECCIÓ, CANVIS DE VIA I CARRIL
Per un canvi de direcció sense advertir-lo prèviament amb prou antelació als conductors dels vehicles que circulen darrera
Fer un canvi de direcció a l’esquerra per prendre una altra via amb perill per als qui s’acosten en sentit contrari
Fer un canvi de direcció a l’esquerra sense prou visibilitat
Desplaçar-se lateralment per canviar de carril sense respectar la prioritat del vehicle que circula pel carril que es pretén utilitzar
No advertir la maniobra de canvi de direcció amb suficient antelació
Fer un canvi de direcció sense col·locar el vehicle en el lloc adequat (indicar com s’ha efectuat el canvi de sentit)
No adoptar les precaucions necessàries per evitar qualsevol perill en fer un canvi de direcció (indicar el perill creat i les circumstàncies existents)

90
150
90
90
90
90
120

78.1
78.1
78.1
79.1

G
G
G
G

CANVIS DE SENTIT
Efectuar el canvi de sentit de la marxa sense escollir el lloc adequat per efectuar la maniobra de manera que s’intercepti la via el menor temps possible
Efectuar el canvi de sentit de la marxa sense advertir els altres usuaris d’aquesta maniobra
Efectuar el canvi de sentit de la marxa creant perill per als altres usuaris de la via (indicar el perill creat)
Efectuar un canvi de sentit de la marxa en un lloc prohibit (indicar el lloc on s’efectua la maniobra)

90
90
120
100

80.1
80.2
80.2
81.1
81.1
81.1

G/MG
L
L
L
L
L

MARXA ENRERA
Circular cap enrera sense causa justificada (és possible continuar endavant, i no es tracta de canviar la direcció o el sentit de la marxa // si causa perill) 90/300
Circular cap enrera durant un recorregut superior a 15 metres per efectuar la maniobra de la qual és complementària (estacionar, parar-se, iniciar la marxa,...) 50
Circular cap enrera de manera que s’envaeixi una cruïlla de vies per efectuar la maniobra de la qual és complementària
75
No efectuar lentament la maniobra de marxa enrere
50
No advertir la maniobra de marxa enrera amb la senyalització reglamentària
50
Efectuar la maniobra de marxa enrera sense adoptar les precaucions necessàries per no causar perill a la resta d’usuaris de la via
75

82.1
82.2
82.3
84.1
84.1

G
G
G
G
G

84.1
85.1

G
G

VEHICLES EN SERVEI D’URGÈNCIA
Fer ús de la prioritat de pas, el conductor d’un vehicle de servei d’urgència, sense trobar-se en servei urgent
Instal·lar aparells emissors de llums i senyals acústics especials sense l’autorització corresponent
Conduir un vehicle prioritari, en servei urgent, sense adoptar les precaucions precises per no posar en perill a la resta d’usuaris (posar a observacions
la maniobra o perill creat)
No obeir, el conductor d’un vehicle prioritari, les ordres i senyals dels agents de circulació
No facilitar el pas a un vehicle prioritari que circula en servei d’urgència, després de percebre els senyals que anuncien la seva proximitat
No detenir el vehicle davant les indicacions lluminoses emeses per un vehicle policial en servei d’urgència.
No obeir, el conductor del vehicle, les indicacions emeses per l’agent de l’autoritat en servei d’urgència
Circular en servei d’urgència, un conductor d’un vehicle no prioritari, sense motiu
No facilitar el pas a un vehicle no prioritari en servei d’urgència

90
90
150
90
90
90
90
120
90

VEHICLES I TRANSPORTS ESPECIALS: SENYALITZACIÓ
No tenir instal·lada, un vehicle especial o un transport especial, la senyalització lluminosa corresponent
150
No utilitzar el senyal lluminós especial o, en el seu defecte, l’enllumenat corresponent, el conductor d’un vehicle, que està obligat, quan circuli per vies d’ús
públic a una velocitat que no superi els 40 km/h
30

50
30
90
30
50

AVANÇAMENT I CIRCULACIÓ PARAL·LELA
Avançar a un vehicle per la dreta
90
Avançar a un vehicle per la dreta sense que hi hagi prou espai per fer-ho o sense adoptar les màximes precaucions
90
Avançar per la dreta en una calçada d’almenys dos carrils de circulació en el mateix sentit de la marxa, amb perill per als altres usuaris (indicar el perill) 90
Efectuar un avançament que requereix un desplaçament lateral sense advertir-ho amb prou antelació
90
Efectuar un avançament sense que al carril que pretén utilitzar per a la maniobra hi hagi prou espai lliure, amb perill de col·lisió per als que circulen
en sentit contrari (indicar perill)
300
Efectuar un avançament sense que al carril que pretén utilitzar per a la maniobra hi hagi prou espai lliure i destorbi els que circulen en sentit contrari
150
Avançar sense deixar entre tots dos vehicles prou separació lateral per fer la maniobra amb seguretat
90
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38
85.2
85.3
85.4
85.5
86.2
86.3

87.1.a
87.1.a
87.1.b
87.1.b
87.1.3

G
L
G
G
G
G

G
G
G
G
G
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No tornar al mateix carril si una vegada iniciat l’avançament s’adona que no pot fer amb seguretat
Avançar i ocupar de nou el mateix carril sense advertir-ho mitjançant els senyals preceptius
Efectuar un avançament de manera que es posa en perill o entorpeix a ciclistes que circulen en sentit contrari (indicar perill o molèstia)
Avançar, fora de poblat, el conductor d’un vehicle de dues rodes a un altre vehicle i deixar entre tots dos una separació inferior a 1,50 metres
Augmentar la velocitat el vehicle que serà avançat
No facilitar l’avançament, el conductor del vehicle ressenyat, quan les circumstàncies no permetin ésser avançat amb facilitat i sense perill
(indicar les circumstàncies que concorren)
PROHIBICIONS: maniobres d’avançament que atempten contra la seguretat viària
Avançar en un tram de visibilitat reduïda de manera que s’envaeixi la zona reservada al sentit contrari
Avançar sense que la visibilitat disponible sigui suficient, de manera que s’envaeixi la zona reservada al sentit contrari (indicar la causa de manca de visibilitat)
Avançar en un pas de vianants senyalitzat
Avançar en una intersecció amb via per a ciclistes
Avançar en una intersecció o les seves proximitats(excepte si es tracta d’una plaça de circulació, quan s’efectuï un avançament per la dreta permès;
que sigui una calçada que té prioritat en la intersecció amb senyal expressa que ho indiqui; o bé, que s’avanci a un vehicle de 2 rodes)

G

SUPÒSITS ESPECIALS D’AVANÇAMENT
Superar un obstacle de manera que s’ocupi el carril en sentit contrari de la marxa i es causi perill (indicar el perill)

90.1
90.1
90.1
90.1
90.2
90.2

L
L
L
L
L
L

PARADA I ESTACIONAMENT
Llocs on s’efectua
Parar el vehicle dins de la calçada en una via interurbana
Parar el vehicle dins de la part transitable del voral en una via interurbana
Estacionar el vehicle dins de la calçada en una via interurbana
Estacionat el vehicle dins de la part transitable del voral en una via interurbana
Parar el vehicle al costat esquerre de la calçada en relació amb el sentit de la seva marxa en via urbana de doble sentit.
Estacionar el vehicle al costat esquerre de la calçada en relació amb el sentit de la seva marxa en via urbana de doble sentit.

91.1
91.1
91.1
91.1

L
G
G
G

Forma d’execució
Parar el vehicle de manera que s’obstaculitzi greument la circulació (indicar l’obstacle creat)
Parar el vehicle de manera que es constitueixi un risc per als altres usuaris (indicar el risc creat)
Estacionar el vehicle de manera que s’obstaculitzi greument la circulació (indicar l’obstacle creat)
Estacionar el vehicle de manera que es constitueixi un risc per als altres usuaris (indicar el risc creat)

92.1
92.2
92.3

L
L
L

89.1

Col·locació del vehicle
Parar o estacionar un vehicle sense situar-lo paral·lelament a la vora de la calçada o separat
Parar o estacionar un vehicle de manera que no permeti la millor utilització de l’espai disponible que queda
Abandonar el seu lloc el conductor d’un vehicle, sense adoptar les mesures reglamentàries per evitar que el vehicle es posi en moviment
(indicar la situació del vehicle)

94.1.a
94.1.b
94.1.d
94.1.d
OMC 31.1
OMC 31.2
OMC 31.5
OMC 31.7
94.1.f
94.1.h
94.1.i

G
L
L
G
L
L
G
L
G
L
L

NORMES ESPECIALS: llocs prohibits
Parada
Parar-se en un revolt o canvi de rasant de visibilitat reduïda
Parar el vehicle en un pas per a ciclistes o vianants
Parar el vehicle en una intersecció o a les seves proximitats dificultant el gir a altres vehicles
Parar el vehicle, dins d’una via interurbana o urbana, en una intersecció o a les seves proximitats generant perill per manca de visibilitat
Parar en una zona senyalitzada per a l’ús exclusiu de disminuïts físics
Parar sobre una vorera, passeig o zona destinada al pas de vianants o ciclistes impedint el pas
Parar dintre la confluència d’una plaça de sentit giratori
Parar en doble fila sense conductor
Parar el vehicle en un lloc on s’impedeixi veure la senyalització als usuaris afectats o s’obligui a fer maniobres
Parar en els carrils reservats a les bicicletes
Parar en les zones destinades a l’estacionament i parada o servei de determinats usuaris

94.2.a
94.2.a
94.2.a
94.2.a
94.2.a
94.2.a
94.2.a
94.2.c
94.2.d
94.2.e
94.2.e
94.2.f
94.2.g
OMC 32.6
OMC 33.1
OMC 33.2.4

G
L
G
G
G
L
L
L
L
L
L
L
L
L
G
L

Estacionament
Estacionar en un revolt o en un canvi de rasant de visibilitat reduïda
Estacionar el vehicle en un pas per a ciclistes o per a vianants
Estacionar en una intersecció o en les seves proximitats dificultant el gir a altres vehicles.
Estacionar el vehicle, dins d’una via interurbana o urbana, en una intersecció o a la vora generant perill per manca de visibilitat
Estacionar el vehicle en un lloc on s’impedeixi veure la senyalització als usuaris afectats o s’obligui a fer maniobres
Estacionar en carrils reservats a les bicicletes
Estacionar en les zones destinades per a l’estacionament i/o parada o servei de determinats usuaris (indicar usuari o servei)
Estacionar en zona de càrrega i descàrrega en les hores autoritzades per realitzar aquesta funció.
Estacionar en una zona senyalitzada per a l’ús exclusiu de disminuïts físics
Estacionar un vehicle, total o parcialment sobre un vorera, un passeig o una zona vianants.
Estacionar un vehicle, total o parcialment sobre una vorera, un passeig o una zona de vianants impedint el pas a aquests últims
Estacionar el vehicle, total o parcialment davant un gual senyalitzat
Estacionar en doble fila
Estacionar un remolc, semiremolc o caravana en una via urbana separat del vehicle tractor.
Estacionar dintre la confluència d’una plaça de sentit giratori
Estacionar de manera que dificulti la sortida de l’estacionament d’altres vehicles

120
60
300
120
300
120

250
250
150
150
150

150

50
30
60
40
40
50

75
90
100
150

30
30
50

90
40
60
90
50
50
90
30
90
30
30

90
60
90
150
120
50
60
60
75
40
60
60
50
50
120
40
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33.2.13
OMC 33.2.14
OMC 33.3
OMC 34.2
OMC 34.3

L
G
L
L
G
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Estacionar en una illa de vianants/zona residencial, en un lloc no autoritzat expressament
Estacionar obstruint total o parcialment l’entrada d’un immoble
Estacionar un vehicle a la via pública cobrint-lo amb una funda.
No efectuar el canvi d’estacionament d’alternança temporal
Estacionar un vehicle a la banda autoritzada per alternança temporal, havent un altre vehicle estacionat amb anterioritat en les seves proximitats,
provocant una obstrucció de la circulació

39
50
90
25
30
90

OMC 38.3 L
OMC 38.4 L

Zones de limitació horària (zones blaves)
Estacionar en zona de regulació horària fora de l’horari permès (indicar horari permès)
Estacionar en zona d’estacionament amb limitació horària sense tenir col·locat el distintiu o document de control horari
Estacionar en zona d’estacionament amb limitació horària tenint col·locat defectuosament el distintiu o document de control horari, de manera
que no és visible o no permet la lectura des de l’exterior
Estacionar en zona d’estacionament amb limitació horària sobrepassant el límit horari fixat pel document
Estacionar en zona d’estacionament amb limitació horària, un vehicle no autoritzat, que no sigui un turisme o un vehicle mixt destinat al transport de persones

OMC 40
OMC 41.1
OMC 41.2
OMC 41.3
OMC 42.1
OMC 42.2

Altres prohibicions
Estacionar el vehicle ressenyat dintre del nucli urbà, estant prohibit a aquest tipus de vehicles
Estacionar dintre del nucli urbà, el vehicle ressenyat, el qual conté mercaderies perilloses
Estacionar el vehicle ressenyat dintre del nucli urbà, el qual, conté aparells frigorífics funcionant.
Estacionar el vehicle ressenyat dintre del nucli urbà, el qual, provoca molèsties d’olors, sorolls o per les seves dimensions o condicions d’estructura
Estacionar un vehicle de dues rodes sobre la vorera, passeig o zona destinada a vianants
Estacionar un vehicle de dues rodes enmig d’altres vehicles impedint l’accés o sortida d’aquests de l’estacionament

60
75
60
60
30
50

UTILITZACIÓ DELS LLUMS: ÚS OBLIGATORI DELS LLUMS
Bicicletes
Circular per una via interurbana entre el vespre i l’alba o quan les condicions meteorològiques o ambientals o aconsellin, el conductor d’una bicicleta,
sense utilitzar una peça reflectant

25

OMC 35
L
OMC 38.1 L
OMC 38.2 L

98.3

L
L
L
L
L
L

L

30
30
30
30
30

99.1
99.1

G
L

Llums de posició
Circular sense cap tipus d’enllumenat en situació de falta o disminució de visibilitat (indicar situació)
Circular amb els llums de gàlib apagats, un vehicle obligat a fer-ho, en situació de falta o disminució de visibilitat(indicar situació)

60
30

100.2
100.2

L
L

Llums de llarg abast o de carretera
Utilitzar els llums de carretera quan el vehicle està parat o estacionat
Utilitzar alternativament els llums de carretera i d’encreuament (centelleig) amb finalitats diferents a les prescrites reglamentàriament

40
40

101.1
101.1

G
G

Llums de curt abast o d’encreuament
Circular amb els llums d’encreuament apagats, entre el vespre i l’alba, per una via suficientment il·luminada
Circular amb els llums d’encreuament apagats, entre el vespre i l’alba en poblat insuficientment il·luminat

90
60

102.1

L

Enlluernament
No substituir els llums de carretera pels d’encreuament i enlluernar a altres usuaris o portar els d’encreuament enlluernadors

75

103

L

Enllumenat de la placa de matrícula
No portar il·luminada la placa posterior de matrícula

30

104

L

Ús de l’enllumenat durant el dia
Circular durant el dia amb un vehicle quan estigui obligat, amb els llums d’encreuament apagats

30

106.2

G

106.2
106.2

L
G

SUPÒSITS ESPECIALS D’ENLLUMENAT: Supòsits de disminució de la visibilitat
No utilitzar els llums de boira de davant o els llums de curt o llarg abast quan existeixen condicions que disminueixen sensiblement la visibilitat
(indicar les condicions)
Utilitzar els llums de boira posteriors - davanters sense que existeixen condicions meteorològiques o ambientals especialment desfavorables.
Utilitzar els llums de boira posteriors - davanters sense que existeixen condicions meteorològiques o ambientals especialment desfavorables, de manera
que s’enlluerni a la resta d’usuaris.
ADVERTÈNCIES DELS CONDUCTORS: NORMES GENERALS
No avisar, el conductor d’un vehicle, utilitzant la senyalització lluminosa, o si no en té, amb el braç, a la resta d’usuaris de la via, de la maniobra
que està a punt de realitzar
No senyalitzar amb antelació suficient la realització d’una maniobra
Mantenir l’advertència lluminosa després de finalitzar la maniobra
No utilitzar el llum d’emergència per senyalitzar la presència d’un vehicle immobilitzat a la via ressenyada
No senyalitzar amb el llum d’emergència la presència d’un vehicle immobilitzat quan la visibilitat està sensiblement reduïda

108.1

L

109.1
109.2
109.2
109.2

L
L
L
L

110.1

Avisos acústics
L
Utilitzar els senyals acústics sense motiu reglamentàriament establert.

113

90
60
90

40
30
25
30
50

50

Advertències d’altres vehicles
G
No avisar, el conductor d’un vehicle de obligat a fer-ho, de la seva presència amb el senyal lluminós especial ni amb els llums específicament determinats
per a aquest vehicle (indicar tipus de vehicle)
95
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L
L
L

ALTRES NORMES DE CIRCULACIÓ
Portes
Circular amb les portes del vehicle obertes
Obrir les portes del vehicle abans de la seva completa immobilització o amb perill per a altres usuaris (indicar perill)
Baixar del vehicle amb perill per a altres usuaris (indicar perill)

117.1
117.2
117.2
117.3

L
L
L
G

CINTURÓ, CASC I ALTRES ELEMENTS DE SEGURETAT
Cinturons de seguretat
No utilitzar o no utilitzar adequadament la persona denunciada, el cinturó de seguretat (indicar de qui es tracta o com el porta)
Circular amb un menor de 12 anys en el seient davanter del vehicle sense utilitzar un dispositiu homologat a l’efecte
Circular un passatger menor de 3 anys sense utilitzar un sistema de subjecció homologat o, en el seu defecte, sense utilitzar els cinturons de seguretat del vehicle
No tenir instal·lats en el vehicle els cinturons de seguretat.

118.1
118.1
118.3

L
L
L

114.1
114.1
114.1

Cascs i altres elements de protecció
No utilitzar o no utilitzar adequadament la persona denunciada, el casc de protecció homologat (indicar de qui es tracta o com el porta)
No utilitzar, el conductor o passatger d’una bicicleta, un casc de protecció homologat (solament en vies interurbanes)
No utilitzar, el conductor del vehicle ressenyat, que està fora del vehicle i ocupa la calçada o el voral de la via, una armilla reflectant d’alta visibilitat.
(Ús obligatori només en vies interurbanes)

30
30
30

60
75
75
120

60
60
40

121.4
121.4

L
L

121.5

L

VIANANTS
Circulació per zones de vianants: excepcions
Circular per la calçada amb un monopatí, patins o aparells semblants
Circular per la vorera o carrer residencial amb un monopatí, patins o aparells semblants a una velocitat superior al pas d’una persona, o arrossegat
per un altre vehicle
Circular amb qualsevol mena de vehicle per una vorera o una zona de vianants

122.5
122.8
123

L
L
L

Circulació per la calçada o voral
Transitar per la calçada o pel voral sense acostar-se tant com sigui possible a la vora exterior, de manera que s’entorpeix la circulació
Destorbar, un vianant, inútilment als conductors dels vehicles en un carrer residencial.
No portar, un vianant que transita pel voral o per la calçada, fora de poblat, en condicions que ho fan recomanable, un element lluminós o reflectant.

25
25
25

124.1
124.1
124.3
124.4

L
L
L
L

Passos per a vianants i creuament de calçades
Travessar la calçada fora del pas de vianants que hi ha a l’efecte
Travessar la calçada quan els llums del semàfor permeten la circulació de vehicles
Travessar la calçada entretenint-se o detenint-se sense necessitat o destorbant els pas dels altres usuaris
Travessar una plaça o una glorieta, un vianant, per la calçada, sense vorejar-la

25
25
25
30

127.2

L

ANIMALS
Deixar animals sense custòdia quan hi ha la possibilitat que envaeixin la via

50

COMPORTAMENT EN CAS D’EMERGÈNCIA
Obligació d’auxili
Detenir el vehicle de manera que crea un nou perill per a la circulació, en trobar-se implicat en un accident de circulació (indicar perill)
No facilitar la identitat als agents de l’autoritat, en trobar-se implicat en un accident de circulació
No col·laborar amb els agents de l’autoritat, en trobar-se implicat en un accident de circulació
No esforçar-se a restablir o mantenir la seguretat de la circulació, en trobar-se implicat en un accident de circulació.
Modificar l’estat de les coses i de les proves que poden resultar útils per determinar responsabilitats, en trobar-se implicat en un accident de circulació
No prestar o demanar per a les víctimes l’auxili més adequat, en trobar-se implicat en un accident de circulació.
No avisar als agents de l’autoritat, en trobar-se implicat en un accident de circulació amb víctimes.
No quedar-se o no tornar al lloc de l’accident fins que arribin els agents, quan hi ha ferits, trobant-s’hi implicat
No facilitar la identitat a altres persones implicades en un accident de circulació
No facilitar les dades del vehicle a altres persones implicades en un accident de circulació
No auxiliar o no sol·licitar l’auxili necessari per a les víctimes d’un accident de circulació després d’adonar-se’n, un usuari de la via que no està implicat
en l’accident
Detenir el vehicle de manera que crea un nou perill per a la circulació, un usuari de la via en adonar-se d’un accident de circulació (indicar perill)
No facilitar la identitat als agents de l’autoritat quan resulti necessari, un usuari de la via que adverteix un accident de circulació
No prestar col·laboració per restablir la seguretat del trànsit, un usuari de la via que adverteix un accident de circulació
Modificar l’estat de les coses que poden resultar útils per determinar responsabilitats, un usuari de la via que adverteix un accident de circulació
No avisar als agents de l’autoritat un usuari de la via que adverteix un accident de circulació amb víctimes

129.2.a
129.2.b
129.2.b
129.2.c
129.2.c
129.2.d
129.2.e
129.2.e
129.2.f
129.2.g
129.3

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

129.3
129.3
129.3
129.3
129.3

L
L
L
L
L

130.1
130.1
130.3

L
L
L

130.5

L

Immobilització del vehicle i caiguda de càrrega
No senyalitzar eficaçment el vehicle immobilitzat o la caiguda de la càrrega a la calçada
No retirar de la calçada el vehicle immobilitzat o l’obstacle creat en el menor temps possible
No utilitzar els dispositius de pressenyalització de perill o, si no n’hi ha altres elements d’eficàcia anàloga, per evitar de la presència d’un vehicle
immobilitzat o de càrrega de la calçada
Remolcar un vehicle avariat o accidentat per un altre no destinat a aquesta finalitat

G
G

SENYALS DE CIRCULACIÓ I MARQUES VIÀRIES
Responsabilitat de la senyalització a les vies
No comunicar a l’òrgan responsable de la gestió del trànsit la realització d’obres a vies públiques abans del seu inici
Incomplir les instruccions dictades per l’òrgan responsable de la gestió del trànsit

139.3
139.3

25
25
60

75
60
60
60
60
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

60
50
60
60

150
150
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41

142.2
142.3

G
G

OMC 7.3

G

Retirada, substitució i alteració de senyals
Retirar, instal·lar, traslladar, ocultar o modificar la senyalització d’una via sense autorització.
120
Modificar el contingut dels senyals, o col·locar sobre ells o en les proximitats, plaques, cartells, marques o altres objectes que poden induir a la confusió,
reduir la seva visibilitat o la seva eficàcia, enlluernar als usuaris de la via o distreure de la seva atenció
120
No comunicar a l’Autoritat Municipal els danys involuntaris causats a la senyalització de les vies de la seva competència
90

143.1
143.3

L
L

Senyals dels Agents
No obeir les ordres de l’agent de l’autoritat en servei de regulació del trànsit (indicar ordre)
No obeir les ordres de l’agent de l’autoritat en servei d’urgència (indicar ordre)

75
75

144.2

L

Senyals d’abalissament
No respectar la prohibició de pas establerta mitjançant el senyal de abalisament (indicar tipus de senyal no respectada)

75

146.a

L

Semàfors
No respectar el conductor d’un vehicle la llum vermell d’un semàfor.

60

151.2
151.2

L
L

Senyals de prioritat
No obeir un senyal de “cediu el pas”
No detenir-se davant un senyal de detenció obligatòria (STOP)

50
60

152
152

L
L

Senyals de prohibició d’entrada
No obeir un senyal de circulació prohibida per a tota classe de vehicles.
No obeir un senyal d’entrada prohibida. (indicar el senyal desobeït)

50
50

153

L

Senyals de restricció de pas
No obeir un senyal de restricció de pas (indicar el senyal desobeït)

40

154

L

Altres senyals de prohibició o restricció
No obeir un senyal de prohibició o restricció. (indicar el senyal desobeït)

50

155

L

Senyals d’obligació
No obeir un senyal d’obligació. (indicar el senyal desobeït)

40

159
159
159
159

L
L
L
L

Senyals d’indicacions generals
No respectar un senyal d’estacionament reservat per a determinada classe de vehicles (policia, ambulància, taxi..
No respectar un senyal de limitació de temps d’estacionament
No respectar un senyal de carrer residencial
No respectar un senyal de zona 30

50
50
50
50

167.a
167.b

L
L

Marques blanques longitudinals
No respectar una línia longitudinal contínua
Circular sobre una línia longitudinal discontínua

50
40

168.a
168.b

L
L

Marques blanques transversals
No respectar una marca viària transversal contínua
No respectar una marca viària transversal discontínua

30
30

169.a
169.b
169.d

L
L
L

Senyals horitzontals de circulació
No respectar un senyal horitzontal de “cediu el pas”
No respectar un senyal horitzontal de detenció obligatòria (STOP)
No obeir l’obligació imposada per una fletxa de selecció de carrils

30
50
30

171.a
171.b
171.c
171.d

L
L
L
L

Marques d’altres colors
Estacionar en una zona senyalitzada amb una marca groga en “zig zag”
Parar o estacionar en una zona senyalitzada amb una marca groga longitudinal contínua
Estacionar en una zona senyalitzada amb una marca groga longitudinal discontínua
Quedar-se detingut en una quadrícula de marques grogues

30
30
30
30

173.2

L

SENYALS EN ELS VEHICLES
No portar, el vehicle ressenyat, el senyal corresponent (indicar el senyal omès)

30

REGLAMENT GENERAL DE CONDUCTORS RD 772/1997
Art.

N

1.2

G

1.4

L

Concepte
DE LES AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES PER CONDUIR
Conduir un vehicle de motor o un ciclomotor sense haver obtingut l’autorització preceptiva:
* llicència de conducció
* permisos classes A i B
* permisos classes C, D i E
Conduir un vehicle de motor sense portar el corresponent permís de conduir

euros

150
300
600
57,14
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1.4
1.4
1.4
1.5
2.3
2.3

L
G
G
G
G
G

Conduir un vehicle de motor sense portar la corresponent llicència de conduir
Conduir el vehicle ressenyat amb la llicència de conducció suspesa per resolució governativa
Conduir el vehicle ressenyat amb el permís o llicència de conducció suspesa per resolució governativa
Conduir un vehicle amb l’autorització administrativa caducada, susceptible d’ésser prorrogada
Conduir el vehicle ressenyat incomplint les condicions restrictives del permís de conduir (indicar condició incomplerta)
Conduir el vehicle ressenyat incomplint les condicions restrictives de la llicència de conducció (indicar condició incomplerta)

28,57
150
300
92,86
300
150

4
10
12.2

L
L
L

De les autoritzacions administratives per conduir
Conduir el vehicle ressenyat amb el permís de conduir deteriorat
Conduir el vehicle ressenyat amb la llicència de conducció deteriorada
Conduir un ciclomotor fabricat per viatjar-hi més d’una persona, portant un passatger, sense tenir l’edat requerida per fer-ho

6,01
6,01
85,71

18

L

Variació de dades de les autoritzacions administratives per conduir
No comunicar, el titular d’una autorització administrativa per conduir, qualsevol variació de les dades que hi figuren a l’autoritat competent en el termini establert. 57,14

7.3

G

32.2
32.2
32.3
33.2
33.2
33.3

G
L
G
G
L
G

ALTRES AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES PER CONDUIR
Conduir un vehicle prioritari en servei urgent o un vehicle destinat al transport públic de viatgers en servei d’aquesta naturalesa, amb una MMA
no superior a 3.500 kg i núm. de seients, inclòs el del conductor, que no excedeixi de 9, sense haver obtingut l’autorització especial que l’habilita
a l’efecte (autorització BTP)
Conduir un vehicle que realitza transport escolar o de menors sense haver obtingut prèviament l’autorització especial que l’habilita a l’efecte
Conduir un vehicle que realitza transport escolar o de menors sense portar la corresponent autorització especial
Conduir un vehicle que realitza transport escolar o de menors amb l’autorització especial que l’habilita a l’efecte caducada, susceptible d’ésser prorrogada
Conduir un vehicle que realitza transport de mercaderies perilloses sense el certificat de formació o l’autorització especial, quan sigui necessari
Conduir un vehicle que realitza transport de mercaderies perilloses sense portar la corresponent autorització especial
Conduir un vehicle que realitza transport de mercaderies perilloses amb l’autorització especial que l’habilita a l’efecte caducada, susceptible d’ésser prorrogada

300
300
57,14
92,86
300
57,14
92,86

REGLAMENT GENERAL DE VEHICLES RD 2822/1998
Art.

N

1.1

G

1.1

G

Concepte
AUTORITZACIONS DE CIRCULACIÓ DELS VEHICLES
Circular sense haver obtingut la corresponent autorització administrativa del vehicle ressenyat (indicar si es tracta de permís de circulació o targeta
d’inspecció tècnica)
Circular amb el ciclomotor ressenyat sense haver obtingut l’autorització administrativa corresponent (indicar si es tracta de llicència de circulació
o certificat de característiques)

Euros

300
150

7.2

G

10.1
10.1

G
G

AUTORITZACIONS DE CIRCULACIÓ DELS VEHICLES
Reforma d’importància i inspecció tècnica de vehicles
Efectuar en el vehicle ressenyat una reforma d’importància sense autorització o sense haver passat la inspecció tècnica corresponent
(cal especificar reforma, excepte enganxall)
150
No haver presentat a la inspecció tècnica periòdica, en el termini establert, el vehicle ressenyat, del qual s’autoritza mitjançant llicència de conducció. 92,86
No haver presentat a la inspecció tècnica periòdica, en el termini establert, el vehicle ressenyat, del qual s’autoritza mitjançant permís de conducció
150

11.2

G

MIRALLS RETROVISORS
Circular amb un vehicle que no té el nombre reglamentari de miralls retrovisors eficaços

11.12

G

TACÒGRAF I LIMITADOR DE VELOCITAT
No portar instal·lat, el vehicle ressenyat, l’aparell tacògraf o el limitador de velocitat, estant-hi obligat

11.16

G

DISPOSITIU ANTIENCASTAMENT
No tenir el dispositiu que eviti l’encastament en el cas de col·lisió posterior

12.1

G

ALTRES CONDICIONS
Portar els vehicles de motor, remolcs i semiremolcs i màquines remolcades, arestes sortints, en l’interior o exterior del vehicle, que constitueixin un perill
per als seus ocupants o pels demés usuaris de la via (indicar com es porten i perill causat)
92,86

12.5.1

G

PNEUMÀTICS
Circular amb un vehicle els pneumàtics del qual no conserven el dibuix en la totalitat de la banda de rodament o s’aprecien deformacions o talls
(per cada pneumàtic)

92,86

92,86

150

92,86

15
16

G
G

DISPOSITIUSA D’ENLLUMENAT I SENYALITZACIÓ ÒPTICA
Circular amb el vehicle ressenyat sense ajustar-se els dispositius d’enllumenat i senyalització òptica a les prescripcions reglamentàries (detallar incompliment)
Circular amb el vehicle ressenyat sense els dispositius d’enllumenat i senyalització òptica reglamentaris (detallar incompliment)

92,86
92,86

19

G

EINES, RECANVIS I ACCESSORIS
No tenir, el vehicle ressenyat, els recanvis o accessoris reglamentaris

92,86

21.2
22.1
22.4

G
L
G

BICICLETES I CILOMOTORS
Circular amb el ciclomotor ressenyat sense els dispositius d’enllumenat senyalització òptica reglamentaris (especificar incompliment)
Circular amb una bicicleta que no reuneix les condicions tècniques reglamentàries (especificar incompliment)
Circular amb una bicicleta, sense els dispositius d’enllumenat i senyalització òptica reglamentaris quan es requereixi

92,86
57,14
92,86
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25.1
25.1

G
G

26.1

L

26.1

L
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MATRICULACIÓ
Circular amb el vehicle ressenyat sense les plaques de matrícula
Circular amb el vehicle ressenyat sense una de les plaques de matrícula

150
92,86

DOCUMENTACIÓ DELS VEHICLES
Circular amb el vehicle ressenyat sense portar la corresponent autorització administrativa (indicar si es tracta del permís de circulació o bé
de la targeta d’inspecció tècnica)
Circular amb el ciclomotor ressenyat sense portar la corresponent autorització administrativa (indicar si es tracta de la llicència de circulació o bé
el certificat de característiques)

57,14
28,57

34

G

BAIXA DE VEHICLES
Circular amb el vehicle ressenyat quan ha estat donat de baixa

300

42.1
43.1
44.2
45.1
46.2
48.2
48.4

G
G
G
G
G
G
G

AUTORITZACIONS TEMPORALS DE CIRCULACIÓ
Circular amb el vehicle ressenyat sense haver obtingut el permís temporal corresponent
Circular amb un permís temporal per a particulars caducat
Circular amb un permís temporal per a ús d’empreses, per un vehicle no matriculat a Espanya, caducat
Circular amb un permís temporal per a ús d’empreses, per un vehicle no matriculat a Espanya, sense haver complimentat el corresponent butlletí de circulació
Circular amb un permís temporal per a ús d’empreses sense el conductor o l’acompanyant reglamentaris
Circular amb un permís temporal per a ús d’empreses, per un vehicle matriculat a Espanya, caducat
Circular amb un permís temporal per a ús d’empreses, per un vehicle matriculat a Espanya, sense haver complimentat el corresponent butlletí de circulació

300
150
150
150
150
150
150

49.1

G

PLAQUES DE MATRÍCULA
Circular amb el vehicle ressenyat amb plaques que no són perfectament visibles o llegibles

92,86

ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA DE VEHICLES Decret 632/1968
Art.
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
3.b

Concepte
ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA DE RESPONSABILITAT CIVIL
No tenir concertada l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil, el vehicle ressenyat, la conducció del qual s’autoritza mitjançant llicència de conducció
No tenir concertada l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil, el vehicle ressenyat, la conducció del qual s’autoritza mitjançant permís de
conducció de la classe A
No tenir concertada l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil, el vehicle ressenyat, la conducció del qual s’autoritza mitjançant permís
de conducció de la classe B
No tenir concertada l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil, el vehicle ressenyat, la conducció del qual s’autoritza mitjançant permís
de conducció de la classe C
No tenir concertada l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil, el vehicle ressenyat, la conducció del qual s’autoritza mitjançant permís
de conducció de la classe D
No tenir concertada l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil, el vehicle ressenyat, la conducció del qual s’autoritza mitjançant permís
de conducció de la classe E
No exhibir a l’agent de l’autoritat, el conductor del vehicle ressenyat, el document acreditatiu de l’existència de l’assegurança obligatòria
de responsabilitat civil.

Euros
607,14
900
900
1207,14
1507,14
607,14
60

ANNEX II
LIMITACIÓ DE LA VELOCITAT EXISTENT A LA VIA
30
40
50
Fins a 38
Fins a 50
Fins a 61
39 a 49
51 a 61
62 a 72
50 a 60
62 a 72
73 a 83
61 a 71
73 a 83
84 a 94
72 a 82
84 a 94
95 a 105
83 a 93
95 a 105
106 a 116
+ de 94
+ 106
+ de 117

60
Fins a 72
73 a 83
84 a 94
95 a 105
106 a 116
117 a 127
+ de 128

70
Fins a 84
85 a 98
99 a 111
112a 123
124 a 137
138 a 151
+ de 152

80
Fins a 95
96 a 110
111 a 125
126 a 139
140 a 154
155 a 169
+ de 170

90
Fins a 106
107 a 123
124 a 140
141 a 156
157 a 173
174 a 190
+ de 191

TOTS VEHICLES
100
Fins a 117
118 a 136
137 a 155
156 a 173
174 a 192
193 a 211
+ de 212

Quantia
Sobres
150
200
300
450
500
600

Desc.
Sobres
105
140
210
315
350
420

ANNEX III

CONDUCTORS EN GENERAL

RESTA DE CONDUCTORS
De vehicles destinats al transport de mercaderies
amb MMA > 3500 kg; al transport de viatgers
de més de 9 places; de servei públic; al transport
escolar o de menors; de servei d’urgència; al transport especial; amb permís o llicència de conducció
d’antiguitat < 2 anys.

TAXA D’ALCOHOL EN SANG (g/l)
Superior a 0.56 fins a 0.62
Superior a 0.63 fins a 0.70
Superior a 0.70

TAXA D’ALCOHOL AIRE ESPIRAT (mg/l)
Superior a 0.28 fins a 0.31
Superior a 0.32 a 0.35
Superior a 0.35

QUANTIA
450
500
600

DTE 30%
315
350
420

Superior a 0.36 fins a 0.42
Superior a 0.43 fins a 0.5
Superior a 0.5

Superior a 0.18 fins a 0.21
Superior a 0.22 fins a 0.25
Superior a 0.25

450
500
600

315
350
420
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2004/10720 - AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

Dissabte, 23 - 10 - 2004

Diari Oficial de la Generalitat, prenent com a referència
l’última d’aquestes publicacions, de 9 hores a 14 hores.

Anunci
Per la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió de
data 7 d’octubre de 2004, s’ha aprovat Memòria valorada
adequació de línies elèctriques de baixa tensió al carrer Montsià i
rodalies.
S’obre un termini de trenta dies, comptador des de l’endemà de
la darrera publicació del present anunci al DOGC o al BOPT, per tal
que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, a la Secretaria
de l’Ajuntament, en dies feiners de 9 a 14 hores, considerant-se definitivament aprovat si durant aquest termini no s’hi formula cap
al·legació.
Sant Carles de la Ràpita, 18 d’octubre de 2004. — L’alcalde,
Miquel Alonso i Herrera.

2004/10721 - AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA
Anunci
Havent-se aprovat per acord de la Junta de Govern Local, de data
7 d’octubre de 2004, el Plec de Clàusules administratives particulars
que han de regir el concurs públic, a convocar per l’Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita per a la contractació de les obres previstes
al Projecte d’urbanització de l’espai públic Avinguda de Jaume
Perepons, i sotmetre’l a informació pública per un termini de vint dies,
amb la publicació del present anunci al BOPT i al DOGC.
1. ENTITAT ADJUDICADORA
a) Organisme: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita
b) Dependència que tramita l’expedient: Negociat de
Contractació
2. OBJECTE DEL CONTRACTE
a) Descripció de l’objecte: urbanització de l’espai públic de
l’avinguda.
b) Lloc d’execució: Avinguda Jaume Perepons.
c) Duració del contracte: 4 mesos, computables a partir de
l’Acta de Comprovació del Replanteig de les obres, que
tindrà lloc dins del termini d’un mes, a comptar des de la
formalització del contracte.
3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ
a) Tramitació: ordinari
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs públic
4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
Import total: 419.045,13 euros (IVA inclòs), a la baixa.
5. GARANTIES:
La provisional: 8.380,90 euros, corresponent a un 2% del pressupost.
La definitiva: 4% del preu d’adjudicació.
6. OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ
a) Entitat: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita (Negociat
de Contractació).
b) Domicili: Pl. Carles III, 13
c) Localitat i codi postal: Sant Carles de la Ràpita 43540.
d) Telèfon: 977 740 100
e) Telefax: 977 744 387
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: 26 dies
naturals a comptar del següent al de la publicació d’aquest
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona o al

7. REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTISTA
a) Classificació del contractista: GRUP G
SUBGRUP 6 CATEGORIA
GRUP E
SUBGRUP 1 CATEGORIA
GRUP I
SUBGRUP 1 CATEGORIA
GRUP B, C SUBGRUP 04 CATEGORIA

d
c
b
E

8. PRESENTACIÓ DE LES OFERTES O DE LES SOL·LICITUDS DE
PARTICIPACIÓ
a) Data límit de presentació: als 26 dies naturals comptats a
partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona o al Diari
Oficial de la Generalitat, prenent com a referència l’última
d’aquestes publicacions de 9 hores a 14 hores.
b) Documentació per presentar: la que es ressenya en el plec
de condicions particulars.
c) Lloc de presentació: Registre General de l’Ajuntament
1. Entitat: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita
2. Domicili: pl. Carles III, 13.
3. Localitat i codi postal: Sant Carles de la Ràpita 43540.
d) Admissió de variants (concurs): no està prevista.
9. OBERTURA DE LES OFERTES: segons es ressenya en el plec de
condicions particulars.
Lloc i Hora: En acte públic que tindrà lloc el setè dia hàbil següent
al d’expiració del termini de presentació de pliques a les 12 hores.
10. ALTRES INFORMACIONS: les que es ressenyen en el plec de
condicions particulars.
11. DESPESES DELS ANUNCIS: a càrrec de l’adjudicatari.
Sant Carles de la Ràpita, 18 d’octubre de 2004. — L’alcalde,
Miquel Alonso i Herrera.

2004/10284 - AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA
Edicte
Formulada pel Sr. Josep Altadill Clua, en nom i representació de
la mercantil Hierros Altadill SL, ha demanat a aquesta Alcaldia
sol·licitud de llicència ambiental per legalització de l’activitat de valorització de ferralles i residus no perillosos, emmagatzematge de
residus perillosos fins a 30 tones i recepció de vehicles fora d’ús,
situada a la carretera T-350 de Santa Bàrbara a Amposta, p.k.
0,372 d’aquest terme municipal, classificada dins l’annex II.2,
segons projecte tècnic redactat per Montserrat Barbany Arís, de
conformitat amb el que disposen els articles 48 i 49 de la Llei
2/2002, de 14 de març, s’exposa al públic, pel termini d’un mes,
comptat a partir de la publicació del present anunci en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona.
Es podrà examinar l’expedient a la Secretaria d’aquest
Ajuntament durant les hores d’oficina.
Santa Bàrbara, 5 d’octubre de 2004. — L’alcalde, Joaquín Martí
i Farnós.

2004/10618 - AJUNTAMENT DE VALLS
Edicte
No havent estat possible efectuar les notificacions d’imposició de
sanció per infraccions de Trànsit a les persones relacionades a
l’annex adjunt, es fa públic als efectes de notificació de la Resolució
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de Regidoria de data que es reprodueix en el present edicte, d’acord
amb l’Art. 59 de la Llei 30/92.
Mitjançant el present, a l’empar del que disposen els articles 65
a 70 de la Llei 19/2001, de 19 de desembre, sobre tràfic, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, articles 131 i 138 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, en ús de les atribucions que
m’atorguen l’article 68 de l’esmentada Llei 19/2001 i l’article 15
del Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit,
circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat per Reial
Decret 320/1994, de 25 de febrer, i vistes les actuacions practicades, RESOLC, imposar als responsables de la infracció, pel fets
descrits com a provats, la multa corresponent en la quantia que
igualment es determina.
Contra el mateix, que esgota la via administrativa, podreu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que
ha dictat la resolució, en el termini d’un mes a partir de la data
següent a la seva publicació, o directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la
seva notificació, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, o davant el Jutjat Contenciós Administratiu corresponent al
vostre domicili, d’acord amb els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei
Reguladora de la Jurisdicció Contenciós administrativa, 116 i 117 de
la Llei 30/1992. Això sense prejudici de qualsevol altre recurs que
cregueu oportú.
L’import de la sanció serà fet efectiu a la Caixa de l’Ajuntament,
situada a la Pl. del Blat, núm. 1, els dies laborals de 9 a 14 hores,
mitjançant gir postal, o per transferència bancària a Caixa de
Pensions amb el n. 2100-0952-41-0200005396, amb indicació
del número d’expedient i matrícula del vehicle, data de la denúncia i
nom del denunciat, durant el termini de QUINZE DIES HÀBILS
següents a la fermesa d’aquesta Resolució, -fermesa que es produirà
de no interposar el recurs procedent expressat en la notificació dintre
del termini-, transcorreguts els quals sense fer-se efectiva, s’exigirà en
via executiva, conforme l’article 84 de la Llei 19/2001 i article 21
del RD 320/94, incrementada amb el recàrrec de l’apremi del 20
per cent del seu import i, en el seu cas, els corresponents interessos
de demora.
Valls, 1 d’octubre de 2004. — El secretari, Joan Anton Font
Monclús.
Any: 2004
Núm.
exped.
4217
4249
4263
4273
4281
4286
4293
4313
4316
4317
4358
4369
4371
4399
4419
4423
4429
4437
4440
4442
4446
4456
4462

Núm.
butlletí
87657
86937
311848
513074
714112
513039
513024
613379
212198
212200
413971
414000
212210
713962C
84300
512599C
311920
714188
311925
414042
414043
212248
714213

Nom conductor
TRUJILLO AGUSTI JUAN
CALBET CID MARTA
SOLA RECHE MIGUEL
COBO RINCON ALBERTO
VENEGAS LUPIAÑEZ ALBERTO
LLORET FRIGULS EDUARDO
COBO RINCON ALBERTO
MARINE DECLARA JOSEP
REINA GUERRERO ANTONIO
GARCIA PONS MARC ANTONI
PALAU MATAMOROS VICENTE
BLADE RECHA ANTONI
REYES GIMENEZ MARI LUZ
CARBO GIRONES MONTSERRAT
DOMENECH SEGARRA JUAN FCO.
CALVO LOPEZ JAVIER
SANCHEZ RIOS ANA
SIERRA VIU M.DEL CARMEN
SEGOVIA SOLA JOSE ANTONIO
ALBAIGES BAIGET OSCAR
ALBAIGES BAIGET OSCAR
SEGOVIA SOLA JOSE ANTONIO
MORA DOMINGUEZ JESUS

Codi infracció
0101301P02
0101301O10
0400200100
0400200400
0400200100
0400200400
0400200100
0400200100
0400200100
0400200100
0400200100
0400200100
0400200100
0400200100
0101301M00
0400200100
0400200400
0400200100
0400200100
0400200100
0400200100
0400200100
0400200100

Import
multa
30,05
30,05
30,05
18,03
30,05
18,03
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
18,03
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05

Matrícula
T 3873 AK
B 9056 WK
B 9096 UL
CS 5646 AK
8144 BJK
9915 CRH
CS 5646 AK
4658 CNM
3042 CFX
5594 BJZ
9696 CRH
T 5261 AU
1347 BBP
7976 BZY
T 6296 AS
6458 CNW
T 9534 AW
T 2904 AW
5653 BSL
9469 BKL
9469 BKL
5653 BSL
T 7499 AW

4467
4488
4489
4490
4511
4527
4534
4536
4538
4563
4574
4575
4578
4582
4584
4596
4623
4626
4631
4636
4643
4652
4689
4762
4765
4807
4810
4823
4858
4870
4932
4944
4973
4993
4999
5023
5025
5036
5071
5085
5120
5123
5124
5130
5150
5156
5167
5169
5202
5256
5281
5286
5312
5314
5323
5329
5330
5350
5352
5365
5367
5373
5378
5384
5395
5412
5414
5415

513213
212241
714205
613415
87382
413835C
413997
414063
311907
513106
513227
513226
513214
714203
513192
87708
714236
414119
414111
714242
414129
613453
87710
87926
88619
87447C
88585C
87717
86945C
87695
86169
212276
87227
88004
88558C
513356
414254
513374
513395
88068
311937C
87040
87042
87786
88201
87021
312055
513339
212323
312147
85150
88221
88529C
413975C
212394
613592
513490
88232
88234
312184
414390
312188
312197
714419
513501
414266C
414268C
312053C

GARCIA CALVO ALFREDO
BORREGAN RUIZ ANGEL MIGUEL
PEREZ SOLDADO JOSE MIGUEL
ARMENGOU QUINTANA GUSTAVO ALF.
OLIVA FINESTRES IGNACIO
SOLANO ROMERO JAVIER
BARBERA LLAO MARCOS
RIO MOREIRA ANTONIO E DEL
ACEDO NAVARRETE ANTONIO
BORRAJO FERNANDEZ PABLO
CABRERA GAZQUEZ JOSE ANTONIO
GARCIA DEL PINO MARIA TERESA
PEÑAS FUENTES JOSE
GARCIA SANCHEZ ISABEL
JIMENEZ TORREBLANCA M. MONTSERRAT
BARBERA LLAO MARCOS
SANCHEZ MARTIN JUAN
DOMENECH FIGUERAS MIREIA
CONST. Y CONT.JOSE TRABALON SL
BARBERA LLAO MARCOS
CONST. Y CONT.JOSE TRABALON SL
MARINE DECLARA JOSEP
MORA DOMINGUEZ JESUS
AZZAR MOUNIR
RUBIO GARCIA JAVIER
FOIX MERINO RAMON
LAASCH HELLMUNT
BEN ABDELKRIM HASSAN
GOMEZ RUBIO MARIO
GHADDARI ABDELLAH
MARCOS GIMENO SONIA
EMDEP SL
HERNANDEZ DOREGO OLGA PATRICIA
FERNANDEZ SAEZ LIDIA
DURAN ROMO ANTONIO
GONZALVES MARTINEZ PALOMA
MERINO BORNE MARIA ANGELES
HUGUET TOUS FABIAN CARLOS
LANZAS GALINDO ISIDORO
BALIMA MOHAMED
BONET DOMENECH FRANCESC
BRUNET COMES SANTIAGO
GALLEO DIAZ JOSEFA
VILLEGAS GONZALEZ JONATHAN
CUNILLERA LINARES ELISENDA
LEIVA LOPEZ JOSE MARIA
VELLET BAU NORMA
MORENO APARICIO FRANCISCO
TORRES GUILLEN CRISTOBAL
PLANA GARCES M.CARMEN
CAMPANO PEREA JUAN CARLOS
PATRIMONIAL INEALE, S.L.
RAYO ALDEGUER ANTONIO
PINILLA ADELANTADO VICENTE
DEL DIEGO THOMAS AGUSTI
CABRE VERNET BIENVENIDO
MARTA IBERNON JUAN JOSE
REBOLLO MARTINEZ OLAF
MARINE ROFES PEDRO
GIMENEZ USERO JOSEFA
MARTA IBERNON JUAN JOSE
VALLES NAVARRO JOSEP
PEREZ ATIENZA MIGUEL
MARTA IBERNON JUAN JOSE
PELLICER CABRE DOROTEA MA.
MUÑOZ ASENSIO ADOLFO
MUÑOZ ASENSIO ADOLFO
MUÑOZ ASENSIO ADOLFO

45
0400200400
0400200400
0400200100
0400200100
0101301S00
0400200100
0400200100
0400200100
0400200100
0400200400
0400200100
0400200100
0400200100
0400200100
0400200400
0101301S00
0400200100
0400200100
0400200100
0400200100
0400200100
0400200100
0101301D00
0101301A00
0101301T00
0205000101
0205000101
0101301D00
0101301O10
0101301D00
0101301D00
0400200100
0101301M00
0101301M00
0205000101
0400200100
0400200100
0400200100
0400200100
0101301S00
0400200400
0101301P02
0101301O10
0101301T00
0101301P02
0101301F00
0400200100
0400200100
0400200100
0400200100
0101301A00
0101301M00
0205000101
0400200400
0400200100
0400200400
0400200100
0101301P02
0101301P02
0400200400
0400200100
0400200100
0400200100
0400200100
0400200400
0400200100
0400200100
0400200100

18,03
18,03
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
18,03
30,05
30,05
30,05
30,05
18,03
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
378,57
300
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
300
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
18,03
30,05
30,05
30,05
30,05
48,08
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
300
18,03
30,05
18,03
30,05
30,05
30,05
18,03
30,05
30,05
30,05
30,05
18,03
30,05
30,05
30,05

L 2757 AC
3445 CJC
T 5359 AP
5615 CGH
1942 BFR
7776 CJL
C 9050 BNP
O 1983 BF
B 8818 UJ
6069 BXP
L 6762 AH
L 9079 Y
B 3625 VX
B 6434 UB
B 5847 VK
C 9050 BNP
T 5350 BB
T 5024 AU
0830 BFN
C 9050 BNP
0830 BFN
4658 CNM
T 7499 AW
B 4286 PX
T 3406 AH
0237 BTR
2781 BKP
T 3064 AU
4517 BXP
IB8234 CB
6579 BDR
T 6922 AL
T 2567 AH
4999 CFD
0727 CDF
4216 BZN
T 8566 AW
1989 CTM
T 1893 AN
B 3302 TP
9555 BRP
T 4597 BD
5349 CCZ
T 8957 W
B 3503 KP
0392 BGN
5417 CNH
6407 BJP
T 6710 AM
T 6886 AS
T 4731 W
6674 CXH
0739 BYN
9057 BHY
8203 BNP
T 7822 BF
T 3452 AT
C 6339 BKW
2836 CCF
T 2712 BD
T 3452 AT
T 4465 AB
3804 BZT
T 3452 AT
T 6444 AB
0626 CMF
0626 CMF
0626 CMF
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46
5416
5417
5420
5425
5440
5452
5455
5467
5535
5542
5553
5556
5558
5606
5610
5621
5633
5643
5648
5657
5671
5718
5774
5789
5805
5811
5915

414264C
88235
88779
212340
714418
312134
212353
613599
714443
613619
714506
212418
714465
88358
94993
513387C
312253
312260
714550
714555
414521
212492
714604
88103C
613675
212511
88800

MUÑOZ ASENSIO ADOLFO
0400200400
LABARI CUTILLAS MARIA JESUS
0101301P10
BORREGO MADRUGA LAURA
0101301P02
BEN SALMERON ANA MARIA
0400200100
RODRIGUEZ AGUILERA ANGEL
0400200100
LLOP RIBES FRANCISCO JAVIER
0400200100
LAINEZ MIGUEL PEDRO JOSE
0400200100
SERVICIOS INTER MUNDO CINCO MIL, S.L.0400200100
BAUTISTA BAUTISTA EUSTAQUIA
0400200100
ALCALDE SESMA MARIA AURORA
0400200400
MARTA IBERNON JUAN JOSE
0400200400
SOLER OLLER JOSE
0400200400
SERRANO PIQUERAS FRANCISCO
0400200400
DALMAU AGUILAR ROSA MA.
0101301T00
CELMA EGEA JOSE ANTONIO
0101301D00
FISTERE GARCIA MARC
0400200100
PEREZ ATIENZA MIGUEL
0400200100
BAUTISTA BAUTISTA EUSTAQUIA
0400200100
BAUTISTA BAUTISTA EUSTAQUIA
0400200100
BAUTISTA BAUTISTA EUSTAQUIA
0400200100
ABAT SOLE MARIA LUISA
0400200100
BAUTISTA BAUTISTA EUSTAQUIA
0400200100
GALERA MARTINEZ JOSEFINA
0400200100
PERNA CASTELLBLANQUE LAURA
0101301T00
SEL OSONA D’ALIMENTACIO ARTESANA SC 0400200100
GONZALEZ FUSTERO MARIA JESUS
0400200400
GALLEGO GUIJARRO JERONIMA
0101301S00

18,03
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
18,03
18,03
18,03
18,03
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
18,03
30,05

0626 CMF
C 7116 BGP
T 6733 AY
T 3054 BF
6851 CFJ
L 9494 AH
8145 BXK
B 9364 UZ
T 5178 AP
9773 CVW
T 3452 AT
T 5265 U
2969 BXN
3085 BHR
T 9959 AP
4547 CFV
3804 BZT
T 5178 AP
T 5178 AP
T 5178 AP
B 0720 VG
T 5178 AP
T 4094 AF
2254 BTN
B 0469 SG
Z 7113 BF
0805 CJX
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ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA
2004/10671 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
Sala de lo Contencioso-Administrativo — Sección Segunda
Edicto
El magistrado de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,

2004/10641 - AJUNTAMENT DE VALLS

Hace saber: que por María Jesús Domingo Lorenzo, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo bajo el n.º 799/2004,
contra Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Tarragona,
sobre resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Tarragona, de fecha 19 de julio de 2004, por la que se fija el justiprecio de la finca rústica 111 del término municipal de Reus.
Expediente incoado por la Demarcación de Carreteras del Estado en
Catalunya con motivo de las obras de la Variante de Vila-seca en la
CN-340, de Barcelona a Cádiz, enlace con la CN-420. Expediente
19/2004/1.
Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo
47 de la Ley jurisdiccional. Sirviendo la publicación del presente
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven
derechos del propio acto administrativo recurrido y, asimismo, a las
que puedan tener interés directo, para que si lo desean puedan personarse en legal forma en las presentes actuaciones hasta el momento
en que hayan de ser emplazadas para contestar la demanda.

Edicte

Barcelona, 6 de octubre de 2004. — El secretario (ilegible).

Aprovat inicialment per Decret d’Alcaldia 304/04, de data 11
d’octubre d’enguany, el projecte de compensació de la Unitat
d’Actuació 7 de Valls, antiga fàbrica Dasca, i en virtut del que
disposa l’art. 108 del Reglament de Gestió Urbanística i l’art. 64 del
Decret llei 1/1990, s’exposa al públic pel termini d’UN MES, a
comptar des de l’endemà de la publicació del darrer anunci que es
publiqui.
Valls, 11 d’octubre de 2004. — L’alcaldessa, Dolors Batalla
Nogués.

2004/10615 - AJUNTAMENT DE VINEBRE
Anunci
El Ple de la corporació, de data 29 de setembre, ha aprovat
inicialment l’expedient de modificació del pressupost de despeses de
2004 de suplement de crèdit núm. 4 i finançat amb el romanent
líquid de tresoreria de l’exercici anterior i no utilitzat en l’expedient
d’incorporació de romanent de crèdit.
Qui es consideri interessat d’acord amb els termes que estableix
l’article 22 del RD 500/1990, de 20 d’abril, podrà presentar
al·legacions. Si no es presenten es considerarà definitivament
aprovada la modificació.
Termini presentació al·legacions: 15 dies hàbils a partir del dia
següent de la publicació aquest anunci.
Lloc de consulta: Ajuntament C/ Torre núm. 22, de dilluns a
divendres de 11,30 a 14,30 h.
Òrgan davant qui es reclama i competent per resoldre: el Ple.
Vinebre, 30 de setembre de 2004. — L’alcalde, Enric Prós
Ferré.

2004/10672 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
Sala de lo Contencioso-Administrativo — Sección Segunda
Edicto
El magistrado de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
Hace saber: que por Coproce SL, se ha interpuesto recurso
contencioso-administrativo bajo el número 779/2004, contra Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa de Tarragona, sobre de fecha 197-04, que fija justiprecio para la expropiación de la finca 43.510009-C de Perafort. Beneficiaria GIF y expropiante Ministerio de
Fomento, expdte. 28/04.
Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo
47 de la Ley jurisdiccional. Sirviendo la publicación del presente
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven
derechos del propio acto administrativo recurrido y, asimismo, a las
que puedan tener interés directo, para que si lo desean puedan personarse en legal forma en las presentes actuaciones hasta el momento
en que hayan de ser emplazadas para contestar la demanda.
Barcelona, 6 de octubre de 2004. — El secretario (ilegible).

2004/10675 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
Sala de lo Contencioso-Administrativo — Sección Segunda
Edicto
El magistrado de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
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Hace saber: que por Coproce SL, se ha interpuesto recurso
contencioso-administrativo bajo el número 780/2004, contra Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa de Tarragona, sobre resolución
de 19 de julio de 2004, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de 8 de marzo de 2004 que
fija justiprecio para la expropiación de la finca 43.510-010 de
Perafort. Beneficiaria GIF. Expropiante Ministerio de Fomento.
Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo
47 de la Ley jurisdiccional. Sirviendo la publicación del presente
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven
derechos del propio acto administrativo recurrido y, asimismo, a las
que puedan tener interés directo, para que si lo desean puedan personarse en legal forma en las presentes actuaciones hasta el momento
en que hayan de ser emplazadas para contestar la demanda.

47

Edicto

2/3 partes de la rústica. Sita en la partida de Maset, de
Masenderge (Tarragona). Tiene una superficie construida de 34.980
m2. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Amposta n.º 1, tomo
3530, folio 41, finca 35.382. Propiedad de D. Abel Gilabert García
y D.ª Margarita Fluixa Margalef.
La subasta se celebrará el próximo día 8 de noviembre a las 10.45
horas en la sala de audiencias de este Juzgado sito en c/ Coso Alto,
16/18, conforme con las siguientes condiciones:
1.ª Su valoración a efecto de subasta de las 2/3 partes de
inmueble que se ejecuta es de 140.952,40 euros.
2.ª La certificación registral y, en su caso, la titulación del inmueble
o inmuebles que se subastan estará de manifiesto en la Secretaría de
este Juzgado.
3.ª Se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación existente o que no existan títulos.
4.ª Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del
actor continuarán subsistentes entendiéndose por el solo hecho de participar en la subasta, que el licitador los admite y queda subrogado en
la responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudicare a
su favor.
5.ª Para tomar parte en la subasta los postores deberán depositar,
previamente, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este
Juzgado en la entidad Banesto, CCC 0030 8017 03 0294904273
1983 0000 05 0552 02, el 30 por 100 del valor de la finca a
efecto de subasta, devolviéndose las cantidades, una vez aprobado el
remate, a aquellos que participen en la misma, excepto al mejor postor,
salvo que soliciten su mantenimiento a disposición del Juzgado para el
caso en que el rematante no consignare el resto del precio, debiendo
consignar asimismo en dicho resguardo si, en su caso, las cantidades
ingresadas pertenecen en todo o en parte a un tercero identificándole
adecuadamente.
6.ª Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado al que se deberá acompañar el resguardo de haber realizado la consignación a que se refiere
la condición anterior, los cuales serán abiertos al inicio de la subasta,
surtiendo los mismos efectos que las que se realicen oralmente.
7.ª Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con la facultad de ceder
el remate a un tercero, pudiendo tomar parte en la subasta sólo cuando
existan licitadores, pudiendo mejorar las posturas que hicieren.
8.ª Para el caso de que se hagan posturas que no superen al menos
el 50 por 100 del valor de tasación o aun siendo inferior cubran, al
menos, la cantidad por la que se ha despachado ejecución, incluyendo
la previsión para intereses y costas, no se aprobará el remate salvo
que el tribunal acuerde otra cosa a la vista de las circunstancias concurrentes en el procedimiento.
9.ª No se puede hacer constar la situación posesoria del inmueble.
10.ª El presente edicto estará expuesto en el tablón de anuncios de
este Juzgado y en los lugares públicos de costumbre hasta la fecha de
celebración de la subasta.
11.ª Para el caso de que la notificación del señalamiento al
ejecutado resultase infructuoso por encontrarse en ignorado paradero,
sirva la presente de notificación edictal para el mismo.
12.ª En el supuesto que por causa de fuerza mayor no pudiere
llevarse a cabo la subasta en el día y hora señalados, se celebrará el
día siguiente hábil.

D.ª María Ángeles Pérez Periz, secretaria del Juzgado de Primera
Instancia n.º 1 de Huesca, hace saber:

Y en cumplimiento de lo acordado, libro el presente, en Huesca, a
7 de octubre de 2004. — El secretario (ilegible).

Barcelona, 30 de septiembre de 2004. — El secretario (ilegible).

2004/10676 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
Sala de lo Contencioso-Administrativo — Sección Segunda
Edicto
El magistrado de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
Hace saber: que por Julián Olivella Rafols y M.ª Rosa Vilanova
Montané, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo bajo el
número 800/2004, contra Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa de Tarragona sobre: 1) resolución de 19 de junio de 2004
por la que se fija el justiprecio de las fincas rústicas 43.080-001 y
43-080-007 de l’Arboç expediente incoado por el Ministerio de
Fomento con motivo del proyecto tren alta velocidad Madrid-Francia
por Barcelona siendo beneficiario GIF Expte. 17/04; 2) resolución
de 19 de junio de 2004 referente a las fincas rústicas 43-080-109
y 43-080-134 Expte. 18/2004/1.
Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo
47 de la Ley jurisdiccional. Sirviendo la publicación del presente
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven
derechos del propio acto administrativo recurrido y, asimismo, a las
que puedan tener interés directo, para que si lo desean puedan personarse en legal forma en las presentes actuaciones hasta el momento
en que hayan de ser emplazadas para contestar la demanda.
Barcelona, 7 de octubre de 2004. — El secretario (ilegible).

J U T J ATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
2004/10617 - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
N.º 1 DE HUESCA

Que en virtud de lo acordado en resolución del día de la fecha,
dictada en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 552/2002
que se sigue en este Juzgado, a instancia de Caja Rural de Huesca
S. Coop. de Crédito, representada por D.ª María Ángel Pisa Torner,
contra Abel Gilabert García, Margarita Fluixa Margalef Gilacar SL, en
reclamación de 18.030,36 euros de principal e intereses moratorios y
ordinarios vencidos más otros 5.400 euros fijados prudencialmente
para intereses y costas de ejecución, por el presente se anuncia la venta
en pública subasta, con antelación de veinte días cuando menos, de la
siguiente finca propiedad del ejecutado:

2004/10619 - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
N.º 4 DE TARRAGONA
Edicto
Francisco Javier Cabrera Molina, secretario judicial del Juzgado de
Primera Instancia n.º 4 de Tarragona, hago saber:
Que ante este Juzgado se sigue expediente de dominio de reanudación del tracto sucesivo número 85/04 Sección 7, a instancia de
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Antonio Cañete Arjona, representado por la procuradora Elisabet
Carrera Portusach, sobre inscripción de la finca urbana número
doce. Vivienda en la planta segunda, puerta cuarta, tipo B, del
edificio de esta ciudad, barrio de Bonavista, calle Doce, número
veintiséis. Consta de recibidor, comedor-estar, cocina, paso, tres
dormitorios y aseo. Cabida útil: cuarenta y tres metros noventa y dos
decímetros cuadrados y construido de cincuenta y dos metros setenta
y cinco decímetros cuadrados. Linda: frente, tomando por tal el del
portal de la escalera por la que tiene un acceso, con calle de su
situación; derecha entrando al edificio con vivienda puerta tercera
de la misma planta en parte mediante el rellano de la escalera;
izquierda, con la proyección vertical de la finca de donde procede,
en parte mediante patio de luces; espalda, con vivienda puerta
primera de la misma planta, en parte mediante patio de luces.
Coeficiente: cinco enteros cuarenta y una centésimas por ciento.
Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Tarragona-3, al
tomo 1078, libro 440, folio 165, finca número 35.306 de la
sección 1.ª.
Por resolución de esta fecha se ha acordado la citación de
Agustín de Lucas y Casla y a su esposa M.ª del Carmen Bartolozzi
Toledana como personas de quien procede el bien, a fin de que
dentro del término de diez días puedan comparacer en autos
alegando lo que a su derecho convenga.
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derecha entrando al edificio con vivienda puerta tercera de la misma
planta en parte mediante el rellano de la escalera; izquierda, con la
proyección vertical de la finca de donde procede, en parte mediante
patio de luces; espalda, con vivienda puerta primera de la misma
planta, en parte mediante patio de luces. Coeficiente: cinco enteros
cuarenta y una centésimas por ciento. Consta inscrita en el Registro
de la Propiedad de Tarragona-3, al tomo 1078, libro 440, folio
165, finca número 35.306 de la sección 1.ª.
Por resolución de esta fecha se ha acordado la convocatoria de
las personas ignoradas a quienes pueda perjudicar la inscripción solicitada de dicha finca, para que en el término de diez días puedan
comparacer ante este Juzgado y alegar lo que a su derecho
convenga.
Tarragona, 1 de septiembre de 2004. — El secretario judicial
(ilegible).

J U T J ATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

2004/10657 - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN DE FALSET

Tarragona, 1 de septiembre de 2004. — El secretario judicial
(ilegible).

Edicto
D.ª Victoria Gallego Martínez, jueza de Primera Instancia e Instrucción
de Falset y su partido,

2004/10620 - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
N.º 4 DE TARRAGONA

Hago saber: que en este Juzgado se sigue expediente de declaración de herederos y abintestato con el n.º 240/04, instado por
D. Joan Amorós Borràs de su hermana D.ª Ramona Amorós Borràs,
vecina de Falset, nacida en Rasquera y falleció en Móra d’Ebre el
28 de junio de 2003, sin haber otorgado disposición testamentaria
alguna, siendo reclamante de su herencia D. Joan Amorós Borràs
hermano de la fallecida.
Por medio del presente y conforme a lo establecido en el art.
984 de la LEC se llama a todas aquellas personas que se crean en
igual o mejor derecho a dicha herencia para que, en el plazo de
treinta días, comparezcan ante este Juzgado para reclamarla, bajo
apercibimiento de pararles el perjuicio a que haya lugar en
derecho.

Edicto
Francisco Javier Cabrera Molina, secretario judicial del Juzgado de
Primera Instancia n.º 4 de Tarragona, hago saber:
Que ante este Juzgado se sigue expediente de dominio de reanudación del tracto sucesivo número 85/04 Sección 7, a instancia de
Antonio Cañete Arjona, representado por la procuradora Elisabet
Carrera Portusach, sobre inscripción de la finca urbana número doce.
Vivienda en la planta segunda, puerta cuarta, tipo B, del edificio de
esta ciudad, barrio de Bonavista, calle Doce, número veintiséis.
Consta de recibidor, comedor-estar, cocina, paso, tres dormitorios y
aseo. Cabida útil: cuarenta y tres metros noventa y dos decímetros
cuadrados y construido de cincuenta y dos metros setenta y cinco
decímetros cuadrados. Linda: frente, tomando por tal el del portal de
la escalera por la que tiene un acceso, con calle de su situación;

Para que sirva de llamamiento en forma expido el presente, en
Falset, a 30 de julio de 2004. — La jueza (ilegible). — El secretario
(ilegible).
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