BUTLLETÍ OFICIAL

14 / 1 / 2002

DE LA

PROVÍNCIA

DE

BARCELONA

Núm. 12 / Pàg. 27

Administració Local
AJUNTAMENTS
Badalona
ANUNCI
En sessió plenària celebrada el 30 doctubre de 2001, es va aprovar inicialment el
Reglament de Cementiris de Badalona. Transcorregut el període dal·legacions sense que
se nhagi produït cap, lacord inicial esdevé
definitiu, tal com ho preveu lart. 65.1 del
Reglament dobres, activitats i serveis dels
ens locals.
Contra laprovació definitiva es pot interposar recurs contenciós-administratiu davant
la Sala del contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de dos mesos a comptar des de la
publicació daquest anunci en el B UTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
En compliment del que estableix larticle
66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny es
fa públic el text íntegre del Reglament:
REGLAMENT DE CEMENTIRIS
TÍTOL

PRIMER

DISPOSICIONS

GENERALS

Article 1r
1. Els cementiris municipals de Badalona el de Sant Crist o Cementiri Vell i el de Sant
Pere o Cementiri Nou-, són béns de domini
públic, afectes al servei públic que els hi és
propi.
2. Correspon a lAjuntament la seva administració, direcció, manteniment i gestió, llevat dallò que sigui competència daltres
administracions.
Article 2n
També correspon a lAjuntament:
a) Lorganització, cura i condicionament
dels cementiris, i de les construccions funeràries, de serveis i instal·lacions.
b) Latorgament de les concessions demanials i el reconeixement de drets funeraris de
qualsevol classe.
c) Lautorització als particulars per tal de
realitzar en els cementiris les obres o
instal·lacions que els siguin pròpies, a més de
llur direcció i inspecció.
d) Lautorització de les inhumacions,
exhumacions i trasllats de cadàvers i restes
que pretenguin realitzar-se en els cementiris
municipals, així com la recepció de restes o
cendres.
e) La percepció de drets, taxes i preus
públics que legalment sestableixin.
f) El compliment de les mesures sanitàries i
higièniques dictades o que es dictin en el
futur.
Article 3r
1. En els cementiris municipals es realitzaran els enterraments sense discriminació de
cap mena, per raons de raça, religió, ni per
cap altre causa.
2. De conformitat amb la voluntat del
difunt i de la seva família, es podrà disposar
el que es cregui més convenient per a la

celebració, si sescau, de la corresponent
cerimònia civil o religiosa, sempre en funció
de les necessitats del servei.
Article 4t
Els visitants dels cementiris es comportaran amb el respecte adequat al recinte i a tal
efecte no es permetrà cap acte que, directament, o indirectament, en suposi profanació,
donant compte a lautoritat competent per a
la sanció que procedeixi.
Article 5è
El servei de cementiris municipals podrà
prestar-se per mitjà de qualsevol de les formes de gestió, directe o indirecte, previstes a
la legislació vigent.
Article 6è
A la unitat administrativa del departament
gestor dels cementiris, hi haurà un registre
públic de totes les sepultures i les operacions
que shi realitzin, així com de les incidències
pròpies de la seva titularitat.
Article 7è
El registre públic esmentat en larticle
anterior comprendrà les dades següents:
1. Registre general de les sepultures, que
contindrà , de cadascuna delles, les següents
dades:
a) Indicació de la sepultura amb menció
del nombre de departaments de que consta.
b) Data de la concessió, i, si sescau, la
dalta dobres de construcció de la sepultura
particular.
c) Nom, cognoms i domicili del titular de
la sepultura.
d) Nom, cognoms i domicili del beneficiari designat, si sescau, pel titular.
e) Successives transmissions per actes
intervivos o mortis causa.
f) Inhumacions, exhumacions o trasllats
que tinguin lloc amb indicació de nom, cognoms, sexe i data de les actuacions.
g) Particularitats dornamentació com làpides, etc...
h) Limitacions, prohibicions i clausura.
i) Venciment i pagaments de drets i taxes i
també taxes periòdiques.
j) Qualsevol incidència.
2. Registre dinhumacions
3. Registre dexhumacions i trasllats
4. Registre dentrada i sortida de comunicacions
5. Registre de peticions i queixes
6. Talonaris i auxiliars que siguin necessaris per a la bona administració.
Article 8è
Les peticions i queixes, tan escrites com
verbals, seran anotades en el llibre corresponent. Ladministració dels cementiris, quan es
tracti dactes que no pugui resoldre o executar els traslladarà a lòrgan corresponent per a
la seva resolució.
CAPÍTOL PRIMER
Del personal
Article 9è
Sens perjudici de lestructura orgànica o
funcional o de les formes de gestió que ses-

menten a larticle 5è., les funcions del servei
de cementiri són les següents:
a) Obrir i tancar les portes dels cementiris
els dies i a lhora que sigui fixada per lAjuntament.
b) Vigilar el recinte dels cementiris i informar de les anomalies que sobservin a òrgan
responsable de lÀrea Municipal competent.
c) Complir les ordres de lòrgan responsable dels serveis funeraris municipals en tot
allò que faci referència a lorganització i funcionament dels cementiris.
d) Exigir als particulars la obtenció de la
llicència municipal per a la realització de
qualsevol obra o instal·lació.
e) Impedir lentrada o sortida del recinte
del cementiri de qualsevol resta o objecte, si
el portador no disposa de la corresponent
autorització municipal.
f) Impedir lentrada al recinte del cementiri
de vehicles no autoritzats i vetllar perquè
aquests estacionin a les zones expressament
autoritzades.
g) Tenir cura que totes les instal·lacions i
construccions es trobin sempre en perfecte
estat de netedat, conservació i ordre.
h) Fer sortir del recinte a tota persona o
grup que pertorbi la tranquil·litat o les normes de respecte inherents al lloc. També
simpedirà lentrada de gossos i daltres animals.
i) Atendre amb la diligència deguda les
sol·licituds que puguin dirigir els visitants del
recinte.
j) Impedir lentrada o sortida de cadàvers,
restes o fèretres així com el seu trasllat, si
lempresa funerària encarregada daquest servei no acredita estar autoritzada com a tal en
el municipi de Badalona. En cas dinhumació
procedent dun altre població lempresa
haurà destar autoritzada a Badalona o a la
població dorigen.
CAPÍTOL SEGON
De lorganització i administració
Article 10è.
Correspon al Departament Municipal Gestor, sense perjudici de la gestió directa o indirecta, les competències següents:
a) Gestionar els permisos dinhumacions,
exhumacions i trasllats.
b) Portar el llibre-registre denterrament i
el llibre-registre de nínxols i sepultures.
c) Practicar els assentaments corresponents
en tots els llibres-registre.
d) Gestionar i lliurar els títols corresponents i anotar-ne les transmissions i incidències dacord amb els decrets municipals
corresponents.
e) Formular a lAjuntament les propostes
necessàries en relació a aquelles qüestions
que es considerin oportunes per a la bona
gestió del servei.
f) Qualsevol altre funció relacionada amb
el servei de cementiris que no estigui expressament atribuïda a un altre òrgan municipal.
Article 11è
En els cementiris shabilitaran un o diversos indrets destinats a ossera general per
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recollir les restes resultants de la neteja i
desallotjament de sepultures. En cap cas,
ningú podrà reclamar les restes una vegada
dipositades a les osseres.
Article 12è
Lentrada de materials per a la realització
dobres es farà únicament dins de lhorari
dobertura dels cementiris. Les obres realitzades per particulars hauran defectuar-se en
dies laborables, durant lhorari dobertura al
públic, i hauran de comptar amb la llicència
pertinent. En cap cas es permetrà la realització de treballs propis de taller dels industrials
al recinte del cementiri.
Article 13è
La realització de qualsevol obra, col·locació de làpides i elements accessoris, pintura,
substitució, etc... requerirà lobtenció prèvia
de llicència municipal, amb independència
que suposi liquidació o no de drets fiscals
municipals i respectant les condicions que
sespecifiquin a la normativa vigent sobre la
matèria.
Article 14è
La conservació i manteniment de les edificacions i instal·lacions dels cementiris seran
responsabilitat de lAjuntament, que establirà
la corresponent taxa municipal i podrà gestionar-la de forma directa o indirecta. No
obstant, aniran a càrrec dels titulars dels drets
funeraris la conservació i manteniment dels
elements accessoris que instal·lin a les sepultures.
Article 15è
Els titulars dels drets funeraris seran responsables dels danys i desperfectes que com
a conseqüència de la seva acció puguin causar en les construccions del cementiri i també
en els elements accessoris de les sepultures
contigües.
TÍTOL SEGON
DELS

DRETS FUNERARIS

CAPÍTOL

PRIMER

Dels drets funeraris en general
Article 16è
El dret funerari comprèn les concessions
de totes les sepultures dels cementiris municipals. Els drets funeraris seran atorgats i
reconeguts per lAjuntament dacord amb
allò previst a la present Ordenança.
Article 17è
Tot dret funerari sinscriurà en el llibre
registre corresponent i serà acreditat mitjançant lexpedició del títol pertinent.
Article 18è
El dret funerari implica només lús de les
sepultures i nínxols del cementiri, la titularitat
dominical dels quals correspon únicament a
lAjuntament.
Article 19è
Les obres de caràcter artístic i qualsevol
altre instal·lació fixa existent en les sepultures
i nínxols revertiran a favor de lAjuntament al
termini de la concessió. Malgrat això es

podrà autoritzar la seva retirada durant la
vigència de la concessió sempre que això no
impliqui un deteriorament de la sepultura o
nínxol.
Article 20è
La titularitat dun dret funerari neix per
lacte de la concessió i comportarà el pagament de la taxa o exacció establerts a la
corresponent ordenança fiscal.
Es considera dipositari aquella persona
que a més désser posseïdor del títol, paga la
taxa de conservació.
Beneficiari és aquella persona designada
pel titular per a succeir-lo com a tal, després
de la seva mort i es portarà a terme per mitjà
de compareixença del concessionari davant
el Departament gestor, o en document notarial, i requerirà per a la seva eficàcia lacceptació del beneficiari.
CAPÍTOL SEGON
De les concessions
Article 21è
1. Les concessions sacreditaran mitjançant el títol corresponent, que serà expedit
per ladministració municipal.
2. En els títols de concessió de drets funeraris es farà constar:
a) Dades que identifiquin les sepultures.
b) Data de lacord municipal dadjudicació.
c) Nom, cognoms i dades del titular.
d) Designació dels beneficiaris mortis
causa.
e) Identificació per nom, cognom i sexe
dels cadàvers o restes objecte dinhumacions,
exhumacions o trasllats, i data daquestes
operacions.
f) Limitacions i/o prohibicions, si sescau.
g) Durada de la concessió.
3. Lexpedició dun duplicat del títol
només podrà ésser efectuada en casos de
pèrdua, i requerirà sotmetre la sol·licitud,
quan no provingui del titular, a informació
pública en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
i un diari dels de major circulació, essent les
despeses a càrrec del sol·licitant.
Article 22è
Les concessions de nínxols podran tenir
una durada de 2, 5 i 25 anys, les de columbaris 25 anys i les tombes de 50 anys. Les
concessions de 25 i 50 anys podran ser prorrogables, sense que es pugui excedir del termini de 75 anys, previ pagament de les taxes
corresponents a una nova concessió.
Article 23è
Les concessions de nínxols només podran
atorgar-se per la necessitat de lenterrament
immediat dun cadàver o per el trasllat de
restes des dun altre nínxol.
Els nínxols destinats a les concessions de 2
anys (ó de 5 anys si la causa de la defunció
fos una malaltia infecciosa o per ordre judicial) seran, sempre que hi hagi disponibilitat ,
5ens. o 6ens. pisos.
Article 24è
La concessió dels nínxols, columbaris i
tombes, sadjudicarà en funció de les possibi-

litats existents, sense obrir cap nova via o
bateria de nínxols fins que lanterior shagi
exhaurit. En qualsevol cas, sadjudicaran únicament els nínxols ja construïts i es respectarà sempre lordre darribada de les sol·licituds.
Article 25è
Els enterraments successius en un mateix
nínxol, no alteraran el dret funerari preexistent. Si shagués de practicar un nova inhumació abans darribar el termini de la concessió, aquest podrà ser prorrogat, excepcionalment, per un període de 2 o 5 anys des de
la data de la inhumació, segons la causa de
la defunció o la voluntat dels familiars.
En el decurs de la pròrroga no podrà practicar-se cap nova inhumació en el nínxol de
que es tracti.
Article 26è
Per els enterraments successius i prèvia
petició del titular o dels llurs representants, es
procedirà a obrir la sepultura i realitzar la
reducció de restes abans que siguin presents
els assistents a la inhumació.
Article 27è
Sentendrà caducada automàticament tota
concessió de 2 ó 5 anys si finalitzat aquest
període i a requeriment de lAjuntament, el
titular no manifesta la seva voluntat de regularitzar la situació. Si el titular es manifesta
en aquest sentit, però el difunt no pugues ser
traslladat a una altra sepultura per aplicació
de larticle 44é. es prorrogarà fins a lendemà
de la finalització de la limitació.
CAPÍTOL TERCER
De la transmissió dels drets funeraris
Article 28é
Els terrenys, nínxols, tombes i columbaris i
qualsevol altre sepultura o construcció existent al cementiri, i els drets constituïts sobre
aquests, es consideren bens fora del comerç.
Article 29è
Serà vàlida la transmissió dels drets funeraris per actes inter vivos o mortis causa,
en la forma prevista en els articles següents.
Article 30è
La transmissió per actes inter vivos
podrà portar-se a terme per cessió. Aquesta
haurà désser acreditada mitjançant la signatura de documents de renúncia i acceptació
que el cedent i el cessionari, respectivament,
estaran obligats a realitzar davant el Departament gestor, o bé, que la signatura sigui reconeguda per una altra Administració o qualsevol altre mitjà fefaent. Tanmateix, hauran de
fer lliurament del títol de la concessió transmesa, que quedarà anul·lada i sestendrà un
de nou a favor del cessionari.
Article 31è
La transmissió per actes mortis causa
serà vàlida amb les formalitats següents:
a) A la mort del titular dun dret funerari,
el beneficiari o en el seu defecte, lhereu, té
dret a la transmissió daquell al seu favor. Cas
que una disposició testamentari posterior
contradigui expressament la designació de
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beneficiari en relació amb el dret funerari,
tindrà preferència el que resulti del testament.
b) En el cas de pluralitat dhereus, la titularitat del dret funerari satorga a un dells,
havent-hi de renunciar la resta, els quals, restaran obligats a realitzar la signatura del
document de renúncia davant el Departament gestor, o be que sacrediti la validesa de
la signatura davant una altre Administració o
per qualsevol altre mitjà fefaent. En cas de
discrepància entre diversos hereus, la titularitat es reconeixerà a qui correspongui segons
les normes civils que siguin daplicació.
Article 32è
La transmissió sol·licitada per una persona
que sigui posseïdora del títol i no tingui relació de parentiu amb el titular, o no pugui
acreditar aquesta relació de forma fefaent,
donarà lloc a una transmissió del dret funerari en precari.
Tanmateix, quan tenint relació de parentiu, no es pugui demostrar plenament la legitimitat per realitzar una transmissió de dret
en ferm, caldrà que el temps transcorregut
des de la data de la concessió a nom de lactual titular fins la data de la sol·licitud sigui
superior a 50 any, o bé, si linterval és inferior, que es pugui demostrar documentalment
la mort del titular i que aquest no va atorgar
testament.
En aquestes circumstàncies shauran de
publicar edictes a la premsa, al taulell danuncis i al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
per a coneixement de les possibles terceres
persones interessades en el canvi de nom de
la titularitat. Les despeses que es derivin de
les referides publicacions seran a càrrec del
peticionari.
Si en termini establert no es produís cap
tipus de reclamació, sestendrà un nou títol a
favor del posseïdor, si bé la titularitat tindrà
caràcter provisional durant un termini de vint
anys, amb ladvertiment que, si durant el
referit termini, instés la titularitat una persona
amb millor dret, seria anul·lat el dret funerari
atorgat en precari i expedit un nou títol al
tercer sol·licitant, sense que aquell pogués
reclamar cap tipus dindemnització.
Article 33è
La condició dhereu es pot demostrar mitjançant els documents següents:
a) En el cas dhereus testamentaris, mitjançant la presentació del corresponent testament o escriptura dinventari.
b) En el cas de successió intestada, amb
declaració dhereus ab intestato , mitjançant
la presentació de la corresponent acta judicial, escriptura dinventari o acta de notorietat davant Notari.
c) En un altre cas, amb la demostració
documental del dret a ésser hereu per aplicació de les normes del dret civil.
CAPÍTOL QUART
De lextinció de les concessions
Article 34è
Es declararà la caducitat de la concessió
amb reversió del nínxol o sepultura correspo-

nent a favor de lAjuntament, en els supòsits
següents:
a) Pel transcurs del termini de la concessió
sense que el seu titular hagi sol·licitat, en els
casos en que fos possible, la pròrroga.
b) Per renúncia expressa del seu titular.
c) Pel transcurs de 5 anys des de la mort
del seu titular sense que els seus successors
hagin sol·licitat la transmissió de la concessió
al seu favor.
d) Per la manca de pagament dels drets o
taxes corresponents, durant cinc anys.
Excepte en el supòsit b) la declaració de
reversió requerirà notificació personal al titular o als seus successors si sen coneix el
domicili, com a mínim durant lany immediatament anterior a la finalització del període, i
en el seu defecte, sotmetre-la a informació
pública, mitjançant anuncis al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a un diari dels de major
circulació, i al taulell danuncis de la corporació .
Article 35è
Les sepultures que no continguin cadàvers
ni restes, podran ser retrocedides pels seus
titulars a lAdministració, i a tal efecte, sels
abonarà les quanties que per a cada cas
assenyali dOrdenança Fiscal vigent.
TÍTOL TERCER
DE

LES OPERACIONS FUNERARIES

Article 36è
Les inhumacions, exhumacions i trasllats
sefectuaran segons les normes del Reglament
de Policia Sanitària Mortuòria de Catalunya,
dacord amb el que disposa aquest títol. Serà
possible realitzar els trasllats sense la presència de la família o representant daquesta,
comptant amb la seva autorització prèvia.
Article 37è
Tota inhumació, exhumació o trasllat
requerirà lautorització de lautoritat municipal.
Article 38è
En tota petició dinhumació caldrà la presentació a loficina administrativa municipal
dels documents següents:
a) Títol funerari o sol·licitat de concessió
de dret funerari segons sescaigui.
b) Llicència denterrament.
c) Autorització judicial en els casos distints
de la mort natural.
d) Pagament dels drets establerts en lordenança fiscal corresponent.
Article 39è
En el moment de la presentació dun títol
per efectuar una inhumació sidentificarà la
persona que efectuï aquesta presentació. Si
no fos el titular haurà de justificar la seva
intervenció i legitimació a requeriment del
personal de loficina administrativa municipal.
Article 40è
Únicament es podrà autoritzar la inhumació sense títol en els casos següents:
a) Quan és el propi titular qui ho sol·licita,
al·legant pèrdua del títol.

b) Quan sigui el dipositari
c) Quan shagi dinhumar el propi titular,
sautoritzarà la seva inhumació sense presentació del títol, a qualsevol persona que comparegui sigui o no familiar.
En aquests dos casos hauran de comparèixer els interessats a les dependències del
Departament gestor o òrgan indirecte gestor,
per efectuar la seva petició.
Si en el termini de 15 dies a comptar des
de la data de la inhumació no presentessin el
títol original del nínxol o si això no fos possible, no demanessin un canvi de nom de la
titularitat funerària, no es podrà tornar a fer
cap servei funerari en aquell nínxol (inhumació, col·locació de làpides, etc.).
Article 41è
A la vista de la documentació presentada,
sexpedirà lautorització dinhumació i lordre denterrament, la qual haurà de presentar-se a lencarregat del cementiri en el
moment de la inhumació.
A lensems, sanotarà en el títol presentat
la inhumació que shagi de practicar.
Article 42è
No podrà obrir-se cap sepultura ni realitzar-se cap trasllat de difunt, ni de restes fins
que no hagi transcorregut el temps previst als
supòsits concretats a larticle 25, o excepcionalment, per manament judicial.
Article 43è
El nombre dinhumacions successives en
cadascuna de les sepultures només estarà
limitat per la seva capacitat i a tenor dels
següents criteris.
1. A criteri del responsable municipal, en
funció de lhistòric de difunts enterrats, es
podrà exigir una reducció de restes, prèvia a
una nova inhumació.
2. Abans duna nova inhumació, si cal fer
qualsevol reducció de restes, shauran dobservar escrupolosament els terminis que
marca la Llei de Policia Sanitària i Mortuòria
de Catalunya.
3. En el cas de nínxols antics amb dimensions reduïdes, els serveis funeraris hauran de
tenir-ho en compte perquè els models de caixes no superin les dimensions dels nínxols.
Qualsevol limitació voluntària disposada
pel titular del dret funerari, restarà condicionada al termini del respectiu dret funerari.
Article 44è
Lexhumació dun cadàver o de les restes,
per a la seva inhumació en un altre cementiri, necessitarà la sol·licitud del titular de la
sepultura de què es tracti i caldrà que hagin
transcorregut els terminis establerts, dacord
amb les normes del present Reglament i del
Reglament de Policia Sanitària i Mortuòria de
Catalunya.
Si la inhumació sha defectuar en un altra
sepultura del mateix cementiri, caldrà la presentació del títol del dret funerari corresponent.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIA, ADDICIONAL I FINAL
Disposició transitòria primera
Tots el dipositaris amb una antiguitat supe-
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rior a 5 anys hauran de sol·licitar el canvi de
nom de la titularitat del dret funerari al seu
favor en un termini de 5 anys, transcorregut
el qual sextingirà la concessió dacord amb
el que disposen els articles 34é de la present
ordenança.
Disposició transitòria segona
Mentre no siguin fixades per lajuntament
els models i les normes tècniques esmentades
a larticle 13 de la present ordenança es mantindran en vigor aquelles aplicades fins el dia
davui.
Disposició transitòria tercera
Es respectaran els drets adquirits abans de

lentrada en vigor del present Reglament
Disposició addicional primera
Les matèries no previstes per aquest reglament es regiran pel Reglament de Policia
Sanitària i Mortuòria, vigent a cada moment.
Disposició addicional segona
En cap cas podrà registrar-se el dret funerari a nom de Societats dAssegurances, de
Previsió o qualsevol altre similar que, exclusivament com a complement daltres riscs,
garanteixen als seus afiliats el dret a sepultures per el dia del seu òbit.
Les esmentades societats només podran
obligar-se a proporcionar a lassegurat el

capítol necessari per obtenir-la.
Disposició final
Aquest reglament entrarà en vigor als
quinze dies dhaver-se publicat íntegrament
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Badalona, 3 de gener de 2002.
El Regidor de lÀrea, Manuel Rodríguez
Miralles.

Barcelona

corresponen a les denúncies que els hi han
estat formulades com presumptes infractors
de les Ordenances Municipals, ja que no
shan pogut practicar directament, malgrat
haver-se intentat individualment.
Els afectats podran, en el termini de quinze dies a partir de la present publicació,
al·legar el que considerin convenient per a la
seva defensa i proposar les proves que esti-

min oportunes.
Transcorregut lesmentat termini, a la vista
del que shagi al·legat i provat i escoltat el
denunciant, en el seu cas, es dictarà la resolució que procedeixi, la qual es notificarà en
la forma legalment prevista.
Segon. - El lloc de pagament és a lInstitut
Municipal dHisenda, domiciliat a lavinguda
del Litoral, número 30.

EDICTE
Es fa saber:
Primer. - Pel present edicte es notifica a les
persones que es relacionen a continuació,
que inclou els expedients compresos entre el
2001-5005690 i el 2001-7002839, que
MATRICULA§ INFR§ LLOC DELS FETS§

DATA§

HORA§COGNOMS I NOM§

B-9831-LY§
B-9831-LY§
B-9831-LY§
B-8719-UL§
§
§
§
6020 BGZ§
§
§
B-1620-TD§
B-7731-OK§
B-1492-OK§
7189 BJV§
§
§
§
B-0849-FM§
B-0849-FM§
B-0849-FM§
§
§
§
B-9564-SX§
B-7293-LK§
§
§
B-6000-MP§
§
§
B-6784-VJ§
§
§
§
B-7314-LK§
§

17-11-2001§
18-11-2001§
18-11-2001§
13-11-2001§
13-11-2001§
05-11-2001§
16-11-2001§
18-11-2001§
16-11-2001§
13-11-2001§
14-11-2001§
14-11-2001§
02-11-2001§
15-11-2001§
19-11-2001§
12-11-2001§
13-11-2001§
16-11-2001§
19-11-2001§
17-11-2001§
18-11-2001§
13-11-2001§
16-11-2001§
15-11-2001§
17-11-2001§
19-11-2001§
16-11-2001§
17-11-2001§
13-11-2001§
13-11-2001§
15-11-2001§
18-11-2001§
13-11-2001§
19-11-2001§
18-11-2001§
16-11-2001§

04.17§
23.46§
04.17§
12.35§
15.00§
13.30§
08.40§
02.18§
20.22§
10.45§
16.35§
17.00§
00.05§
22.47§
11.25§
15.45§
08.50§
23.01§
02.45§
23.11§
08.10§
11.15§
04.00§
22.50§
03.21§
12.40§
12.10§
03.40§
15.55§
08.40§
23.35§
09.00§
12.10§
11.15§
04.24§
08.30§

04652§
04652§
04652§
04533§
04745§
04004§
04644§
04652§
04745§
04151§
04533§
04021§
04652§
04652§
04683§
04121§
04216§
04652§
04652§
04652§
04074§
04074§
04612§
04652§
04652§
04057§
04647§
04652§
04745§
04074§
04652§
04789§
04647§
04683§
04652§
04647§

LEPANT, 0294§
LEPANT, 0294§
LEPANT, 0294§
BERENGUER DE PALOU, 0145§
PL CARDONA, 0011§
CAPITA ARENAS, 0001§
PL COMERCIAL, 0007§
PALLARS, 0130§
PL VIRREINA, 0002§
SIGUENZA, 0019§
SANTALO, 0153§
PADILLA, 0158§
CONSELL DE CENT, 0355§
CASANOVA, 0199§
CRISTOBAL DE MOURA, 0229§
PG VALL DHEBRON, 0076*0§
TORRE DELS PARDALS, 0054§
AUSIAS MARC, 0039§
AUSIAS MARC, 0039§
AUSIAS MARC, 0039§
AV MRQ COMILLAS, S/N§
FELIU I CODINA, S/N§
MENDEZ NUÑEZ, 0018§
JACINTO BENAVENTE, 0021§
AUSIAS MARC, 0084§
SANTA ENGRACIA, 0054§
MERCE, 0026§
CANTABRIA, 0043§
PL CARDONA, S/N§
PETRARCA, 0042§
JORDI GIRONA, 0004§
AV MRQ COMILLAS, S/N§
AV FRANCESC CAMBO, 0021§
RBLA PRIM, 0083§
CARTAGENA, 0285§
PRINCESA, 0008§

ABELLEIRA*LAMAS JOSE A§
ABELLEIRA*LAMAS JOSE A§
ABELLEIRA*LAMAS JOSE A§
ANES*ROMERO ANTONIO§
BAGES*SALAS MIREIA§
BALANGEAU* CONSTANTIN§
BAR ROSAL§
BARBANCHO*BARQUERO ANTONIO§
BARCELO*SUNDSTROM RICARD§
BCN SERVEIS CONSTRUCCIO SING§
BEASCOA DE*VILET IGNACIO§
BENITEZ*RIBAS EMILIANO§
CANAL*SANTAS SECUNDINO§
CAPARROS*BAGA MARGARITA§
CARTROSAC SL§
COMUNIDAD DE P ROPIETARIOS§
CP TORRE DELS PARDALS 54§
CUENCA*VILLAREJO MARIA DEL§
CUENCA*VILLAREJO MARIA DEL§
CUENCA*VILLAREJO MARIA DEL§
DIAMOND§
DIRECT RECURSOS§
ESTEVERSON*CONRRELL JULIE§
FOMENTO INMOBILIARIO Y NAUTI§
GARCIA*LOPEZ MARTA§
GARCIA*NACHE ROMAN§
GAZITVA*CHRANES JAVIERA§
GIMENEZ*GONZALEZ ISIDRO§
GISPERT*GIRALT MIQUEL§
GONZALEZ MARTI NEZ ASES INMO§
GRANADOS*GUZMAN GREGORIO§
GUA VADEBAR§
GUARDADO*GUARDADO GRACIA§
HOME DEL SAC§
J GUZMAN CORBALAN§
KAOS ART§

IMPORT#
20.000#
20.000#
20.000#
20.000#
10.000#
25.000#
20.000#
20.000#
10.000#
15.000#
20.000#
20.000#
20.000#
20.000#
25.000#
20.000#
15.000#
20.000#
20.000#
20.000#
15.000#
15.000#
20.000#
20.000#
20.000#
15.000#
20.000#
20.000#
10.000#
15.000#
20.000#
50.000#
20.000#
25.000#
20.000#
20.000#

022002000179
A

MATRICULA§ INFR§ LLOC DELS FETS§

DATA§

HORA§COGNOMS I NOM§

§

13-11-2001§
13-11-2001§
14-11-2001§
17-11-2001§
18-11-2001§
18-11-2001§
21-11-2001§
06-10-2001§
17-11-2001§
14-11-2001§
17-11-2001§
18-11-2001§
13-11-2001§
16-11-2001§
18-11-2001§
01-11-2001§
13-11-2001§
16-11-2001§
18-11-2001§
19-11-2001§
18-11-2001§
11-11-2001§
16-11-2001§
18-11-2001§
29-10-2001§
16-11-2001§
16-11-2001§
22-10-2001§
16-11-2001§
01-11-2001§
14-11-2001§
16-11-2001§
10-10-2001§
10-10-2001§
30-10-2001§
15-11-2001§

09.10§
09.10§
15.30§
01.14§
22.49§
01.45§
23.24§
13.00§
22.30§
14.45§
07.40§
08.10§
00.14§
00.10§
19.55§
02.17§
08.00§
07.50§
03.02§
00.25§
04.45§
04.00§
02.12§
08.10§
16.50§
12.05§
02.44§
18.30§
23.11§
02.45§
12.20§
08.10§
12.58§
12.58§
00.45§
08.10§

§

§
B-7512-TG§
B-9142-JJ§
B-6919-OG§
B-0011-VU§
CS-7850-Z§
B-4931-NV§
§
§
§
§
B-8728-PF§
§
9620 BLG§
§
§
§
B-0898-PT§
§
§
B-8878-TL§
§
§
§
B-6800-JD§
§
B-8854-PV§
§
§
§
B-0520-KT§
B-0520-KT§
§
§

04216§
04151§
04071§
04652§
04652§
04652§
04652§
04510§
04652§
04745§
04074§
04074§
04074§
04652§
04006§
04652§
04647§
04647§
04612§
04652§
04614§
04612§
04652§
04074§
04151§
04647§
04652§
04612§
04652§
04612§
08421§
04647§
04510§
04510§
04614§
04151§

TORRE DELS PARDALS, 0016§
TORRE DELS PARDALS, 0016§
AGUDES, 0140§
SICILIA, 0184§
GV CORTS CATALANES, 1144§
CORSEGA, 0376§
VILAMARI, 0049§
AV RIO DE JANEIRO, 0097§
PARIS, 0093§
PL CARDONA, 0010§
AV MRQ COMILLAS, S/N§
AV MRQ COMILLAS, S/N§
NAVAS DE TOLOSA, 0295§
SANTANDER, 0002§
LLUÇANES, 0029§
MARINA, 0100§
PL J XIRAU PALAU, 0001§
PL J XIRAU PALAU, 0003§
GV CORTS CATALANES, 0859§
CASTILLEJOS, 0272§
ARAGO, 0478§
ARC SANT SILVESTRE, 0004§
PERU, 0177§
AV MRQ COMILLAS, S/N§
CARME KARR, 0002§
ESCUDELLERS, 0049§
BALMES, 0052§
PG GRACIA, 0056§
CONSELL DE CENT, 0093§
SANTALO, 0093*0095§
RAMBLA, 0004§
RAMBLA, 0086§
PAS SOTA MURALLA, 0007§
PG ZONA FRANCA, 0007§
REUS, 0023§
ANTONIO MACHADO, 0022§

KIFUR SA§
KIFUR SA§
LLAMAS*CAÑADA SERGIO§
MARIN*VAZQUEZ JOSE MARIA§
MARQUEZ*CORREA FRANCISCO J§
MARSE*TALTAVULL M AMOR§
MARTIN*JIMENEZ CARLOS§
MENDEZ*ASCENSAO DE GERMANO§
MOLES EXPRES TRANSPORTES DOS§
MOLINA*SESMAN JUAN J§
MORNING§
MORNING§
MUÑOZ*CASTRO ANDRES§
PEREZ*EXPOSITO DOLORES§
PLANAS*SOLE PAU§
PLAZA*CRESPO MARCOS§
PUB FLAHERTY§
PUB FLAHERTY§
RODRIGUEZ*PINTO JOSE A§
ROLDAN*BORNEZ ANA M§
RORY*JOHN PAUL§
SANCHEZ*GALLARDO JOSE L§
SERRANO*GARCIA JOSE§
SITOS DANCE F LOOR§
SOLA*FRESNEDA PEDRO§
TECHNIQUE§
TEJADA*SANCHEZ JOSE LUIS§
TEMPO MUSIC SA§
TORONELL*BONIQUET MIQUEL§
TRIAN*RIU JOAN§
URETA*PEREZ CRISTIAN§
VIATGES ROSA D ELS VENTS SA§
VILALTA*CRUZ LA JUAN§
VILALTA*CRUZ LA JUAN§
ZALDUONDO*BARBADO LINA MARIA§
ZANDAJARA*GONZALEZ LUIS§

IMPORT#
15.000#
15.000#
15.000#
20.000#
20.000#
20.000#
20.000#
20.000#
20.000#
10.000#
15.000#
15.000#
15.000#
20.000#
20.000#
20.000#
20.000#
20.000#
20.000#
20.000#
20.000#
20.000#
20.000#
15.000#
15.000#
20.000#
20.000#
20.000#
20.000#
20.000#
20.000#
20.000#
20.000#
20.000#
20.000#
15.000#

Barcelona, 7 de gener de 2002.
El Secretari general, Francesc Lliset i
Borrell.
022002000332
A

Barcelona
EDICTE
Es fa saber:
Primer. - Pel present edicte es notifica a les
persones que es relacionen a continuació,

que inclou els expedients compresos entre el
2001-5003295 i el 2001-7002170, que
corresponen a les sancions que els han estat
imposades com a infractores de les Ordenances Municipals, ja que no shan pogut practicar directament, malgrat haver-se intentat

individualment.
Els interessats podran, en el termini dun
mes, interposar recurs dalçada davant de
lAlcalde dacord amb allò disposat en larticle 142 del Reglament dOrganització i
Administració Municipal de Barcelona, o

