
Els expedients podran ser examinats en el Negociat d'Activitats,
oficines Mercat Central, c/ Josep Sardà i Cailà, s/núm. 1r, durant
l’horari d’atenció al públic. 

Reus, 5 de juliol de 2010. --- EL SECRETARI GENERAL ACCTAL.,
Fernando Grugués Cabré.

2010/10344-TE – AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA D’EBRE

Anunci

Per Acord de la Junta de Govern Local de data 1 de juliol de
2010, es va aprovar l’adjudicació provisional del contracte per
l’obra CONNEXIONAT FTTH GPON, el que es publica als efectes
de l’article 135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic.

1. Entitat adjudicadora:
a) Ens local: Ajuntament de Riba-roja d’Ebre
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria

2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: la realització del CONNEXIONAT

FTTH GPON al municipi de Riba-roja d’Ebre.
b) Termini d’execució: 6 mesos, a partir de la data d’adjudi-

cació.

3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: negociat amb publicitat.

4. Preu del contracte:
Preu 123.761,81 euros i 19.801,89 euros d’IVA.

5. Adjudicació provisional:
a) Data: 1.07.2010
b) Contractista: Empresa SERVITET Telecomunicaciones (Emilio

Trujillo)
c) Nacionalaitat: espanyola
d) Import d’adjudicació: 123.761,81 euros IVA exclòs.

Passats els 15 dies d’exposició púlbica i de no haver-hi cap
objecció, s’esdevindrà aprovat definitivament.

Riba-roja d’Ebre, 16 de juliol de 2010. --- L’alcalde, José Luis
Aparicio Escorza.

2010/10144 – AJUNTAMENT DE SALOU

Anunci 

Sobre l’aprovació definitiva de l’ordenança municipal de tinença
d’animals

El Ple de la corporació en la sessió ordinària celebrada en data
de 8 d’abril de 2010, va aprovar inicialment l’Ordenança municipal
de la tinença d’animals de companyia.

Atenent que en el termini d’exposició al públic es van presentar
al·legacions, el Ple de la corporació en data de 30 de juny de 2010
les va resoldre i va aprovar definitivament l’ordenança municipal de
la tinença d’animals de companyia.

D’acord amb l ‘art. 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, es
procedeix a publicar el text íntegre de l ‘ordenança municipal de la
tinença d’animals de companyia, que no entrarà en vigor fins que no
hi hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a la Llei
7/1985, modificada per la 57/2003, de 16 de desembre.

ORDENANÇA DE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA 
AL MUNICIPI DE SALOU

TÍTOL PRELIMINAR.- OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Article 1.- Objecte i finalitats
1.1. Aquesta ordenança regula les interrelacions entre les

persones i els animals domèstics o de companyia, dins el
terme municipal de Salou. Amb aquesta intenció, l’orde-
nança té en consideració els drets dels animals, els beneficis
que aporten a les persones i s’incideix en els aspectes rela-
cionats amb la seguretat i la salut pública. Per altra banda,
es regula la convivència entre els animals i les persones a
l’objecte de reduir al màxim les molèsties i perills que puguin
ocasionar. 

Article 2.- Definicions
2.1. Els animals a què fa referència aquesta ordenança

s'agrupen d'acord amb la finalitat que usualment se'ls dóna.
Així podem establir els següents grups, sense perjudici dels
grups que determina l’art. 3 del Decret Legislatiu 2/2008,
de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
protecció dels animals (en endavant LPA):
a) Animal domèstic: el que pertany a espècies que habi-

tualment es crien, es reprodueixen i conviuen amb
persones i que no pertanyen a la fauna salvatge. També
tenen aquesta consideració els animals que es crien per
a la producció de carn, de pell o d’algun altre producte
útil per a l’ésser humà, els animals de càrrega i els que
treballen a l’agricultura.

b) Animals de companyia: animal domèstic que les persones
mantenen generalment a la llar amb la finalitat d’obtenir-
ne companyia. Als efectes d’aquesta ordenança
gaudeixen sempre d’aquesta consideració els gossos, els
gats i les fures.

c) Animal de companyia exòtic: animal de la fauna salvatge
no autòctona que de manera individual depèn dels
humans, hi conviu i ha assumit el costum del captiveri.

d) Amb caràcter genèric, es consideren animals poten-
cialment perillosos aquells que, pertanyent a la fauna
salvatge, essent utilitzats com a animals domèstics o de
companyia, amb independència amb la seva agressi-
vitat, pertanyin a espècies o races que tinguin capacitat
de causar la mort o lesions a les persones o a d’altres
animals, i danys materials.

TÍTOL I NORMES GENERALS

CAPÍTOL I - Normes de caràcter general per a la convivència 
i el tracte dels animals de companyia.

Article 3.- Drets i obligacions dels propietaris i posseïdors dels
animals.

3.1. Està permesa la tinença d’animals de companyia domèstica
als domicilis particulars, sempre que es compleixin totes les
condicions següents:
a) La custòdia de l’animal no ha de representar cap situació

de perill sanitari, o d'incomoditat per als veïns, per altres
persones en general o per al propi animal, que no siguin
les derivades de la seva pròpia naturalesa.

b) Els animals de companyia mai no poden tenir com a allot-
jament habitual els celoberts o els balcons de les cases.

3.2. Els propietaris i posseïdors d’animals de companyia tenen
l'obligació de mantenir-los en bones condicions higienicosa-
nitàries, de benestar i de seguretat, d’acord amb les carac-
terístiques de cada espècie. 

3.3. La persona posseïdora d’un animal ha de donar-li l’atenció
veterinària bàsica per garantir-ne la salut. En aquest sentit
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hauran d'estar correctament vacunats, desparasitats,
allotjats, alimentats i controlats, d'acord amb la normativa
vigent. 

3.4. El nombre màxim d’animals domèstics permès per habitatge
serà l’establert pels tècnics municipals, tenint en compte les
característiques de l’allotjament, espai disponible, condi-
cions higienicosanitàries, repercussions i molèsties que
puguin generar als veïns o a l’entorn.

3. 5. La criança domèstica d'aus de corral, conills, coloms i
altres animals anàlegs, en domicilis particulars, tant si és en
terrasses, terrats o patis, quedarà condicionada a la presen-
tació a aquest Ajuntament d'un projecte explicatiu de la
mateixa; a l'avaluació favorable d'aquest, a la manca
d'oposició per part del veïnat i, en el seu cas, a l’atorgament
de la corresponent llicència municipal.

3.6. La tinença d’altres animals domèstics no qualificats com de
companyia, així com la tinença d’animals salvatges en
domicilis particulars, estarà sotmesa a l’atorgament de l’au-
torització expressa d’aquest Ajuntament. Aquesta autorit-
zació determinarà les mesures corresponents per a garantir
les condicions higienicosanitàries i es farà referència a les
mesures corresponents per evitar molèsties i perillositat a
tercers.

Article 4. Prohibicions
De conformitat amb la legislació aplicable vigent resten expres-

sament prohibides les actuacions següents respecte als animals: 
a) Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre'ls a qual-

sevol altra pràctica que els produeixi sofriments o danys físics
o psicològics.

b) Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions
de la salut o del comportament, excepte en els casos emparats
per la normativa vigent o per prescripció veterinària.

c) Abandonar-los.
d) Mantenir-los ens instal·lacions indegudes des del punt de vista

higienicosanitari, de benestar i de seguretat animal.
e) Practicar mutilacions, llevat de les intervencions fetes amb

assistència veterinària en cas de necessitat terapèutica, per
garantir-ne la salut o per a limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat
reproductiva.

f) No facilitar l’alimentació necessària per subsistir l’animal.
g) Des de les 22h. fins les 8h., resta prohibit deixar en patis,

terrasses i balcons, animals que, amb els seus sorolls, crits o
cants pertorbin el descans dels veïns. 

h) Resta prohibit alimentar animals a la via pública, així com en
espais públics i a les portalades, finestres, terrasses i balcons,
especialment aquells que no tenen propietari legal conegut,
com poden ser gats, gossos, coloms, gavines, ànecs i d’altres. 

i) Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal
de compensació per altres adquisicions de naturalesa diferent
a la transacció onerosa d’animals.

j) Vendre’ls als menors de setze anys i a incapacitats sense auto-
rització dels qui tenen la pàtria potestat o la custòdia.

k) Comerciar-hi fora dels certàmens o d’altres concentracions
d’animals vius i d’establiments de venda i de cria autoritzats,
llevat de les transaccions entre les persones particulars quan es
limitin als seus animals de companyia, no tinguin afany de
lucre i es garanteixi el benestar de l’animal.

l) Exhibir-los de manera ambulant com a reclam.
m)Mantenir-los lligats durant gran part del dia o limitar-los de

manera duradora el moviment que els és necessari.
n) Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de

qualitat ambiental, lluminositat, soroll fums i similars que els
puguin afectar tant físicament com psicològicament.

o) Matar-los per joc o perversitat o torturar-los.
p) En particular es prohibeix la utilització d’animals en teatres,

sales de festes, filmacions o activitats de propaganda que
suposin un dany, sofriment o degradació de l’animal.

q) Es prohibeix l’ús d’animals en baralles i en espectacles o
d’altres activitats si els poden ocasionar sofriment o poden ser
objectes de burles o tractaments antinaturals, o bé si poden
ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen, com
ara:
- Baralles de gossos
- Baralles de galls
- Matances públiques d’animals
- Atraccions firals giratòries amb animals viu lligats i altres

assimilables

Article 5. Responsabilitat de les persones posseïdores d’animals
5.1. La persona posseïdora d’un animal, sens perjudici de la

responsabilitat subsidiària de la persona propietària, és
responsable dels danys, perjudicis i les molèsties que
ocasionin a les persones, a altres animals, a les coses, a les
vies i espais públics i al medi natural en general, d’acord
amb el que estableix la legislació civil aplicable. 

5.2. La persona posseïdora d’animals salvatges o d’animals de
companyia exòtics la tinença dels quals és permesa i que,
per les seves característiques, puguin causar danys a les
persones, a altres animals, a les coses, a les vies i espais
públics i al medi natural han de mantenir-los en captivitat de
manera que es garanteixin les mesures de seguretat
necessàries. Així mateix, no pot exhibir-los ni passejar-los per
les vies i els espais públics i ha de tenir subscrita una pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil.

5.3. La persona posseïdora d’animals està obligada a evitar-ne
la fugida, tant dels exemplars com de les seves cries.

5.4. Els posseïdors d’animals estan obligats a adoptar les
mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat dels seus
veïns sigui alterada pel comportament d’aquells i evitar les
molèsties o incomoditats constatades, derivades del seu
manteniment i allotjament, tret de les inherents al propi
animal.

TITOL II DE LA POSSESSIÓ D’ANIMALS

CAPITOL 1 - Normes Generals 

Article 6. Accions sanitàries i serveis veterinaris. 
6.1. Les administracions competents poden ordenar, per raons de

sanitat animal o de salut pública, la vacunació o el trac-
tament obligatori de malalties dels animals. 

6.2. Cada propietari i/o posseïdor d’un animal haurà de
disposar de la corresponent cartilla sanitària, en la qual s’es-
pecificaran les característiques i la identitat de l’animal, el
seu estat sanitari i les dades precises de la identitat del
propietari, així com la referència del veterinari col·legiat que
en porta el control.

6.3. Els veterinaris de l’Administració pública, les clíniques i els
consultoris veterinaris que portin a terme vacunacions i trac-
taments de caràcter obligatori han de dur un arxiu amb la
fitxa clínica dels animals atesos el qual ha d’estar a dispo-
sició de l’autoritat competent. Els veterinaris han d’informar
la persona propietària o posseïdora de l’obligatorietat
d’identificar el seu animal en el cas que pertanyi a una
espècie d’identificació obligatòria i no estigui identificat, i
també de l’obligatorietat de registrar-lo en el cens del
municipi on resideix habitualment l’animal o en el Registre
general d’animals de companyia. 
L’Ajuntament només podrà utilitzar aquestes dades amb fina-
litat estadística, de promoció i prevenció sanitària, i de
control dels animals domèstics del municipi. En cap cas
podran ser cedides per interessos privats o comercials.

6.4. Qualsevol veterinari està obligat a comunicar tota malaltia
animal transmissible a les autoritats sanitàries perquè, inde-
pendentment de les mesures zoosanitàries individuals, es
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posin en marxa les corresponents mesures higienicosa-
nitàries de protecció civil. 

6.5. En cas que fos necessari el sacrifici de l’animal, s’haurà de
fer sota control i responsabilitat d’un veterinari, utilitzant
mètodes que impliquin el mínim sofriment, i que provoquin
una pèrdua de consciència immediata.

Article 7. Cens Municipal d’animals de Companyia.
7.1. Els posseïdors d’animals domèstics de companyia que ho

són per qualsevol títol, estan obligats a inscriure’ls en el
registre censal del municipi de residència habitual dins del
termini màxim de 3 mesos a partir de la data de naixement
de l’animal, i de 30 dies, comptats a partir de l’adquisició.

7.2. Els gossos, gats i fures han de ser identificats obligatò-
riament, prèviament a la inscripció en el cens municipal, de
forma indeleble de l’animal, mitjançant identificació
electrònica mitjançant la implantació d’un microxip homo-
logat o amb altres sistemes que es puguin establir per via
reglamentària.

7.3. Les persones propietàries o posseïdores d’animals de
companyia que provinguin d’altres comunitats autònomes o
de fora de l’Estat i que esdevinguin residents a Catalunya
han de validar-ne la identificació i registrar-los d’acord amb
el procediment que s’estableixi per reglament. 

7.4. L’Ajuntament facilitarà, mitjançant el registre censal, un
distintiu censal municipal o placa, que l’animal haurà de dur
sempre de forma visible als espais o vies públiques, on hi
figuraran el nom de l’animal i el número de cens i un telèfon
de contacte. L’expedició d’aquestes plaques merita la taxa
corresponent.

7.5. Qualsevol canvi de residència de l’animal, de propietari, de
sistema o codi d’identificació, cessió o mort de l’animal, o
trasllat temporal per un període superior a tres mesos al
municipi de Salou, s’haurà de comunicar a l’ajuntament en
el termini 1 mes, aportant la documentació de l’animal.

7.6. Les persones propietàries o posseïdores d’animals de
companyia estan obligades a comunicar la desaparició de
l’animal a l’Ajuntament on estigui censat en un termini de
quaranta-vuit hores, de manera que en quedi constància.

CAPÍTOL II Abandonament i pèrdua d’animals de companyia.
Captura i recuperació

Article 8. Animals abandonats
Es considera que un animal està abandonat quan aquest no va

acompanyat de cap persona ni duu cap identificació del seu origen
o de la persona que n’és propietària o posseïdora. 

Article 9. Pèrdua 
Es considera que un animal està perdut quan aquest no va acom-

panyat de cap persona però duu identificació del seu origen o de la
persona que n’és propietària.

Article 10. Recollida
Els animals abandonats i / o perduts seran duts directament als

centres de recollida d’animals abandonats amb qui l’Ajuntament de
Salou hagi subscrit conveni. 

Article 11. Recuperació 
a) El termini per recuperar un animal sense identificació és de vint

dies. L’animal s’ha de lliurar amb la identificació corresponent
i amb el pagament previ de totes les despeses originades.

b) Si l’animal porta identificació s’ha de notificar a la persona
propietària o posseïdora que té un termini de 20 dies per recu-
perar-lo i abonar prèviament totes les despeses originades.
Transcorregut aquest termini, si la persona propietària o
posseïdora no ha recollit l’animal, aquest es considera aban-
donat i pot ser cedit, acollit temporalment o adoptat, efectes
que han d’haver estat advertits en la notificació esmentada.

Article 12. Captura 
Els mitjans emprats en la captura i el transport dels animals

perduts i /o abandonats tindran les condicions higienicosanitàries
adequades, i seran atesos per personal degudament capacitat i
segons la legislació vigent.

TÍTOL III PRESÈNCIA DELS ANIMALS A LA VIA PÚBLICA 
I ESTABLIMENTS PÚBLICS

CAPÍTOL I Normes generals.

Article 13. Presència d’animals de companyia a la via pública
13.1.Els animals de companyia que circulin per les vies

públiques, parts comunes dels immobles col·lectius, i en els
espais públics en general, han de fer-ho acompanyats i
conduïts per persones que puguin respondre del compor-
tament de l’animal.

13.2.Els gossos, gats i fures aniran subjectes per una corretja o
cadena i collar, amb la seva identificació censal, la qual
podrà ser reclamada pels agents de l’autoritat a les
persones que en aquell moment en siguin responsables.

13.3.És prohibit que els animals beguin a les fonts públiques, així
com també rentar-los a la via pública i a les fonts.

Article 14. Trasllat del animals
14.1.El trasllat d’animals domèstics de companyia per mitjà del

transport públic, es realitzarà d’acord a les disposicions
vigents i les que dicti la Generalitat de Catalunya o les
autoritats competents en cadascun dels casos.

14.2.Els gossos pigall podran circular lliurement en els transports
públics urbans, sempre que vagin acompanyats pel seu
amo i gaudeixin de les condicions higienicosanitàries que
preveuen les ordenances.

14.3.Els veïns podran sol·licitar als propietaris de gossos no
pigalls que s'abstinguin de fer-los pujar a l'ascensor en
companyia d’altres persones. 

Article 15. Presència en espais de pública concurrència 
15.1.L'entrada de gossos i altres animals a tota mena de locals

destinats a la fabricació, emmagatzematge, transport o
manipulació d’aliments queda expressament prohibida.

15.2.Els propietaris d'establiments públics de tota mena, tals com
hotels, pensions, restaurants, bars, cafeteries i similars,
segons el seu criteri podran prohibir l’entrada de gossos en
llurs establiments, a excepció dels gossos pigall. Encara
comptant amb la seva autorització, s’exigirà per a l’
esmentada entrada i permanència que els gossos portin el
seu collar, la xapa censal, que vagin subjectes per corretja
o cadena i si s’escau, amb morrió.

15.3.Resta prohibida la circulació o permanència d’animals
domèstics de companyia a les piscines i en altres zones on
la restricció estigui degudament senyalitzada. 

Article 16
Resta prohibida la circulació o permanència d’animals domèstics

de companyia a les platges, durant l’època de bany, és a dir, des
d’una setmana abans de l'inici de la Setmana Santa fins al 31 d’oc-
tubre. 

És prohibit l’accés dels animals de companyia a sorrals de
recintes i parcs infantils.

CAPÍTOL II Higiene a la via pública.

Article 17
Els posseïdors dels animals de companyia han d’adoptar mesures

per no embrutar amb les deposicions fecals dels animals les voravies,
zones de vianants, parcs, parcs infantils i en general, qualsevol lloc
destinat al trànsit de vianants. 
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Així mateix han d’evitar miccions en les façanes dels edificis i en
el mobiliari urbà.

Article 18 
Els posseïdors dels animals de companyia són responsables de

recollir els excrements convenientment mitjançant bosses de plàstic o
altres embolcalls impermeables, i dipositar-los als contenidors d'es-
combraries o papereres més propers tot lligant convenientment l'em-
bolcall.

Article 19
Queda prohibit deixar les deposicions fecals dels animals de

companyia a les vies públiques i, en general, a qualsevol lloc destinat
al trànsit de vianants. Cas que es produeixi la infracció d’aquesta
norma, els agents de l’autoritat municipal podran requerir al propietari
o a la persona que condueixi l’animal, perquè procedeixi a retirar les
seves deposicions. Cas de no ser atesos en el seu requeriment,
podran imposar la sanció pertinent. 

TÍTOL IV SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT
PERILLOSOS

Article 20
D’acord amb l’ establert per l’article 1 de la Llei 10/1999, de

30 de juliol, i per l’article 2 del Reial Decret 287/2002, de 22 de
març, s’entendrà per gossos potencialment perillosos, els que
presentin una o més d’una de les circumstàncies següents:

a) Gossos que manifestin un caràcter marcadament agressiu o
que hagin protagonitzat agressions a persones o a d’altres
animals. La potencial perillositat haurà de ser reconeguda per
l’autoritat competent atenent a criteris objectius, bé d’ofici o
després d’una notificació o denúncia, amb l’informe previ
d’un/una veterinari/veterinària habilitat/ada per aquesta
tasca.

b) Gossos que hagin estat ensinistrats per a la defensa i l’atac.
c) Gossos que pertanyin a una de les races següents o a llurs

encreuaments:
- Pit Bull Terrier
- Staffordshire Bull Terrier
- American Staffordshire Terrier
- Bullmastiff
- Rottweiler
- Dòberman
- Dog Argentí
- Dog de Bordeus
- Fila Brasileiro
- Mastí Napolità
- Gos de Presa canari
- Akita Inu
- Tosa Japonès o Tosa Inu

d) Aquells altres que per norma legal de rang superior mereixin
aquesta consideració.

e) No tenen la consideració legal de gossos potencialment peri-
llosos els que pertanyen a les Forces Armades, Forces i Cossos
de Seguretat de l’Estat, Cossos de la Policia de la Comunitat
Autònoma, Policia Local i empreses de seguretat amb autorit-
zació oficial. 

Article 21. Agressió per part d’animals de companyia
Les persones propietàries o posseïdores de gossos que hagin

causat lesions a persones, altres animals o béns materials estan obli-
gades a:

a) Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la
persona agredida, als seus representants legals i a les auto-
ritats competents que ho sol·licitin.

b) Comunicar-ho a l’Ajuntament en un termini de 24 hores poste-
riors als fets i posar-se a disposició de les autoritats municipals.

c) Sotmetre l’animal agressor a l’observació veterinària obli-
gatòria durant un període de 14 dies, a qualsevol consulta

veterinària d’exercici lliure i seguir les disposicions que
determini el veterinari.

d) Presentar a les autoritats municipals la documentació sanitària
del gos, el comprovant d’inici de l’observació veterinària, en
un termini no superior a les 48 hores de produïda la lesió, i el
comprovant de finalització de l’observació veterinària en el
termini màxim de 48 hores a la finalització d’aquesta.

e) Comunicar a l’Ajuntament qualsevol incidència que es
produeixi: mort de l’animal, robatori, pèrdua, desaparició,
trasllat… durant el període d’observació veterinària.

f) Quan les circumstàncies ho aconsellin i ho consideri necessari
l’autoritat sanitària municipal, es podrà obligar a recloure
l’animal agressor en dependències municipals per realitzar-hi el
període d’observació veterinària. Si l’animal té propietari
conegut, les despeses de manteniment aniran al seu càrrec.

g) A petició del propietari, i sota el control veterinari i de l’auto-
ritat municipal, l’observació antiràbica dels gossos agressors
podrà fer-se en el domicili del propietari, sempre que el gos
estigui vacunat contra la ràbia i inscrit al cens caní municipal.

CAPÍTOL I. Sobre la llicència per la tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos

Article 22 
Les persones que vulguin tenir en propietat o conduir un gos

potencialment perillós, hauran de ser obligatòriament majors d’edat i
hauran de sol·licitar una llicència administrativa a l’Ajuntament de
Salou.

Per a l’obtenció i la renovació de la llicència administrativa per a
la tinença i la conducció d’animals potencialment perillosos es reque-
riran els següents requisits:

a) Ser major d’edat.
b) Inscriure el gos al Cens Municipal d’Animals de Companyia.
c) Acreditar que el gos està identificat mitjançant un microxip.
d) Acreditar haver formalitzat una assegurança de responsabilitat

civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a
150.253 euros. En aquesta pòlissa hauran de figurar les
mínimes dades d’identificació de l’animal tals com nom, raça
i codi de microxip. Anualment, coincidint amb la renovació de
la pòlissa, s’haurà de lliurar una còpia a l’ajuntament de Salou
per tal que comprovi la seva vigència.

e) Presentar un certificat d'antecedents penals emès pels òrgans
competents del Ministeri de Justícia conforme l’interessat/ada
no ha estat condemnat/ada per delictes d’homicidi, lesions,
tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la
llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda
armada o de narcotràfic, així com no estar privat/ada per
resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment
perillosos.

f) Presentar un certificat emès pel departament de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya, que acrediti que l’inte-
ressat/ada no ha estat mai sancionat/ada per infraccions
greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries
que preveu l’article 13.3. de la Llei de les Corts Generals
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic
d’animals potencialment perillosos. No obstant això, no serà
impediment per a l’obtenció o, en el seu cas, renovació de la
llicència, haver estat sancionat/ada amb la suspensió
temporal d’aquesta, sempre que, en el moment de la
sol·licitud, la sanció de suspensió anteriorment imposada hagi
estat complerta íntegrament. Igualment, cal no haver estat
sancionat/ada per infraccions greus o molt greus que hagin
comportat comís del gos potencialment perillós.

g) Acreditar, mitjançant la presentació d’un certificat emès per un
centre de reconeixement mèdic autoritzat pel Departament de
Sanitat i Seguretat Social per a l’obtenció o revisió de permisos
de conduir, que l’interessat/ada reuneix una capacitat física i
una aptitud psicològica per a la tinença de gossos poten-
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cialment perillosos. Aquest certificat tindrà una validesa d’un
any a comptar des de la seva expedició, i haurà de determinar
que es reuneixen les condicions marcades als articles 4 i 5 del
Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo per tal de poder
garantir un correcte domini de l’animal i un ple exercici de les
facultats mentals precises per tenir-lo.

Article 23. Vigència de la llicència
La llicència tindrà una validesa de cinc anys, podent ser

renovada per períodes successius de la mateixa durada. No obstant,
la llicència perdrà la seva vigència en el moment en què el seu titular
deixi de complir qualsevol dels requisits exigits, sens perjudici de les
sancions que aquests fets puguin comportar.

Article 24.
En el supòsit que preveu l’article 20 a), la persona posseïdora del

gos potencialment perillós disposarà del termini d’un mes des que
l’autoritat municipal li comuniqui la potencial perillositat de l’animal
per sol·licitar la corresponent llicència administrativa.

CAPÍTOL 2. Mesures de seguretat obligatòries.

Article 25
Aquelles persones que vulguin conduir gossos potencialment peri-

llosos hauran d’adoptar una sèrie de mesures de seguretat.
a) La presència de gossos potencialment perillosos en llocs o

espais públics exigirà que la persona que els condueixi i
controli porti amb ell la llicència administrativa.

b) A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles
col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d’ús
públic en general, els gossos considerats potencialment peri-
llosos hauran d’anar obligatòriament lligats amb una cadena o
corretja no extensible de menys de 2 metres i proveïts d’un
morrió apropiat a la tipologia racial de cada animal.

c) No es pot dur més d’un d’aquests gossos per persona.

Article 26
Les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos

han de tenir les característiques següents, a fi d’evitar que els animals
en surtin i cometin danys a tercers:

a) Les parets i les tanques han de ser suficientment altes i consis-
tents i han d’estar ben fixades per tal de suportar el pes i la
pressió de l’animal.

b) Les portes de les instal·lacions han d'ésser tan resistents i efec-
tives com la resta del contorn i s’han de dissenyar per a evitar
que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els
mecanismes de seguretat.

c) El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat tant a l’interior
com cap a l’exterior amb l’advertiment que hi ha un gos
d’aquest tipus.

d) Aquells animals potencialment perillosos que es trobin en una
finca, casa de camp, xalet, parcel·la, terrassa, pati o qual-
sevol altre lloc delimitat, hauran d’estar lligats, a no ser que es
disposi d’un habitacle amb la superfície, alçada i adequat
tancament, per tal de protegir les persones o animals que hi
accedeixin o que s’hi atansin.

Article 27
Els criadors, ensinistradors i comerciants autoritzats de gossos

potencialment perillosos hauran de disposar d’instal·lacions i mitjans
adequats per tal de desenvolupar la seva activitat i que reuneixin les
mesures enunciades a l’article anterior.

Article 28
La sostracció o pèrdua de l’animal haurà de ser comunicada pel

seu titular a l’autoritat responsable del Registre Municipal d’animals
potencialment perillosos en un termini màxim de 48 hores.

Article 29
En els casos concrets de gossos que presentin comportaments

agressius patològics no solucionats amb les tècniques d’ensinistrament
i terapèutiques existents, es pot considerar, sota criteri facultatiu,
l’adopció de mesures consistents en la castració o el sacrifici de
l’animal.

CAPÍTOL III. De la cria i venda dels gossos potencialment perillosos.

Article 30
Només s’autoritza la cria de gossos potencialment perillosos en

els centres de cria autoritzats per la Generalitat de Catalunya, i que
estiguin inscrits en el Registre Oficial de Nuclis Zoològics de
Catalunya.

Article 31
La cria clandestina d’animals d’aquest tipus en domicilis parti-

culars està totalment prohibida. L’espera intencionada o no del
naixement d’una camada de gossos en què algun dels dos proge-
nitors sigui sabut que és considerat com a gos potencialment perillós
ha de ser comunicat a l’autoritat municipal. L’autoritat podrà ordenar
el comís de la camada i en tot cas es paralitzarà la transacció dels
animals fins que per prescripció facultativa s’emeti un informe favo-
rable sobre el comportament de la femella o dels dos progenitors si
és conegut el mascle.

Article 32
La venda de gossos potencialment perillosos només es pot

realitzar en nuclis zoològics degudament autoritzats, que hauran d’en-
tregar l’animal al comprador havent-li implantat un microxip i expedint
un document acreditatiu al respecte.

Article 33
Per tot el que no estigui regulat en aquesta Ordenança sobre

tinença de gossos perillosos, regirà supletivament la Llei 10/1999,
de 30 de juliol sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, el Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es
desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, i el Decret
170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos consi-
derats potencialment perillosos.

TÍTOL V RÈGIM SANCIONADOR

CAPÍTOL I Infraccions i sancions en matèria de gossos poten-
cialment perillosos.

Article 34
Constitueix infracció administrativa d’aquesta ordenança, les

accions o omissions que representin vulneració dels seus preceptes,
tal i com apareixen tipificats en els seus diferents articles de desen-
volupament. Són responsables de les infraccions administratives les
persones físiques que les cometin, i les persones qui per la llei s’atri-
bueixin els deures de preveure la infracció administrativa.

Article 35
És responsable per infraccions d’aquesta ordenança qualsevol

persona física o jurídica que per acció o per omissió infringeixi els
preceptes continguts en el present text normatiu.

Si no és possible determinar el grau de participació de les dife-
rents persones físiques o jurídiques que han intervingut en la comissió
de la infracció, la responsabilitat és solidària.

El règim d’infraccions o sancions de la present ordenança
s’adapta al que disposa la legislació reguladora dels gossos poten-
cialment perillosos i la LPA.

Per imposar les sancions corresponents a les infraccions tipifi-
cades per aquesta Ordenança, cal seguir el procediment sancio-
nador regulat pel Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador aplicable als àmbits de competència de la
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Generalitat, i també de la Llei de l’Estat 30/92, 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.

Article 36
Les infraccions administratives d’aquesta ordenança es classi-

fiquen en lleus, greus i molt greus.
Les sancions derivades de les infraccions tindran la naturalesa de

multa i s’imposaran d’acord amb la següent escala:
36.1.Són infraccions lleus, que podran ser sancionades amb

multes de 60 a 150 euros.
a) No senyalitzar correctament les instal·lacions que

alberguin gossos potencialment perillosos.
b) No dur la llicència administrativa al damunt la persona

propietària o conductora que passegi per la via pública
o en qualsevol espai comú d’ús col·lectiu un gos poten-
cialment perillós.

c) Qualsevol altra acció o omissió contrària a aquesta
ordenança o a la normativa vigent en matèria de gossos
potencialment perillosos, que no estigui expressament
prevista i que no s’hagi tipificat com a greu o molt greu.

36.2.Són infraccions greus, que podran ser sancionades amb
multes de 151 a 1.500 euros:
a) Deixar lliure un animal potencialment perillós o no haver

adoptat les mesures necessàries per a evitar la seva
escapada o extraviament.

b) No complir les mesures de seguretat establertes per a les
instal·lacions que alberguin gossos potencialment peri-
llosos.

c) Ometre el deure d’inscriure l’animal al Registre Municipal
específic.

d) Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies
públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius
i als llocs i espais públics en general.

e) Conduir més d’un gos d’aquest tipus per persona.
f) Adquirir un gos potencialment perillós persones menors

d’edat o privades judicialment o governativament de
tenir-ne.

g) Dur activitats de cria de gossos considerats poten-
cialment perillosos sense acreditació oficial.

h) Transportar els animals perillosos sense observar les
normatives específiques sobre benestar animal, ni
adoptar les mesures de precaució necessàries per
garantir la seguretat de les persones, béns i altres
animals durant el temps que duri el transport i en l’espera
de càrrega i descàrrega.

i) La negativa o la resistència a subministrar dades o faci-
litar la informació requerida per les autoritats competents
o els seus agents, en ordre de garantir el compliment de
la legalitat, així com el subministrament d’informació
inexacta o de documentació falsa.

j) Fer activitats d’ensinistrament sense acreditació profes-
sional oficial.

36.3.Són infraccions molt greus, que podran ser sancionades
amb multes de 1.501 a 30.050 euros:
a) Fer activitats d’ensinistrament d’atac no autoritzades
b) Abandonar un gos potencialment perillós, entenent per

animal abandonat tant aquell que vagi preceptivament
identificat, com el que no dugui cap identificació sobre
el seu origen o propietari, sempre que no vagin acom-
panyats de cap persona.

c) Tenir o conduir un gos potencialment perillós sense
llicència.

d) Ensinistrar animals per activar la seva agressivitat o per
a finalitats prohibides.

e) L'organització o celebració de concursos, exercicis, exhi-
bicions o espectacles i baralles d’animals potencialment

perillosos, o la seva participació en aquests, destinats a
demostrar l’agressivitat dels animals.

Article 37. Sancions.
37.1 Les infraccions comeses contra el que disposa aquesta

Ordenança són sancionades amb multes de 60 euros a
30.050 euros.

37.2.La imposició de la sanció pot comportar el comís dels
animals objecte de la infracció.

37.3.En la imposició de les sancions s’ha de tenir en compte, per
a graduar la quantia de les multes i la imposició de les
sancions accessòries, els criteris següents:
a) La transcendència social i el perjudici causat per la

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

la comissió de la infracció.
c) La reiteració o la reincidència de la comissió d’infrac-

cions.

Article 38. Responsabilitat i indemnitzacions.
La imposició de qualsevol de les sancions establertes per aquesta

ordenança no exclou de la responsabilitat civil de la persona
sancionada ni la indemnització que se li pugui exigir per danys i
perjudicis.

Article 39. Comís dels animals
Mitjançant els seus agents, l’Administració pot comissar els

animals objecte d’intervenció en el mateix moment en què hi hagi
indicis racionals d’infracció de les disposicions d’aquesta ordenança.

El comís a què es refereix l’apartat 1 té el caràcter de preventiu
fins a la resolució de l’expedient sancionador corresponent, que en
tot cas ha de determinar la destinació final que s’ha de donar als
animals comissats.

Les despeses ocasionades pel comís a què es refereix l’apartat 1
i les actuacions relacionades amb aquest són a compte de qui
coment la infracció.

Article 40. Tramitació
40.1.La competència per a imposar les sancions establertes per

la comissió de les infraccions tipificades per la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos correspon als òrgans
següents:
a) A l’alcalde, per a la comissió d’infraccions de caràcter

lleu.
b) Al ple de l’Ajuntament, per a la comissió d’infraccions de

caràcter greu i molt greu.
40.2.Si s’aprecia que els fets objecte d’un expedient sancio-

nador poden ésser constitutius de delicte o falta,
l’Administració ha de traslladar les actuacions a l’autoritat
judicial competent i deixar en suspens el procediment
sancionador fins que aquesta no es pronunciï.

40.3.La sanció de l’autoritat a què es refereix l’apartat anterior
exclou la imposició de sancions administratives. Si la reso-
lució judicial és absolutòria, l’Administració pot continuar la
tramitació de l’expedient sancionador, respectant els fets
que els tribunals hagin declarat provats.

40.4.La imposició de les sancions serà compatible amb
l’exigència a l’infractor de la reposició de la situació
alterada al seu estat originari, així com la indemnització
pels danys causats pels fets constitutius d’infracció.

40.5.Les infraccions tipificades com a greus i molt greus, podran
dur aparellades com a sancions accessòries la confiscació,
el comís, l’esterilització o el sacrifici dels animals poten-
cialment perillosos, la clausura d’establiments i la suspensió
temporal o definitiva de la llicència administrativa per a la
tinença d’animals potencialment perillosos o del certificat
acreditatiu d’ensinistrador.
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CAPÍTOL II. Infraccions i sancions de caràcter general en matèria 
de tinença d’animals de companyia.

Article 41. Tipus d’infraccions
A l’efecte d’aquesta ordenança, i d’acord amb la legislació

vigent, les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
Les sancions derivades de les infraccions tindran la naturalesa de

multa i s’imposaran d’acord amb la següent escala:
41.1.Són infraccions lleus, que podran ser sancionades amb

multes de 100 a 400 euros:
a) No dur identificats els gats, els gossos i les fures i els

altres animals que s'hagin d'identificar d'acord amb el
reglament, o incomplir els requisits establerts per la Llei i
la normativa que la desplega en relació amb aquesta
identificació.

b) No comunicar a l’Ajuntament la mort, la desaparició, la
sostracció o pèrdua i la transferència de l’animal.

c) No col·locar el rètol assenyalant la presència de gos
vigilant.

d) Rentar els animals a la via pública o provocar un embru-
tament de la mateixa amb alguna acció de neteja o
raspallat dels mateixos.

e) Embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al
trànsit o a l’esbarjo dels ciutadans, amb dejeccions
fecals dels gossos, dipositar els excrements fora dels
llocs destinats a aquest fi i deixar-los miccionar en les
façanes d’edificis i/o en el mobiliari urbà.

f) La circulació de gossos i altres animals per les platges
del municipi durant la temporada de bany, és a dir, des
d’una setmana abans de l’ inici de la Setmana Santa fins
al mes de novembre.

g) Tenir en possessió un gos, un gat, una fura o altres
animals que s'han de registrar obligatòriament no inscrits
en el Registre general d'animals de companyia.

h) Vendre animals de companyia a persones menors de
setze anys i a persones incapacitades sense l'autorit-
zació dels qui en tenen la potestat o la custòdia.

i) Fer donació d'un animal com a premi o recompensa.
j) Transportar animals incomplint els requisits establerts.
k) Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda

d'animals.
l) Fer exhibició ambulant d'animals com a reclam.
m)Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des

del punt de vista del seu benestar, si no els comporta un
risc greu per a la salut. 

n) Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius.
o) Alimentar els animals a la via pública, als espais públics

i a les portalades, finestres, terrasses i balcons .
p) No evitar la fugida d’animals.
q) No donar als animals l’atenció veterinària necessària

per garantir-ne la salut, si això no els causa perjudicis
greus.

r) Vendre o fer donació d’animals per mitjà de revistes de
reclam o publicacions assimilables sense la inclusió del
número de registre de nucli zoològic.

s) No comunicar , la persona propietària o posseïdora, la
desaparició d’un animal de companyia.

t) Qualsevol altra acció o omissió contrària a aquesta
ordenança o a la normativa vigent que no estigui expres-
sament prevista i que no s’hagi tipificat com a greu o
molt greu.

41.2.Són infraccions greus, que podran ser sancionades amb
multes d’ entre 401 i 2000 euros:
a) La tinença d’animals salvatges sense autorització.
b) No disposar de la targeta sanitària de l’animal.
c) No presentar la documentació sanitària ni els certificats

veterinaris de l’animal agressor quan siguin requerits.
d) No sotmetre un animal agressor a l’observació vete-

rinària obligatòria.

e) No tenir els gossos de vigilància en les adequades
condicions de seguretat.

f) Permetre l’entrada d’animals de companyia on és
prohibit expressament, excepte els gossos pigall.

g) Practicar el comerç d’animals fora dels establiments auto-
ritzats.

h) La circulació de gossos pel carrer sense corretja o
cadena i collar.

i) La presència d’animals a les zones d’ús públic on
l’Ajuntament hagi col·locat el pertinent senyal de prohi-
bició.

j) Negar-se a subministrar dades o informació necessària
sol·licitada per l’autoritat competent o pels seus agents
en el compliment de les seves funcions o documentació
falsa, inexacta, incompleta o que explícitament, indueixi
a error.

k) Anul·lar sistemes d’identificació implantats als animals
domèstics sense prescripció ni control veterinari.

l) Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en
instal·lacions inadequades des del punt de vista higièni-
cosanitari, de benestar i de seguretat, si els comporta
risc greu per a la salut.

m)No vacunar els animals domèstics de companyia o no
aplicar-los els tractaments obligatoris.

n) Fer venda ambulant d'animals fora de mercats, fires i
qualsevol altre certamen autoritzat.

o) Maltractar o agredir físicament els animals si els
comporta conseqüències greus per a la salut.

p) Fer un ús no autoritzat d'animals en espectacles.
q) Oposar resistència a la funció inspectora o posar entre-

bancs a la inspecció d'instal·lacions que allotgin
animals.

r) Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies
que no comporten cap risc per a l'animal.

s) No donar als animals l’atenció veterinària necessària
per garantir-ne la salut.

t) Reincidir en la comissió d'infraccions lleus durant l'últim
any.

41.3.Són infraccions molt greus, que podran ser sancionades
amb multes d’entre 2001 i 20.000 euros:
a) Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies

que els puguin comportar danys greus.
b) Maltractar o agredir físicament els animals, si els

comporta conseqüències molt greus per a la salut.
c) Pels establiments de venda autoritzats, entregar animals

sense desparasitar o sense garantir l’absència de tota
malaltia de les quals puguin ser-ne portadors.

d) L'ús d’animals en espectacles, si l’espectacle els pot
ocasionar sofriment, pot fer que siguin objecte de burles
o tractaments antinaturals o pot ferir la sensibilitat de les
persones que els contemplen.

e) Organitzar baralles de gossos, de galls o d'altres
animals, i també participar en aquest tipus d'actes.

f) Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en
instal·lacions inadequades des del punt de vista higieni-
cosanitari i de benestar, si els perjudicis als animals són
molt greus.

g) L’esterilització, la pràctica de mutilacions i el sacrifici
d’animals sense el control veterinari o en contra de les
condicions i requisits establerts per la Llei 22/2003, i la
seva modificació Decret Legislatiu 2/2008.

h) No evitar la fugida d’animals d’espècies de fauna
salvatge no autòctona, d’animals de companyia exòtics
o d’híbrids de manera que pugui comportar una alte-
ració ecològica greu o comporti una situació de perill
per a les persones.

i) Reincidir en la comissió d'infraccions greus durant l'últim
any.
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Article 42
En la imposició de les sancions s’han de tenir en compte, per

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

a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció
comesa.

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

c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.
d) La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l’elevat

cost de la reparació.
e) El volum de negoci de l’establiment.
f) La capacitat econòmica de la personal infractora.
g) El grau d’intencionalitat en la comissió de la infracció.
h) El fet que hi hagi requeriment previ.

Disposicions addicionals.
Primera.- Règims d’inspecció i sanció.
Els règims d’inspecció i sanció regulats en aquesta Ordenança

s’apliquen sense perjudici dels establerts per altres normes sectorials.

Segona.- Normes d’aplicació.
En tot allò no regulat per aquesta Ordenança s’estarà al que

disposi el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril , pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de protecció dels animals, i altres
legislacions concordants; a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de
tinença de gossos considerats potencialment perillosos; a la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos, i a la Llei 8/2003, de 24 d’abril,
de sanitat animal, i reglaments que les desenvolupen.

Disposició derogatòria
L’entrada en vigor de la present ordenança comportarà la dero-

gació de l’Ordenança municipal de tinença d’animals de companyia
de l’Ajuntament de Salou, publicada en el BOPT de data 11 de
gener de 2008.

Disposició final.
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia hàbil següent al de la

seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.

Salou, 9 de juliol de 2010. --- EL SECRETARI GENERAL, Francisco
Alijo Moyano.

2010/9439 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Impost Béns Immobles

Anunci

No havent estat possible realitzar la notificació als interessats o als
seus representants, per causes no imputables a aquesta Administració,
i després de deixar constància a l’expedient de les circumstàncies
d´haver intentat realitzar-les en dues ocasions, en compliment del que
disposa l´art. 112.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, es cita els contribuents més avall indicats per a que compa-
reguin, per tal de ser notificats de les liquidacions individuals correspo-
nents a l’impost de béns immobles dels exercicis 2007-2008-2009.
Número d’expedient 26010000061186-26010000061986.

Els interessats, o els seus representants, hauran de comparèixer
per a ésser notificats en l’Oficina d’Atenció al Contribuent (OAC),
situat a la planta baixa d’aquest Ajuntament, plaça de la Font, núm.
1, en el termini de quinze dies naturals, comptats des del següent al
de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona. L’òrgan responsable de la tramitació dels procediments és
el Departament de l’Impost de Béns Immobles.

S’adverteix que a partir del dia següent d’haver transcorregut l’es-
mentat termini sense haver comparegut, la notificació s’entendrà
produïda a tots els efectes legals.

De conformitat amb l’art. 62.2 de la Llei general tributària, el termini
per efectuar l’ingrés en període voluntari als Serveis de Recaptació és:

- Els deutes tributaris que s’entenguin notificats entre els dies 1 i
15 de cada mes poden ésser ingressats des de la data de noti-
ficació fins al dia 20 del mes posterior o en l’immediat hàbil
següent.

- Els deutes tributaris que s’entenguin notificats entre els dies 16
i últim de cada mes poden ésser ingressats des de la data de
notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o en l’immediat
hàbil següent.

El venciment del termini d’ingrés anteriorment mencionat sense
haver ingressat el deute determina l’inici del període executiu,
d’acord amb el disposat a l’art. 161 de la Llei general tributària, per
la qual cosa s’exigiran els interessos de demora i els recàrrecs del
període executiu en els termes dels articles 26 i 28 de la mateixa llei
i, en el seu cas, de les costes dels procediment de constrenyiment.

Contra l’objecte d’aquest anunci, es podrà interposar recurs de
reposició previ al recurs contenciós administratiu davant l’alcalde, en
el termini d’un mes a comptar des del dia en què tingui efectivitat la
notificació, segons allò que disposa l’article 14.2 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 conforme a l’establert a l’ar-
ticle 108 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local.

No obstant això, es pot utilitzar, d’acord amb el que preceptua
l’article 58.2, in fine de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, qualsevol altre recurs que s’estimi procedent.

S’adverteix que la interposició del recurs no atura l’acció admi-
nistrativa per al cobrament, llevat que se sol·liciti en el termini d’inter-
posició del recurs de reposició la suspensió de l’execució de l’acte
adjuntant alguna de les garanties que s’assenyalen a les lletres a), b)
o c) de l’article 75.6 del Reial Decret 391/1996, d1 de març,
d’aprovació del reglament de procediment en les reclamacions
econòmiques administratives.

ID_VALOR NOM NIF
20102643148IU06L000049 TARRACO ASUBE 2000 SL B 43550177
20102643148IU06L000052 TARRACO ASUBE 2000 SL B 43550177
20102643148IU06L000053 TARRACO ASUBE 2000 SL B 43550177
20102643148IU06L000005 RODENAS HERNANDO JUAN MANUEL 50139025Z
20102643148IU06L000006 TARRACO ASUBE 2000 SL B 43550177
20102643148IU06L000008 TARRACO ASUBE 2000 SL B 43550177
20102643148IU06L000009 TARRACO ASUBE 2000 SL B 43550177
20102643148IU06L000010 TARRACO ASUBE 2000 SL B 43550177
20102643148IU06L000028 MARTIN DIAZ MARIA ELISA 39714401W
20102643148IU06L000029 MARTIN DIAZ MARIA ELISA 39714401W
20102643148IU06L000030 SERVICIOS EMPRESARIALES FORMAT 2000 SL B 43594662
20102643148IU06L000036 RODRIGUEZ POLINARIO M CARMEN 73148130B
20102643148IU06L000042 TARRACO ASUBE 2000 SL B 43550177
20102643148IU06L000002 RODRIGUEZ POLINARIO M CARMEN 73148130B
20102643148IU07L000001 OLSA PROJECTS SL B 43673862
20102643148IU07L000002 AGRUPACION DEL MOTOR TGN SL B 43905454
20102643148IU07L000011 AGRUPACION DEL MOTOR TGN SL B 43905454
20102643148IU07L000008 CONSTRUCCIONES ADEBU 0273 SL B 43966779
20102643148IU07L000009 CONSTRUCCIONES ADEBU 0273 SL B 43966779

Tarragona, 28 de juny de 2010. --- El vicesecretari general,
Manuel Sanmartín Suñer.

2010/9729 – AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Recaptació Executiva

Edicte 

CITACIÓ PER COMPAREIXENÇA

No havent-se pogut practicar directament la notificació personal
als deutors que a continuació es relacionen, tot i haver-se intentat
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