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235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 dabril, Text Refós de la Llei municipal i de
Règim Local de Catalunya. Transcorregut
lesmentat termini sense presentar-sen cap,
sentendran aprovats definitivament sense
necessitat dadoptar un nou acord.
Nom del projectes:
1. Avda. Girona; adequació i millora dels
accessos a lescola bressol Santa Anna, i reurbanització del carrer des de Via Primilia fins
a lAvinguda Ramon i Cajal per un import de:

253.677,02 EUR (IVA inclòs).
2. Renovació enllumenat cementiri, inclou
el canvi de lluminàries, bàcul i cablejat per
un import de: 150.000,00 EUR (IVA inclòs).
3. Millora i condicionament escola dadults i centre cívic de la Plaça del Mil·lenari,
reforma integral daquest espai per adequarse a les noves tecnologies i poder realitzar
formació informatitzada per un import de:
110.023,58 EUR (IVA inclòs).
4. Creació duna xarxa municipal de tele-

comunicacions entre edificis i espais públics
dotada de serveis de veu IP, càmeres de
vídeo vigilància i wi-fi per un import de:
84.680,00 EUR (IVA inclòs).
Premià de Dalt, 2 de febrer de 2010.
LAlcalde  President, Joan Baliarda i
Sardà.

Roda de Ter

instal·lacions daprofitament denergia solar
fotovoltaica
La instal·lació i remodelació de sistemes
daprofitament denergia solar fotovoltaica en
el terme municipal de Roda de Ter resta subjecta a lobligatorietat dobtenir llicència dobres.
Si la instal·lació es du a terme de manera
conjunta i relacionada amb obres que es fan
al mateix emplaçament (nova construcció,
rehabilitació dedifici existent, etc.), es pot
sol·licitar una sola llicència per a tot els treballs.
Si pertoca segons la normativa sectorial,
també caldrà obtenir permís o llicència
ambiental i acreditar haver-se donat dalta en
el cens dHisenda pel què fa a lactivitat
econòmica.
Article 3 Documentació a presentar en la
sol·licitud de llicència dobres
A la sol·licitud de la llicència dobres per a
la instal·lació i remodelació de sistemes daprofitament denergia solar fotovoltaica
caldrà adjuntar-hi la següent documentació:
1. Fotocòpia de les escriptures de poder
quan sactuï en representació duna persona
física o jurídica.
2. Document de designació del tècnic que
es responsabilitzarà de lobra.
3. Fotocòpia del resguard acreditatiu del
pagament de la taxa municipal per a la tramitació de la llicència.
4. Una memòria valorada o projecte visat
per un tècnic competent de la instal·lació,
signada pel sol·licitant, que contindrà, si cal,
els càlculs analítics escaients per justificar el
compliment de lordenança i les següents
dades bàsiques:
a) Nom, NIF, adreça i telèfon del sol·licitant i del representant legal de la instal·lació.
b) Descripció detallada de la instal·lació
pretesa, especificant si és de nova implantació o és la remodelació duna ja existent.
c) Identificació, i breu descripció de les
seves característiques principals, de limmoble, solar o terreny on es pretén implantar la
instal·lació. Si safecta una construcció existent cal detallar-ne els canvis produïts
(volums, usos, instal·lacions i serveis dús
comú, disseny exterior, condicions dhabitabilitat o de seguretat de ledifici i
instal·lacions, etc.).

d) Característiques bàsiques de la
instal·lació solar:
* Superfície de captació, en m2.
* Plànol de planta de la coberta a escala
mínima 1:100 amb la distribució dels captadors previstos en cas de construccions o plànol de lemplaçament també amb la distribució dels captadors a escala mínima 1:1.000
en cas dubicació en solars o sòl no urbanitzable.
* Secció de la coberta amb la situació dels
captadors, si sescau.
* Pressupost detallat de lexecució de la
instal·lació.
Per a les instal·lacions regulades a larticle
5 que suposin una ocupació de terreny no
edificat en sòl no urbanitzable, la seva autorització està subjecte al procediment específic que preveu larticle 48 del Decret 1/2005,
de 26 de juliol, pel qual saprova el Text
refós de la Llei dUrbanisme de Catalunya. En
aquest sentit, la memòria valorada o projecte
visat inclourà la següent documentació:
* Una justificació específica de la finalitat
del projecte i de la compatibilitat de lactuació amb el planejament urbanístic i sectorial.
* Un estudi dimpacte paisatgístic.
* Un estudi arqueològic i un informe del
Departament de Cultura, si lactuació afecta
restes arqueològiques dinterès declarat.
* Un informe del Departament dAgricultura, Alimentació i Acció Rural.
* Un informe de ladministració hidràulica, si lactuació afecta aqüífers classificats,
zones vulnerables o zones sensible declarades de conformitat amb la legislació vigent.
* Un informe del Servei geològic de Catalunya si lactuació afecta jaciments paleontològics o punts geològics dinterès.
Una vegada finalitzada la instal·lació
shaurà de presentar un certificat del tècnic
responsable que acrediti que els treballs
shan dut a terme dacord amb la memòria
valorada o el projecte visat aprovats.
Article 4 Requisits de la instal·lació
Els sistemes de captació denergia solar
fotovoltaica dels edificis hauran dinstal·lar-se
de manera que hi quedin integrats arquitectònicament amb lobjectiu de disminuir limpacte visual que aquest tipus de instal·lacions
poguessin produir. Els Serveis Tècnics Municipals comprovaran que en la proposta presentada es compleix aquest requisit i ninsta-

ANUNCI
Aprovació definitiva ordenança captació
energia solar fotovoltàica
Per acord del Ple de la corporació en sessió ordinària del dia 18 de març de 2008, es
va aprovar definitivament el text de lordenança sobre la incorporació de sistemes de
captació denergia solar fotovoltàica als edificis i construccions del terme municipal de
Roda de Ter, amb la inclusió dunes esmenes
proposades pels propis serveis de medi
ambient de la corporació. Atès que sha
observat que en el text de lordenança publicat al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona núm. 141, Annex I del dia 12 de juny
de 2008, no incorporava les esmenes introduïdes i aprovades, per mitjà del present es
publica el text íntegre de lesmentada ordenança.
ORDENANÇA SOBRE LA INCORPORACIÓ
DE SISTEMES DE CAPTACIÓ DENERGIA
SOLAR FOTOVOLTAICA AL TERME
MUNICIPAL
Article 1 Objecte
Article 2 Subjecció a llicència de les instal·lacions daprofitament denergia solar
fotovoltaica
Article 3 Documentació a presentar en la
sol·licitud de llicència dobres
Article 4 Requisits de la instal·lació
Article 5 Regulació específica per a les instal·lacions que suposin ocupació de terreny
no edificat en sòl no urbanitzable
Article 6 Inspecció, requeriments, ordres
dexecució i multa coercitiva
Article 7 Mesures cautelars
Article 8 Infraccions
Article 9 Sancions
Article 10 Procediment sancionador
Disposició transitòria primera
Disposició transitòria segona
Disposició transitòria tercera
Disposició final
Article 1 Objecte
Aquesta ordenança té per objecte regular
els sistemes de captació denergia solar fotovoltaica que sinstal·lin al terme municipal de
Roda de Ter.
Article 2 Subjecció a llicència de les
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ran la seva modificació quan això no succeeixi.
La manca dintegració arquitectònica del
sistema de captació projectat serà causa suficient per denegar la llicència dobres quan, a
criteri dels Serveis Tècnics Municipals, la instal·lació hagi de provocar un impacte visual
sever i no sigui daplicació cap des les causes
dexempció previstes en lordenament vigent.
Per tal de valorar la integració de la
instal·lació denergia solar fotovoltaica en leSECCIÓ

TIPUS

difici es diferenciaran quatre situacions,
sense menystenir les solucions singulars que
lAjuntament de Roda de Ter consideri com a
tals i per a les quals es determinaran uns
requisits dinstal·lació específics en atenció a
les seves particularitats arquitectòniques:
(A) Integració total:
Es distingeixen quatre casos: coberta inclinada (teulada), coberta plana, situats en façana i en terreny no edificat.
- Per cobertes inclinades, els captadors

solars estaran integrats i recolzats a la coberta, coincidint langle dinclinació del captador amb el del pla de la coberta on es posi.
Igualment, els captadors tindran la mateixa
orientació. Els panells es poden separar del
pla inclinat de coberta un màxim de 0,20
metres. En cap cas podran sobrepassar la
superfície de la coberta ni el gàlib superior
format per la línia horitzontal del carener.
Veure secció tipus 1.

1#

- Per a cobertes planes: No es podrà sobrepassar el gàlib superior format per una línia horitzontal situada a 1,2 metres respecte el forjat de coberta.
Veure secció tipus 2.#
SECCIÓ

TIPUS

2#

- Per a façanes: També sentendran molt
integrats, els panells de captació solar que es
situïn en la façana amb la mateixa inclinació
daquesta i sense sortir-ne del seu pla, buscant lharmonització amb la composició de
la façana i la resta de ledificació (sha dadequar a la normativa urbanística).

- Terreny no edificat: En sòl urbà dús residencial, els panells de captació solar que es
situïn en lespai no edificat no podran superar lalçada de dos metres respecte la rasant
del terreny i shauran de separar com a
mínim a 0,50 metres dels llindars.
(B) Integració parcial en sol urbà dús resi-

dencial:
Aquest tipus dintegració no es contempla
en aquesta ordenança.
(C) Integració parcial en sòl no urbanitzable:
Únicament sadmet la instal·lació en la
qualificació de zona rural (article 81 de les
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NNSS del municipi). Es distingeixen dos
casos: coberta inclinada (teulada tradicional)
o coberta plana.
- Per a cobertes inclinades, sexigeix com
a mínim que una de les cares del perímetre
de les plaques coincideixi amb la de la
coberta on es recolza, sense necessitat que la
orientació dels captadors coincideixi amb la
de la coberta. No es permetrà que cap element de la instal·lació sobrepassi lalçada del
carener.
- Per a cobertes planes, sexigeix com a
mínim que una de les cares del perímetre de
les plaques coincideixi amb la del forjat pla
de la coberta on es recolza. No es permetrà
que cap element de la instal·lació sobrepassi
lalçada de dos metres respecte el pla de lacabat de la coberta plana.
(D) No integració:
Inclou la resta de casos. Sentén que seran
aquells on la instal·lació queda molt visible i
poc harmoniosa amb les línies principals de
ledifici. No obstant lalçada màxima serà de
2 metres respecte el punt més alt de la coberta.
Els edificis inclosos en les NNSS com a
béns dinterès a protegir(article 115), únicament sadmet la integració dels captadors de
tipus A, sempre que no afecti la qualitat
arquitectònica i valor patrimonial de ledificació o elements protegits.
En la qualificació de Clau A, Nucli urbà
antic, la integració dels captadors haurà de
ser de tipus A.
En la resta de sòl urbà dús residencial
només es permet la integració de tipus A.
En sòl urbà amb la qualificació de Clau H,
Clau L i Clau G(dús industrial) sadmeten les
situacions A i D i es permet la ocupació total
de la coberta. En lespai no edificat es permet
la seva instal·lació limitant lalçada màxima,
respecte el nivell topogràfic de la parcel·la, a
uns 4 metres.
En sòl no urbanitzable, Zona rural (article
81 de les NNSS del municipi), es distingeixen
dues situacions:
* Per a ledifici principal la integració
haurà de ser de tipus A, sempre i quan no
estigui inclòs al catàleg de béns dinterès a
protegir.
* Per als coberts i altres edificacions annexes la integració podrà ser del tipus C o D.
Article 5 Regulació específica per a les
instal·lacions que suposin ocupació de
terreny no edificat en sòl no urbanitzable
Únicament sadmet la instal·lació en sòl
no urbanitzable en la qualificació de Zona
rural (article 81 de les NNSS del municipi) i
Zona agrícola de valor (article 83 de les
NNSS del municipi). La instal·lació de sistemes daprofitament denergia solar fotovoltaica en el terme municipal que suposin ocupació de terreny hauran de complir, a més, els
requisits següents:
5.1 Amb lobjectiu devitar la implantació
dispersa en el territori, totes les instal·lacions
de sistemes daprofitament denergia solar
fotovoltaica que requereixin una ocupació de
sòl subicaran de forma annexa a construc-

cions agràries pre-existents i tindran una
superfície màxima de 0,5 hectàrees.
* La distància màxima de separació entre
les instal·lacions i les construccions agràries
preexistents serà de 10 metres.
* Lalçada dels elements captadors quan es
situen sobre el terreny natural pot ésser com
a màxim en situació vertical de 6 metres i
mai superior en dos metres a les edificacions
annexes preexistents.
* Les construccions agràries preexistents
tindran una superfície mínima de 150 m2 i el
seu titular haurà de ser agricultor professional, dacord amb la Llei 19/1995, de 4 de
juliol, de modernització de les explotacions
agràries.
* Es prohibeixen expressament les
instal·lacions solars que la titularitat i la
inversió no sigui feta directament i al 100%
per lagricultor professional de lexplotació.
Tampoc es permet el lloguer de terres a tercers per fer-hi instal·lacions solars.
5.2 Amb lobjectiu de garantir la seva integració paisatgística, les instal·lacions de sistemes daprofitament denergia solar fotovoltaica compliran els següents criteris de disseny:
* Vegetació existent: es respectaran els
marges, arbres singulars i altres formacions
vegetals dinterès. En cap cas es desboscaran
superfícies forestals per a la col·locació dels
pannells o captadors fotovoltaics.
* Infraestructures hidràuliques: no salterarà cap element de tipus hidràulic, ja siguin
mines, sínies, basses, canalitzacions, pous,
cisternes, etc.
* Patrimoni construït: es respectarà el
patrimoni construït que eventualment existeixi, com murs de pedra seca, feixes, cabanes,
barraques, etc.
* Anivellament: es minimitzaran els moviments de terres i es mantindrà la topografia
original del terreny amb lobjectiu devitar
canvis morfològics, així com laparició de
talussos i terraplens. Si sescau, soptarà preferentment per adequar el traçat dels camins
de servei per al manteniment a la topografia i
no a la inversa.
* Accessos: es minimitzarà la longitud de
camins daccés de nova construcció.
* Camins: es minimitzarà la longitud de
nous camins interiors.
* Pavimentació: es minimitzarà la superfície amb paviment dur per evitar la impermeabilització del sòl. Sadoptaran les mesures
de restauració del sòl preexistent en cas que
pugui quedar afectat per moviments de
terres.
* Materials: Sutilitzaran preferentment
materials naturals i acabats meteoritzables.
Com a criteri general, soptarà per colors
coherents amb la naturalesa del material i
sevitaran acabats cromàtics poc propis (ex:
lacat verd sobre metall) amb fins exclusius de
camuflatge.
* Distàncies: es preveuran distàncies adequades entre tancaments o altres elements
construïts i els elements captadors, per no
produir un efecte de constrenyiment espacial
i per poder efectuar, si escau, plantacions en
una franja suficient.

* Noves plantacions: es plantejaran plantacions intercalades, perimetrals, etc., com a
element de projecte que integri la instal·lació
en lentorn, sempre que això estigui en consonància amb lestructura vegetal del lloc.
Sutilitzarà la paleta vegetal autòctona i uns
patrons de plantació relacionats amb les formacions vegetals predominants o presents.
* Tanques: Es minimitzaran els tancaments
necessaris i savaluarà la possibilitat de fer
tanques mitjançant tanques toves formades
per desnivells topogràfics en continuïtat amb
les formes originals del terreny o en consonància amb les formacions topogràfiques
predominants a làmbit i utilitzant formacions
vegetals pròpies del paisatge dels voltants,
com bosquines, vegetació de marge, plantacions perimetrals de les parcel·les agrícoles
de la zona, etc.
* Pastures: En zones ramaderes, es dissenyarà la distribució, els accessos, el recobriment del sòl, etc. per fer compatible el nou
ús amb la pastura de ramats.
* Casetes transformadores: es minimitzarà
la superfície construïda i soptarà per volumetries simples i funcionals. Es minimitzaran
els elements de jardineria i il·luminació. Sescolliran materials propis del lloc sense imitar
larquitectura vernacular i es realitzaran uns
acabats acurats. Soptarà per un cromatisme
en coherència amb lentorn, preferentment
de tons clars o terrossos.
* Arquetes: Senterraran o semi-enterraran
els armaris transformadors i les arquetes.
5.3 Les instal·lacions solars fotovoltaiques
es mantindran en perfecte estat de manteniment.
5.4 En cas de cessar lactivitat agrària, lagricultor professional tindrà lobligació de
restituir el terreny afectat per a la instal·lació i
deixar-lo en el seu estat original.
5.5 En cap cas la instal·lació de plaques
fotovoltaiques dóna dret a destinar el terreny
a altres usos.
Article 6 Inspecció, requeriments, ordres
dexecució i multa coercitiva
Els serveis municipals tenen plena potestat
dinspecció en relació amb les instal·lacions
als efectes de comprovar el compliment de
les previsions daquesta ordenança.
Un cop comprovada lexistència danomalies, es practicaran els requeriments corresponents i en el seu cas, les ordres dexecució
que sescaiguin per tal dassegurar el compliment de lordenança.
Per tal dassegurar el compliment dels
requeriments i de les ordres dexecució es
podran imposar multes coercitives en una
quantia no superior al 20% del cost estimatiu
de les obres a executar o de la sanció que
correspon.
Article 7 Mesures cautelars
Lalcalde/essa o el/la regidor/a delegat/da
són competents per ordenar la suspensió de
les instal·lacions de captadors solars fotovoltaics que es realitzin incomplint aquesta
ordenança, així com ordenar la retirada dels
materials o de la maquinària utilitzada, a
càrrec del/de la promotor/a o el/la propieta-
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ri/ària.
Lordre de suspensió anirà precedida en
tot cas dun requeriment a la persona responsable de les obres, en el qual es concedirà un
termini per tal que es doni compliment a les
obligacions derivades de lordenança.
Article 8 Infraccions
Són infraccions al règim establert en
aquesta ordenança les previstes a la legislació general sobre habitatge i medi ambient i,
en particular, les següents:
Constitueix infracció molt greu:
- Lincompliment reiterat dels requeriments i de les ordres dexecució dictats per
assegurar el compliment de lordenança.
Constitueixen infraccions greus:
- La instal·lació de captadors solars fotovoltaics incomplint els requeriments tècnics
previstos en aquesta ordenança.
- Lincompliment dels requeriments i de
les ordres dexecució dictats per assegurar el
compliment de lordenança.
Constitueix infracció lleu:
- La instal·lació de captadors solars fotovoltaics sense haver obtingut la llicència dobres preceptiva.
Article 9 Sancions
Les sancions que corresponen per infraccions al règim daquesta ordenança són les
següents:
- Per infraccions lleus, multa que va de
100,00 EUR fins a 300,00 EUR.
- Per infraccions greus, multa que va de
301,00 EUR fins a 3.000,00 EUR.
- Per infraccions molt greus, multa que va
de 3.001,00 EUR fins a 6.000,00 EUR.
Article 10 Procediment sancionador
El procediment sancionador serà el que
estableix el Decret 278/1993, de 9 de
novembre, previst per les actuacions de lAdministració de la Generalitat, que permet
aplicar, quan correspongui, un procediment
abreujat en làmbit sancionador.
Les circumstàncies de qualificació de les
infraccions i les mesures complementàries a
les sancions són les que sestableixen a la
legislació sobre habitatge de Catalunya.
Disposició transitòria primera
No estaran subjectes al compliment daquesta ordenança les instal·lacions de captadors solars fotovoltaics que es trobin en fase
dexecució quan aquesta entri en vigor, sempre i quan disposin de les preceptives llicències municipals.
Disposició transitòria segona
No estaran subjectes al compliment daquesta ordenança les instal·lacions de captadors solars fotovoltaics no iniciades quan
aquesta entri en vigor, sempre i quan disposin de les preceptives llicències municipals
atorgades amb anterioritat a lentrada en
vigor de lordenança.
Disposició transitòria tercera
No estaran subjectes al compliment de les
disposicions de la present ordenança, les instal·lacions de captadors solars fotovoltaics
sol·licitades amb anterioritat a la data de len-

trada en vigor daquesta ordenança, amb
independència del fet que la concessió de la
corresponent llicència sigui posterior a dita
data, sempre i quan compleixin amb les normes subsidiàries municipals.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir de lendemà de la seva publicació en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i romandrà
vigent fins que se naprovi la seva modificació o derogació.
Roda de Ter, 27 de gener de 2010.
LAlcalde, Antoni Llach i Vidal.
022010002666
A

Sabadell
Servei de Recaptació (Seresa)
ANUNCI
Citació als interessats perquè compareguin
en els expedients administratius de constrenyiment.
En els expedients administratius de constrenyiment que sinstrueixen en aquest Organisme, contra els deutors amb la hisenda
municipal que es detallen en lannex adjunt,
sha practicat, en les dates que sindiquen, la
diligència dembargament indicada.
Al no haver estat possible la notificació
personal daquest acte, sels cita, a ells o als
seus representants, per tal de que, en el termini de quinze dies naturals, comptats des de
lendemà daquesta publicació, compareguin
en aquest Organisme, al carrer de la Indústria, 11 de Sabadell, per a ésser notificats.
Transcorregut aquest termini, si no compareixen, es donarà per realitzada la notificació
amb tots els efectes legals, segons el que
determina larticle 112 de la Llei General Tributària.
Dacord amb el que disposa larticle 14
del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual saprova el Text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, es pot
interposar recurs de reposició davant lAjuntament de Sabadell, previ al contenciós
administratiu, en el termini dun mes comptat
a partir de la data de notificació, sense perjudici que en puguin exercitar qualsevol altre
que sigui pertinent.
El procediment administratiu de constrenyiment, encara que sinterposi recurs, només
es suspendrà en les condicions i terminis
assenyalats en larticle 165 de la Llei General
Tributària i larticle 14 del Text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals.
TITULAR§

NIF§

EXPEDIENT§

DATA
DILIGÈNCIA#

ACEBES MALLART ANA MARIA§
ADAN GARCIA ANTONIO§
ALEMANY VALLS ANTONI§
ALLANDE GILBERTE JOSEP§
ALSINA GENE JOSE§
AMATE SILVA SERGIO§
AMBROSIO ORIA ISABEL§
ARIAS GIL CATALINA§
ARREDONDO FLORES PIEDAD§
BENAVIDES GOMEZ RAQUEL§
BEUMALA PAZ MONTSERRAT§
BLANCA REYES RAUL§

34744479N§
39043520P§
33875199V§
33909050N§
33906079P§
47176327S§
29722200J§
34734243B§
39176125H§
44986847C§
33896443D§
44992961Q§

2007EXEC06162§
2008EXEC07301§
2009EXEC11419§
2009EXEC13378§
2005EXEC14964§
2009EXEC06778§
2009EXEC09766§
2003EXEC03268§
2007EXEC07001§
2009EXEC07389§
2002EXEC03790§
2008EXEC21225§

02/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
03/12/2009#
03/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
03/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
03/12/2009#
02/12/2009#

TITULAR§

NIF§

EXPEDIENT§

DATA
DILIGÈNCIA#

BORREGO ARTACHO MARIA DOLORES§
BRUGADA SERRANO MARCOS§
BUXEDA FIGUEROLA ROSA§
CACERES PEREZ JOSE LUIS§
CACERES PUJOL DAVID§
CAMPO TICCICURO FRANCISCO§
CARRETERO AGUILAR LUCIA§
CASTILLO AMIGO JUAN MANUEL§
CHICA FERNANDEZ EFREN§
CILLER RUIZ RAQUEL§
COROMINAS BOVER MARIA CARME§
CRIADO BEZOS ALEJANDRO§
CRIADO RIOS MIRIAM§
DOMENE GARCIA JUAN ANTONIO§
DOROTEO CORDON JUAN§
DUARTE BERROCAL MERCEDES§
ESCAPA GAONA ANTONIO§
ESCARRE GONZALEZ JOSE§
ESCRIBA BELLSOLA MONICA§
EZQUERRA LEZCANO MATILDE§
FABRA GARRIDO ENRIC§
FERNANDEZ GARCIA FERNANDO§
FERNANDEZ LLENAS IMMACULADA§
FINCAS IMSAB S L§
FONCLARA MAYOR MONTSERRAT§
GABARRO ALBAREDA ROSARIO§
GALERA ALVAREZ JUAN§
GALLEMI BENITEZ OSCAR§
GALVEZ SILVA JOSE§
GARCIA COSIN ISABEL§
GARCIA DRIEGUEZ CARLOS§
GARCIA GUTIERREZ JAVIER EFRAIN§
GARCIA MORENO MARIANO§
GARCIA PINTO ANTONIO§
GARCIA QUESADA PEDRO§
GARCIA SARRION EDUARDO§
GARDEÑAS BERNAT ANA MARIA§
GARRIDO VALENZUELA DIEGO§
GAXAS PINZON NOEMI§
GIL FRANCH JOAQUIM§
GILBERT PORRAS FRANCESC§
GIMENEZ GIMENEZ NICANOR§
GIMENEZ SANCHEZ ANTONIO§
GOMEZ CANTERO JUAN§
HERNANDEZ NAVARRO ANGELES§
HIDALGO GARCIA REMIGIO§
HINOJOSA MONTENEGRO MARIA§
INVERSIONES PATRIMONIALES FERMAC SL§
JIMENEZ SIRIA MANUEL§
JUSTICIA SANCHEZ FERNANDO§
LAPPO OLEH§
LEON PAZ DAVID§
LLOBET ORTIZ JOAN§
LOPEZ MONTES ALBERTO§
LOPEZ PALOMES M ROSA§
LORENZO SANCHEZ DAVID§
LUQUE LOPEZ RAMON§
MACIA GRACIA MARTA§
MARTIN RENOVE RAMON§
MARTIN RODRIGUEZ ROSARIO DEL CARMEN§
MARTINEZ BERNABE RAFAEL§
MARTINEZ VICO MANUELA§
MASCARILLA ALARCON EVA§
MELCHOR HERNANDEZ TORCUATO§
MESA LOPEZ GERMAN§
MIÑANA FATJO ESTHER§
MIRANDA VILLALBA BERNABE§
MIRO SALA MARTI§
MODREGO OCHOA OSCAR§
MONT SALAS JORDI§
MONTES DOEHRING DANIEL§
MORENO VELASCO ANTONIO§
MOYA BLANCO MANUEL§
MUÑOZ CAMUS CRISTINA§
MUÑOZ FERNANDEZ JORGE§
MUÑOZ LOZANO GLORIA§
MUSTAROS VILA MAGDA§
OJEDA CARMONA DOLORES§
PORTAGRAN MARES PABLO§
PRADO LOSCOS TEOFILO§
QUESADA ESCUDERO M DEL MAR§
QUESADA LOPEZ TOMAS§
QUINTANA LEON ANTONIO§
RAINDO JIMENEZ MILAGROS§
RAMIREZ CORDOBA CARLOS§
RAMIREZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL§
REBATE FERNANDEZ NATIVIDAD§
REGINALDO HUIX PEDRO§
REINALDOS RUIZ LUIS§
REYES MURIAS ALFREDO§
RICO MORA MARIA§
RIQUELME RODRIGUEZ JOSE§
ROCA HORS MERCE§
RODRIGUEZ CANELON ALEX§
RODRIGUEZ CRIADO JOSE§
RODRIGUEZ ESTEBAN RAMON§
RODRIGUEZ FLORES JOSE§
RODRIGUEZ FRIAS ANTONIO§
RODRIGUEZ LATORRE JAIME§
RODRIGUEZ MONTOYA PILAR§
RODRIGUEZ SALGUERO FRANCISCO§
ROSELL RUIZ DAVID§
ROZAS ARNEDO LAURA§
RUIZ NAVARRO JOSEFA§
RUIZ PEREZ FRANCISCO§
SALAH EDDINE FOUZIA§
SANCHEZ MANZANO ANDRES§
SEGURA ARTACHO PABLO§
SEGURA MARTINEZ EVA§
SERVEIS N TURULL SL§
SIMO CONSOLA FRANCISCO JAVIER§
SOBRINO EGEA ANTONIO§
SOLER ROCAMORA ELOI§

33871805G§
34765560W§
39011250F§
33889258T§
34750521M§
47184947X§
44992606Y§
33907477A§
34761407N§
47157046P§
33886449C§
33889251Q§
47176498W§
33868903T§
34737015T§
33898408L§
33896501K§
33882850D§
34759745Y§
38071100M§
47150500V§
10175321Y§
34733512Q§
B60733680§
39040677V§
33874340D§
33866460H§
34764534B§
33885816P§
38916964K§
34734149D§
44983244M§
34748504N§
36527030V§
39034074S§
34760717N§
39011119Z§
33866086N§
38853656D§
38996390M§
33879175Z§
44987504X§
33891472Y§
33877874R§
34742302C§
34754010K§
46946025N§
B61162673§
34732951F§
34737836Q§
X5604645M§
47150077P§
39007157P§
44996137H§
39030627H§
44986724N§
39024544F§
44986094A§
28220370Z§
39012155S§
33908901R§
33887880W§
47161485P§
07842259H§
34758194L§
38989481L§
X5573341G§
34764980C§
18199232E§
33890211X§
45266692R§
33892513N§
39022423W§
44985257V§
33904411L§
47164699W§
39036285H§
39024292P§
33897794A§
34738461C§
44980206A§
34746224D§
47155684A§
34745243V§
47156834A§
02494216G§
33870628T§
33898288Z§
39027877M§
33901293Y§
33893957F§
37321647F§
38954626D§
45862850E§
44988254R§
34761810R§
34742618Z§
33906791F§
35082103L§
34746511C§
47179703X§
44994644C§
44991438B§
33896026Y§
33888876D§
X7460292N§
39026502X§
33889652A§
44992564X§
B61210522§
39036604S§
39042258B§
47169860B§

2009EXEC03222§
2006EXEC09810§
2009EXEC11756§
2009EXEC05104§
2009EXEC05459§
2009EXEC01543§
2009EXEC06221§
2009EXEC13377§
2009EXEC10049§
2009EXEC12203§
2009EXEC11454§
2009EXEC05103§
2009EXEC12216§
2005EXEC07805§
2008EXEC15081§
2009EXEC05188§
2009EXEC05172§
2009EXEC11447§
2009EXEC11642§
2009EXEC11685§
2002EXEC13964§
2009EXEC04791§
2009EXEC05310§
2009EXEC11974§
2009EXEC11827§
2009EXEC11415§
2008EXEC00363§
2009EXEC06391§
2008EXEC20533§
2008EXEC10526§
2009EXEC11554§
2009EXEC11861§
2009EXEC10005§
2009EXEC12191§
2009EXEC06012§
2004EXEC12342§
2009EXEC12380§
2009EXEC11394§
2009EXEC02621§
2009EXEC10136§
2009EXEC06953§
2009EXEC11872§
2009EXEC11470§
2009EXEC11429§
2009EXEC05388§
2009EXEC05485§
2008EXEC05599§
2009EXEC11986§
2009EXEC05308§
2009EXEC11567§
2006EXEC14256§
2007EXEC01878§
2008EXEC15447§
2009EXEC07386§
2009EXEC05591§
2006EXEC07541§
2009EXEC05940§
2009EXEC09355§
2009EXEC04874§
2009EXEC02008§
2008EXEC20651§
2009EXEC11458§
2009EXEC10499§
2009EXEC00029§
2005EXEC15300§
2009EXEC05772§
2009EXEC12983§
2007EXEC08467§
2009EXEC02295§
2009EXEC09051§
2009EXEC11890§
2007EXEC00558§
2009EXEC05926§
2007EXEC08466§
2006EXEC09653§
2009EXEC07675§
2007EXEC08131§
2009EXEC05939§
2005EXEC09290§
2007EXEC06095§
2004EXEC10101§
2007EXEC00878§
2009EXEC11907§
2009EXEC00851§
2009EXEC11909§
2009EXEC09693§
2009EXEC09095§
2008EXEC10308§
2009EXEC08647§
2008EXEC06702§
2008EXEC07900§
2008EXEC04894§
2009EXEC05709§
2009EXEC12424§
2005EXEC11957§
2009EXEC05529§
2006EXEC14560§
2005EXEC07820§
2009EXEC00239§
2005EXEC09871§
2009EXEC10950§
2009EXEC10329§
2009EXEC06558§
2009EXEC12392§
2009EXEC01693§
2009EXEC12994§
2009EXEC05950§
2004EXEC02488§
2009EXEC06220§
2008EXEC10803§
2009EXEC11821§
2009EXEC11829§
2009EXEC09557§

02/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
03/12/2009#
02/12/2009#
03/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
02/11/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
03/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
03/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
03/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
03/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
02/11/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
03/12/2009#
03/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
03/12/2009#
02/12/2009#
03/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
03/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
03/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
03/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
03/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
03/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
03/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
03/12/2009#
02/12/2009#
02/11/2009#
02/12/2009#
03/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
03/12/2009#
03/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
03/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
03/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#
03/12/2009#
02/12/2009#
03/12/2009#
03/12/2009#
02/12/2009#
02/12/2009#

