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Ajuntament d'Albalat de la
Ribera

Libro de Decretos-2020

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Atés que el Ple de l’ajuntament, per acord de data 27 de febrer de 2020, va aprovar
inicialment l’ordenança municipal reguladora de la protecció, la tinença i la venda
d’animals.

Considerant que, en data 14 de març de 2020, es va publicar en el Butlletí Oficial de
l'Estat el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a
la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, la disposició
addicional tercera del qual, en el seu apartat 1r, acorda que "se suspenen termes i
s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector
públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perda vigència el
present reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d'aquest"
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Resultant que en el B.O.P. de data 13-03-2020 es va publicar edicte per el qual es
sotmetia a informació pública pel termini de 30 dies, a comptar des de l’endemà a la
inserció del anunci en el Butlletí Oficial de la Província, a l’efecte de que els interessats
pogueren examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimaren oportunes,
assenyalant-se que en el cas de no presentar-se reclamacions en el citat termini,
s’entendria definitivament aprovat l’acord de l’aprovació de l’esmentada ordenança.

Atés que el citat Reial decret, de conformitat amb el que es preveu en la seua disposició
final tercera entrava en vigor el dia de la seua publicació en el BOE, és a dir, el 14 de
març de 2020, data en què s'iniciava l'exposició al públic de l'Ordenança.
Resultant que, per error, creient transcorregut el termini d'exposició pública es va ordenar
la publicació en el BOP del text íntegre de l'ordenança, publicació que es va produir en
l'esmentat butlletí el dia 18 de maig de 2020.
Considerant que Reial decret 537/2020, de 22 de maig, en la seua disposició derogatòria
única.2, estableix que "amb efectes des de l'1 de juny de 2020, queda derogada la
disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març" i que l'article 9
del RD 537/2020 diu textualment : "Terminis administratius suspesos en virtut del Reial
decret 463/2020, de 14 de març. Amb efectes des de l'1 de juny de 2020, el còmput dels
terminis administratius que hagueren sigut suspesos es reprendrà, o es reiniciarà, si així
s'haguera previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l'estat
d'alarma i les seues pròrrogues".

Considerant que tant la suspensió dels terminis com la represa dels mateixos s'ha produït
a conseqüència de norma legal i, a l’efecte que la situació creada no done lloc a confusió,
per la present
RESOLC
Primer.- Publicar per a coneixement general, al Tauler d’anuncis i a la pàgina web de
l’Ajuntament que l'exposició al públic de l'Ordenança de municipal reguladora de la
protecció, la tinença i la venda d’animals, va començar, en aplicació del que es disposa
en el RD 537/2020, el dia 1 de juny de 2020, data des de la qual i durant el termini de 30
dies els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimen
oportunes.
Segon.- En el cas de no presentar-se reclamacions en el citat termini, s’entendrà
definitivament aprovat l’acord de l’aprovació de l’esmentada ordenança i es publicarà el
seu text íntegre en el BOP amb indicació de la seua entrada en vigor.
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Albalat de la Ribera, a la data de la signatura electrònica.

