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DECRET   

DATA: 9/10/2017
ASSUMPTE: Vehicle abandonat amb matrícula  4195CXH.
EXP: 141/2017

Amadeu Benach i Miquel, Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en virtut de les  
facultats que m’atorga l’art. 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Antecedents:

Vista  l'acta  de  comprovació  de  vehicles  abandonats  amb  número  82461/2017  efectuada  pels 
Mossos d’esquadra  el dia 2 de febrer de 2017 al vehicle amb matrícula 4195CXH, degut als signes 
evidents d’abandonament del mateix,  ( rodes desinflades, manca dels dos miralls exteriors,  
sostre oxidat, manca la parrella davantera del motor, manquen els intermitents davanters i  
no li consta ni assegurança, ni ITV en vigor).

Atès que en data 7 de juliol de 2017 s’ha procedit a la retirada del vehicle de la via pública i trasllat 
del  mateix  a  les  instal·lacions  destinades  a  aquest  efecte,  ja  que  el  titular  del  vehicle  no  ha 
solucionat la situació del seu vehicle aquesta Administració ha tingut que actuar urgentment per 
motius de seguretat i salubritat.

Atès que en data 9 de juny de 2017 es va notificar al titular que, transcorregut un mes,  el seu 
vehicle passaria a considerar-se Residu Sòlid Urbà i seria tractat com a tal. 

Atès informe del tècnic de l’Ajuntament que es transcriu literalment:

“INFORME TÈCNIC

Vista la necessitat que te l’Ajuntament de retirar un vehicle marca VOLKSWAGEN GOLF 1.4 3P, color  
granat, i amb matrícula 4195CXH abandonat al carrer Camí de l’Arboç amb desperfectes evidents  
que impedeixen el seu desplaçament per si mateix.

Vist que s’ha notificat al propietari de vehicle la necessitat de retirar el vehicle en el termini màxim  
d’un mes a comptar des del dia de l’acta de comprovació com a vehicle abandonat, i que a data  
d’avui el vehicle continua estacionat en la mateixa ubicació.

Per tot això, els Serveis Tècnics  consideren necessari, un cop transcorregut el període d’un mes per  
a la seva retirada, procedir a la retirada, trasllat i dipòsit del mateix a les instal·lacions destinades a  
aquest efecte, de conformitat amb el que estipula el Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió  
dels vehicles fora d’ús.

Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió dels vehicles fora d’ús.

Article 2- Definicions
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Als efectes d’aquest Decret, s’entén per:

a) Vehicle fora d’ús: vehicle de motor que esdevé residu perquè es tracta d’un vehicle abandonat o  
pel fet que el posseïdor se’n desprèn o té la intenció o l’obligació de desprendre-se’n.

.......és aquell vehicle del qual es presumeix racionalment l’abandonament en els casos següents:

Quan transcorrin  més de dos mesos des que el  vehicle  hagi  estat  dipositat  després de la  seva  
retirada de la via pública per l’autoritat competent.

Quan romangui estacionat per un període superior a un mes en el mateix lloc i presenti desperfectes  
que  en  facin  impossible  el  desplaçament  pels  seus  propis  mitjans  o  li  faltin  les  plaques  de  
matriculació.

Article 4- Obligacions dels posseïdors o dels titulars

4.2 És requisit necessari per sol·licitar la baixa haver-lo lliurat a un gestor autoritzat.

4.3 En el cas dels vehicles abandonats, l’ajuntament en el terme municipal del qual apareguin ha de  
lliurar-los  a  un  gestor  autoritzat,  previ  compliment  de  la  normativa  sobre  trànsit,  pel  que  fa  als  
aspectes relatius als vehicles abandonats.

Rafael Rodríguez Rivas                                                                                                                              
Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament                               
Banyeres, a la data de la signatura”

Vist l’art. 36 de l’Ordenança Municipal nº 23 de Policia i Bon Govern, sobre la retirada de vehicles la 
qual disposa que l’Ajuntament procedirà, d’acord amb allò que reglamentàriament es determini si 
l’obligat a fer-ho no ho fes, a la retirada del vehicle de la via i al seu dipòsit en el lloc designat per 
l’autoritat municipal sempre que pugui presumir-se racionalment el seu abandonament a la via i que 
les despeses que s’originin com a conseqüència de la retirada, seran a compte del titular, que haurà 
d’abonar-les o garantir  el  seu pagament com a requisit  previ  a la devolució del  vehicle, sense 
perjudici del dret de recurs que té reconegut.

Vistes les disposicions legals d'aplicació, en especial, l’art. 71 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, 
de 2 de març, pel qual s’aprova el text Articulat de la Llei sobre el trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat vial; els art. 2, 3, 4 i 9 del Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió dels 
vehicles fora d’ús; l’art. 34 de la Llei 10/1998 de Residus i altres d’aplicació.

És per això que,

RESOLC: 
                         
PRIMER.- Declarar com a Residu Sòlid Urbà el vehicle amb matrícula 4195CXH.
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SEGON.- Comunicar al titular del vehicle que ha d’abonar les despeses ocasionades per la retirada, 
trasllat i pupil·latge del vehicle i d’altres que es puguin originar i que transcorregut el termini de 
pagament voluntari, es procedirà al seu cobrament per via de constrenyiment.

TERCER.-  Comunicar al titular que cas de no regularitzar l’estat del seu vehicle en un mes 
a comptar des del dia següent de la seva notificació, es procedirà a la cessió del vehicle a un 
gestor autoritzat per al seu tractament com a Residu i es demanarà la baixa del mateix a la 
Prefectura General de Trànsit.

QUART.- Notificar el present acord a l’interessat.

                                    En dono fe
L’alcalde,              El secretari interventor tresorer 

     
Banyeres del Penedès, 

document signat electrònicament al marge
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