ORDENANÇA MUNICIPAL
VEHICLES ABANDONATS

REGULADORA

DEL

RÈGIM

APLICABLE

TÍTOL PRIMER.
OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ.
Article 1.
La present Ordenança té per objecte la regulació del règim aplicable als
vehicles abandonats a la via pública, particularment pel que fa a la seva
localització, denúncia, procediment per a la seva retirada i, si escau, lliurament
al centre autoritzat de tractament corresponent, tot això de conformitat amb el
que disposa el Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual
s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i
Seguretat Vial, modificat per la llei 5/1997, de 24 de març.
Article 2.
Aquesta Ordenança s'aplicarà a totes les vies i zones públiques del terme
municipal de Sant Joan Les Fonts en els quals es trobin vehicles que, objectiva
i racionalment, facin presumir pels seus signes externs que estan abandonats.
TÍTOL SEGON.
VEHICLES ABANDONATS I VEHICLES RESIDUS SÒLIDS.
Article 3.
Es considera que un vehicle està abandonat:
1.- Quan romangui estacionat per un període superior a un mes al mateix lloc i
presenti desperfectes que facin impossible el seu desplaçament pels seus
propis mitjans o li faltin les plaques de matriculació.
2.- Si es troba dipositat en les dependències municipals durant un període de
dos mesos, després de la seva retirada de la via pública.
Article 4.
1.- Els vehicles abandonats a la via pública seran retirats pel servei de grua que
es contracta per aquest afer i traslladats al Dipòsit Municipal, o lloc establert a
l'efecte.
2.- Es considera que un vehicle constitueix residu sòlid si presenta
desperfectes que permetin presumir una situació de desús o la impossibilitat de
moviments per seus propis mitjans, o si no té placa de matrícula.
Article 5.
Els vehicles abandonats a la via pública, un cop tramitat el corresponent
expedient, seran considerats, si escau, residus sòlids, i se'ls aplicarà el
procediment propi d'aquests últims.
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Article 6.
Les taxes corresponents de trasllat i permanència en el Dipòsit, d'acord amb la
corresponent ordenança fiscal en vigor, aniran a càrrec del titular del vehicle.
TÍTOL TERCER.
PROCEDIMENT PER A LA RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS
A la via pública.
Article 7.
1.- Quan el Regidor de Governació, detecti que a la via pública hi ha un vehicle
que, pels seus símptomes externs, faci presumir objectivament el seu estat
d'abandó, s’ aixecarà Acta d'Infracció, la qual donarà lloc a la iniciació de
l'expedient, es procedirà a col·locar en el mateix un adhesiu en lloc visible,
informant al responsable del vehicle de la situació d'abandonament del mateix.
es confeccionarà reportatge fotogràfic il·lustratiu del seu estat.
Sobre aquest adhesiu o element similar, s'ha de consignar la matrícula, data de
col·locació, nom i número del carrer en què es troba. De la mateixa manera
s'actuarà quan el servei sigui requerit pels particulars.
Article 8.
Transcorreguts quinze dies des que va ser col·locat l'adhesiu o element similar
que s’acordi, es procedirà pels serveis municipals a la retirada i trasllat del
vehicle al dipòsit municipal o lloc habilitat a l'efecte. Això sense perjudici del
corresponent expedient sancionador que preveu l'article 15 de la present
Ordenança.
Article 9.
Durant el termini de dos mesos, des de la retirada del vehicle, s'incoarà i
tramitarà l’expedient corresponent per al seu tractament com a residu sòlid, i
posteriorment es traslladarà a un centre autoritzat de tractament per a la seva
destrucció.
L'Ajuntament podrà aprovar un protocol d'actuació contenint models de la
documentació administrativa que hagi d'aplicar en la tramitació dels expedients.
Article 10.
Iniciat l'expedient de retirada de vehicle abandonat, s'estarà al que el seu titular
fos conegut o desconegut.
a) En el primer cas, es notificarà i requerirà al seu titular perquè en el termini de
quinze dies retiri el vehicle del dipòsit, amb l'advertència expressa que, en cas
contrari, es procedirà al seu tractament com a residu sòlid urbà i se li aplicarà la
normativa legal i reglamentària vigent.
b) En el cas que el seu titular sigui desconegut es seguirà el procediment de
l'article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
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Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, se a la seva
tramitació com a residu sòlid, una vegada que hagin transcorregut els terminis
establerts per a això.
TÍTOL QUART.
RENÚNCIA A LA TITULARITAT.
Article 11.
Els titulars de vehicles abandonats podran renunciar voluntàriament a la
propietat del mateix a favor de l'Ajuntament de Sant Joan Les Fonts perquè
aquest es procedeixi a donar-ho de baixa, en qualsevol fase de l'expedient. El
fet de la cessió no anul·larà les despeses ocasionats fins al moment, ni les
denúncies, ni les altres deutes pertinents. Es utilitzarà per a això el model
contingut en el protocol a què s'al·ludeix en l'article 9.
Article 12.
Un cop a poder el vehicle de l'Ajuntament, el titular ha de lliurar la
documentació del mateix, així com haurà de signar en prova de conformitat
l'Acta de Cessió de el vehicle a l'Ajuntament. Un cop cedit, i tan aviat com la
documentació arribi a la Instrucció de l'expedient, es procedirà per aquesta a
donar-lo de baixa a Trànsit i a l'Ajuntament i es procedirà al seu compactat a
través d'un centre autoritzat de tractament de vehicles al final de la seva vida
útil de conformitat amb el R.D. 1.383 / 2002, de 20 de desembre o normativa
que el modifiqui o substitueixi.
Article 13.
La finalització de l'expedient, que serà tramitat per la Unitat Administrativa de
Sancions, es produirà amb el Decret que declari el vehicle abandonat com
residu sòlid, en aquest cas es procedirà al desballestament o compactat en un
dels centres abans indicats i d'acord amb la normativa aplicable.
TÍTOL CINQUÈ.
Infraccions i sancions.
Article 14.
Seran constitutius d'infracció dels fets descrits en l'article 3 d'aquesta
Ordenança.
Article 15.
Totes les infraccions previstes en la present Ordenança tindran la consideració
de greus, seran sancionades amb multes de fins a 1.500 euros, d'acord amb la
Llei 7/1985 en el seu article 141 i es tramitaran conforme al procediment
sancionador que estableix el Reial Decret 320/1994, de 25 de febrer, pel qual
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s'aprova el Reglament del Procediment sancionador en matèria de trànsit,
circulació de vehicles a motor i Seguretat Vial.
Disposició Transitòria
S'aplicarà el règim establert a l'article 10 de la present Ordenança als vehicles
que a l'entrada en vigor de la mateixa es troben en el Dipòsit Municipal.
Disposició derogatòria
Queden expressament derogades totes les normes de caràcter municipal que
s'oposen al que establert en la present Ordenança.
Disposició Final
La present Ordenança, un cop aprovada definitivament per l'Ajuntament,
entrarà en vigor quan hagi estat publicat íntegrament el seu text en el Butlletí
Oficial de la Província i hagi transcorregut el termini previst en els articles 49 i
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Aquesta Ordenança ha estat aprovada pel Ple de Ajuntament en data 15 de maig de
2017
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