
 Ajuntament de Vilamòs 
 Vall d’Aran (Lleida)

RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS EN EL TERME MUNICIPAL DE VILAMÒS

Atès que s’ha intentat la notificació als titulars dels vehicles que es relacionen a l’annex i no havent-se 
pogut fer efectives. Constatada l’evidència d’abandonament. 

Atès que ha transcorregut més d’un mes des que es van detectar els vehicles en la situació indicada,  
de conformitat amb el que estableix el Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, Llei de trànsit,  
circulació de vehicles a motor i seguretat viària i el Decret 217/1999, de 27 de juliol sobre la gestió 
dels vehicles fora d’ús. 

De conformitat  amb l’article 59.4 de la Lei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, per 
la  present  se li  requereix  perquè en el  termini  de quinze dies des de l’endemà de la  publicació 
d’aquest anunci en el B.O.P. retiri el vehicle de la seva propietat, què es troba abandonat. Si s’escau 
haurà de lliurar el vehicle a un gestor autoritzat de vehicles fora d’ús per tal d’obtenir el certificat de 
destrucció per a sol·licitar la baixa definitiva del vehicle en el  Registre de la Direcció General  de 
Trànsit, amb l’advertiment que si no ho fes es procedirà al seu tractament com a residu municipal i 
aquest Ajuntament el lliurarà a un gestor autoritzat, sent-li d’aplicació el previst a la Llei 10/98 de 
residus i en el  Reial Decret 1383/02 de 20 de desembre, sobre la gestió de residus al final de la seva  
vida útil. En aquest cas, de no complir amb el requeriment, podríeu ser sancionat amb multa mínima 
de 120,20 euros, prevista a la Llei 6/93, reguladora dels residus de Catalunya, i/o de 601,02 euros fins  
a 30.050,60 euros , com a responsable d’una infracció greu (articles 34.3.b i 35.1.b de la Llei 10/98).

ANNEX: 

PROPIETARI: Juan Vicente Compte Santigosa
VEHICLE :   LADA NIVA 
MATRÍCULA:   B-8570-MY
LLOC:   C. MAJOR DE VILAMÒS
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