
RESOLUCIÓ DE BATLIA Núm. 12/2019.-

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS I DE FET: 

1) Un vehicle marca Land Rover, matrícula HVL L377, roman en el carrer del Pare Perelló 
núm. 6 des de fa més d’un mes i en estat d’abandonament, segons informe de la policia local de  
data 7-1-2019.
2) La notificació al titular de l’esmentat vehicle no s’ha pogut fer efectiva, per falta de qualsevol 
dada al respecte, segons comunicació amb la Guàrdia Civil de dia 11 de març de l’any en curs. 

 
FONAMENTS DE DRET

1) L’article 106.1 b) del RD Legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós  
de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, disposa que 
L’Administració competent en matèria d’ordenació i gestió del trànsit podrà ordenar el trasllat  
del vehicle a un Centre Autoritzat de Tractament de Vehicles per la seva posterior destrucció  
descontaminació:
b)  Quan  roman  estacionat  per  un  període  superior  a  un  mes  en  el  mateix  lloc  i  presenti  
desperfectes que facin impossible el seu desplaçament pels seus propis mitjans o li faltin les  
plaques de matrícula.
2) L’Article 3 b) paràgraf final de la nova Llei de Residus (22/2011, de 28 de juliol), i Articles 
2.1  paràgraf  segon i  3.5)  de  l’Ordenança Municipal  de  Residus  Urbans.  Conforme als  dos 
darrers preceptes citats: tendran la consideració de residus urbans els vehicles al final de la seva 
vida útil  i és competència municipal: realitzar subsidiàriament els treballs de gestió dels residus 
que segons l’Ordenança esmentada han d’efectuar els ciutadans.
3) L’article 84.2 de la LPACAP (39/2015, de l’1 d’octubre), estableix que produirà la terminació 
del procediment: la impossibilitat material de continuar-ho per causes sobrevingudes.
 

Per l’abans exposat, HE RESOLT:

1) Declarar abandonat i tractar com a residu domèstic, el vehicle marca Land Rover, 
matrícula HVL L377.

2) Ordenar al servei municipal corresponent (Brigada d’Obres) la retirada de l’esmentat 
vehicle i la seva entrega al Centre Autoritzat de Tractament de Vehicles corresponent, per tal de 
que pugui ser (apart de descontaminat), preparat per a la reutilització, el reciclatge, altre tipus de 
valorització i/o eliminat, en aquest  ordre de preferència, d’acord amb la nova Llei de Residus  
(22/2011, de 28 de juliol) articles 8.1 b), c), d) i e);  amb la salvetat prevista a l’apartat 2 de 
l’esmentat article.

3)  Declarar  finalitzat  el  procediment  ara  obert  en  matèria  de  residus  per  vehicle 
abandonat, amb arxiu de l’expedient incoat, d’acord amb l’article 84.2 de la LPACAP (39/2015, 
de l’1 d’octubre).

4) Comunicar aquesta resolució a la Prefectura de Trànsit de Balears i a la Guàrdia Civil  
i publicar la mateixa al Tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la Web municipal.

El mana i signa el Sr.Batle-President, Martí Sansaloni Oliver a Petra, dotze de març de 
l’any dos mil denou.-

El Secretari
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