
AJUNTAMENT DE COSTITX

NOTIFICACIÓ AL TITULAR D’ INICI EXPEDIENT PER VEHICLE EN ESTAT 
D'ABANDONAMENT
Atès que no s'ha pogut dur a terme la notificació a titular de vehicle abandonat que es relaciona a
continuació, d'acord amb el que disposen la Llei de Règim Jurídic de les administracions públiques i
procediment administratiu comú, amb el present anunci es comunica al  titular el  contingut de dita
notificació:
"Per Agents de la Policia Local de Costitx ha estat detectada la permanència a la via pública del seu
vehicle classe TURISME:
Matrícula: IB5393CD Marca: FORD Model: FESTA Color: BLANC
Titular: D. Rachid Chaidi
Nº DNI / NIE / Pass: X-4934624-C
Domicili: Carrer Creu, 1807310 - CAMPANET
S'ha constatat  que el  vehicle  de la  seva titularitat  dalt  ressenyat,  roman estacionat  al  Vial  Nou de
Costitx, nombre s/n d'aquest Municipi amb desperfectes evidents que li impedeixen desplaçar-se pels
seus propis mitjans des de fa més d'un mes, sense la documentació reglamentària en vigor referida a
l'obligació d'assegurament, donat de baixa, o bé suposant risc o perill per a la seguretat de les persones,
trobant-se en aquesta situació com a mínim des del dia 2019.10.17, d'acord amb l'acta aixecada per
agents d'aquesta Policia Local .
De conformitat amb el que estableix l'Art. 106 de Reial Decret 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, per
mitjà de la present se li requereix perquè, en el termini de 30 dies naturals a comptar de l'endemà de la
recepció de la present, procedeixi a la retirada de l'esmentat vehicle, advertint-li que si no ho fes es
procedirà a la seva retirada cautelar i posterior tractament com a residu sòlid urbà domèstic amb el
consegüent càrrec de despeses, sent-li a més d'aplicació el que disposa la vigent Llei 22/2011, de 28 de
juliol, de residus i sòls contaminats, que prohibeix expressament abandonar un vehicle a la via pública
sota multa a determinar com a responsable de una infracció.
Igualment se li fa saber que si no fos del seu interès la retirada del vehicle indicat només quedarà
exempt de responsabilitat administrativa si el cedeix a un gestor de residus autoritzat, per al que haurà
de presentar:
- original i fotocòpia del permís de circulació o denúncia de pèrdua o robatori
- original i fotocòpia de targeta de característiques o denúncia de pèrdua o robatori
En cas que el vehicle ja estigui donat de baixa:
- original i fotocòpia de el document que així ho certifiqui
En cas que hi hagi cedit el seu vehicle a un altre / a per quedar exempt de responsabilitat haurà de
presentar en aquesta oficina de Policia Local:
- original i fotocòpia de el document que així ho certifiqui (li serà retornat l'original un cop comprovada
la veracitat de la mateixa). "

Costitx a 18 de novembre de el 2019.
El Batle
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