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Ajuntament de Gandesa

ANUNCI:

A l’empara del que preveu l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, es notifi ca a les persones que tot seguit es relacionen el requeriment 
que es transcriu per no haver-se pogut notifi car personalment:

-”De conformitat amb el que estableix l’article 71.1.a) del 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, comuniquem 
als propietaris dels vehicles que es relacionen, abandonats en els indrets assenyalats, amb signes evidents 
d’abandonament, que en el termini màxim de 15 dies hauran de retirar-los, ja que l’estat actual del vehicles constitueix 
una evident degradació del medi ambient, una possible contaminació de la zona i perill per a les persones i coses, 
amb l’advertiment que en cas contrari, es procedirà sense més avís, al seu tractament com a residus municipals, 
retirant-los i lliurant-los a un gestor autoritzat, de conformitat amb el que determina l’article 4rt. del Decret 217/1999, 
de 27 de juliol, sobre la gestió dels vehicles fora d’ús, en concordança amb el que disposa el Decret Legislatiu 
1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus.

Titular vehicle Vehícle Matrícula Marca Model/color Lloc d’abandonament
Proyectos Interiores Serrano, SL Furgoneta T-7313-AS IVECO blanc Polígon Industrial “La Plana”
Desconegut Turisme Sense placa FORD Escort gris Partida Els Graus Polígon 2, 

Parcel·la 185 TM Gandesa

Gandesa, 18 de febrer de 2016.
L’ALCALDE, Carles Luz Muñoz.
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