AJUNTAMENT

DE TEIÀ

BAN
SOBRE LA CAMPANYA DE CONTROL DE LES EMISSIONS DE LES MOTOCICLETES I CICLOMOTORS I
DE LES CONDICIONS TÈCNIQUES I DE SEGURETAT
La qualitat del medi ambient a la nostra població constitueix motiu de preocupació d’aquest Ajuntament.
Durant tot l’any, i especialment en l’època de preestiu i estiu, es produeix un increment del trànsit de motocicletes i ciclomotors amb el
consegüent augment de les incidències resultants, sobretot pel que fa a la contaminació ambiental, soroll i emissió de fums i les
condicions tècniques i de seguretat per a circular. Tot això afecta i perjudica la qualitat dels veïns a la vegada que minva greument la
seguretat dels propis conductors, per norma general joves, i dels vianants.
Davant aquesta situació, i atenent al que estableixin les ordenances municipals per a la regulació de sorolls i les vibracions i de la
circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aquest Ajuntament ha previst dur a terme una campanya d’inspeccions, controls i
sancions en el seu cas, dels efectes abans esmentats i que comprendrà el període establert entre el 15 de juny i el 30 de setembre.
En conseqüència, fent ús de les facultats que em confereix l’article 21.e) de la Llei 11/1999, de 21 d’abril, de modificació de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 68 del Decret 179/1995, de 13 de juny, dicto aquest ban:
Primer. Quan es detecti en campanya un ciclomotor que infringeixi la normativa de trànsit de manera que no compleixi les condicions
mínimes per a circular (modificacions tècniques, emissió de fums, estat defectuós en sistemes de seguretat: llums, frens, pneumàtics,
etc.) i/o l’ordenança municipal de circulació de vehicles a motor i seguretat vial, pel que fa a la regulació dels límits de l’emissió de
sorolls, es prendrà nota de les dades del conductor, es denunciarà aquest pel precepte infringit i, prèvies les mesures oportunes en el
cas que procedeixi segons la normativa vigent, aquest ciclomotor serà ingressat en el dipòsit, atès que no té les condicions exigides
per a circular. S’informarà en aquest acte al conductor sobre els motius de la immobilització i les condicions legals per a poder
rectificar-los. En el cas de infracció de l’ordenança municipal de circulació de vehicles a motor i seguretat vial, per superar els límits
sonors establerts a l’article 30, apartat 2 i a l’article 32, apartat 3, el procediment serà el que a continuació es detalla:
1.- Per poder retirar el vehicle, disposa d’un màxim de 10 dies i prèviament haurà d’acudir en l’horari establert als
serveis municipals, departament de Recaptació, on dipositarà la quantitat de 120,20 € en concepte de garantia i on es
lliurarà justificant de pagament en el mateix moment.
2.- Posteriorment, acudirà a les dependències de la Policia Local, on, prèvia exhibició d’aquest justificant (del qual es farà
fotocòpia, que s’incorporarà en l’expedient de l’esmentat vehicle) es farà lliurament del vehicle al propietari, segons la
documentació del mateix o persona delegada, fent-li signar una acta en la qual es detalla el següent:
2.a.- Que té deu dies per a reparar les deficiències observades en el vehicle. Que no pot circular amb aquest fins
que estiguin corregides les deficiències i només a l’efecte de la seva nova presentació en aquestes dependències; que
transcorregut aquest termini perdrà el dret al retorn de la garantia, llevat que justifiqui adequadament el retard i que en el
termini d’un mes des del seu ingrés perdrà definitivament la garantia i es començaran els tràmits com a vehicle abandonat
per al seu desballestament.
2.b.- Una vegada presentat el vehicle a la revisió en les dependències de la Policia Local, si aquesta fos negativa, és
a dir, si encara persistissin deficiències no reparades, es donarà un únic termini de 2 dies per a corregir-les. Passat aquest
termini, s’atendrà al que disposa el punt anterior.
2.c.- No obstant això, si la persona interessada no desitja reparar el vehicle podrà optar per renunciar a la titularitat
d’aquest a favor de l’Ajuntament, perquè sigui donat de baixa i lliurat per al desballestament. En aquest cas, igualment se
li expedirà document per poder recuperar la garantia.
2.d.- Si tant la primera com la segona inspecció és positiva, és a dir, amb totes les deficiències corregides, es
realitzarà informe positiu en imprès adequat a l’efecte, del qual es donarà còpia a l’interessat.
2.e.- La quantitat dipositada compleix la funció de garantia de reparació de l’anomalia establerta a l’article 32, apartat
3è, de l’Ordenança Municipal de Circulació de vehicles a motor i seguretat vial.
2.f.- Amb aquest informe i el justificant de garantia, es presentarà en el departament de Recaptació, on li retornaran
l’import dipositat.
Segon.- A aquests efectes s’ha realitzat una campanya informativa, xerrades amb conductors, revisions gratuïtes sense sanció, etc.
Tercer.- Aquest ban entrarà en vigor el 20 de juny fins al 30 de setembre de 2008.
Teià, 20 de maig de 2008
L’ ALCALDE

Andreu Bosch i Rodoreda

