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DECRET
217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió dels ve-
hicles fora d’ús.

La incidència en l’entorn dels vehicles fora
d’ús, i en especial dels vehicles abandonats, i
l’impacte que implica el seu tractament sense
respectar mesures mediambientals, fa necessari,
d’acord amb l’article 5.1 de la Llei 6/1993, de 15
de juliol, reguladora dels residus, establir les
normes necessàries per a la seva gestió, així com
per a les diferents activitats que comporta el seu
tractament.

L’article 10 de la Llei 6/1993 estableix que per
a la valorització dels residus s’ha de promoure,
entre altres actuacions, la recuperació de sub-
productes. També l’article 4 del Decret legislatiu
2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la
refosa dels textos legals vigents en matèria de
residus industrials, i l’article 11 de la Llei esta-
tal 10/1998, de 21 d’abril, de residus, estableixen
la necessitat de fomentar el reciclatge de resi-
dus per obtenir-ne matèries primeres o energia,
o bé per aconseguir-ne qualsevol altra utilitza-
ció i valorització.

D’altra banda, la Llei 11/1999, de 21 d’abril,
ha modificat el text articulat de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i segu-
retat viària, regulant els supòsits en què es pot
presumir racionalment l’abandonament d’un
vehicle, amb l’objecte de facilitar-ne la retirada
i fer possible la seva gestió adequada posterior.

El present Decret, que regula la gestió dels
vehicles fora d’ús, considerats com a residus mu-
nicipals d’acord amb l’article 3.b) de la Llei es-
tatal 10/1998, de 21 d’abril, de residus, té per
finalitat assolir aquests objectius, d’acord amb
els principis comunitaris de cautela, acció pre-
ventiva, reutilització i valorització, per tal de
prevenir i reduir l’impacte negatiu que els ve-
hicles fora d’ús poden arribar a tenir sobre el
medi ambient.

D’acord amb això, aquest Decret regula les
obligacions dels posseïdors dels vehicles fora
d’ús i dels gestors d’aquest tipus de residus i fixa
igualment les condicions tècniques aplicables a
les instal·lacions en què es gestionin.

Per tant, a proposta del conseller de Medi
Ambient, d’acord amb el dictamen de la Comis-
sió Jurídica Assessora i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article 1
Objecte

És objecte d’aquest Decret la determinació
de les obligacions dels posseïdors dels vehicles
fora d’ús i la regulació de les operacions de gestió
d’aquest tipus de residus.

Article 2
Definicions

Als efectes d’aquest Decret, s’entén per:
a) Vehicle fora d’ús: vehicle de motor que

esdevé residu perquè es tracta d’un vehicle aban-
donat o pel fet que el posseïdor se’n desprèn o
té la intenció o l’obligació de desprendre-se’n.

b) Vehicle abandonat: d’acord amb el que
estableix el Reial decret legislatiu 339/1990, de
2 de març, pel qual s’aprova el Text articulat de
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la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de
motor i seguretat viària, en la redacció que en
fa la Llei 11/1999, de 21 d’abril, és aquell vehi-
cle del qual es presumeix racionalment l’aban-
donament en els casos següents:

Quan transcorrin més de dos mesos des que
el vehicle hagi estat dipositat després de la seva
retirada de la via pública per l’autoritat compe-
tent.

Quan romangui estacionat per un període
superior a un mes en el mateix lloc i presenti des-
perfectes que en facin impossible el desplaça-
ment pels seus propis mitjans o li faltin les pla-
ques de matriculació.

c) Gestor de vehicles fora d’ús: persona físi-
ca o jurídica titular d’instal·lacions autoritzades
per recollir, emmagatzemar, descontaminar i
reciclar vehicles fora d’ús.

d) Centre de recollida i descontaminació de
vehicles fora d’ús: instal·lació d’un gestor de
residus autoritzat per recollir, descontaminar
i emmagatzemar vehicles fora d’ús, per tal de
lliurar-los a gestors autoritzats per al seu reci-
clatge.

e) Dipòsit municipal i equivalents de vehicles
fora d’ús: instal·lació o la part d’aquesta, de ti-
tularitat pública, en què es realitza específi-
cament el servei públic de recollida i emmagat-
zematge de vehicles fora d’ús.

f) Centre de recuperació de vehicles fora d’ús:
instal·lació d’un gestor de residus autoritzat per
emmagatzemar, descontaminar i reciclar els
vehicles fora d’ús, així com per comercialitzar
els subproductes derivats del desballestament.

g) Descontaminació de vehicles fora d’ús:
tractament obligatori dels vehicles fora d’ús,
previ a l’emmagatzematge o reciclatge, consis-
tent en la separació controlada dels components,
que tenen la consideració de residus especials;
en concret, la bateria, els combustibles, els olis
i valvulines, els pneumàtics, els líquids i les pas-
tilles de frens, els fluids de la refrigeració, els
fluids de l’aire condicionat, els filtres líquids
hidràulics i els catalitzadors.

h) Reciclatge de vehicles fora d’ús: activitat
de valorització, destinada a recuperar subpro-
ductes provinents dels vehicles fora d’ús.

i) Subproductes de vehicles fora d’ús: les parts
o els components provinents dels vehicles fora
d’ús, reutilitzables com a peces o elements de
segona mà, quan puguin considerar-se substituts
de productes comercials.

Article 3
Àmbit d’aplicació

Aquest Decret s’aplica als vehicles fora d’ús
generats a Catalunya i als que es gestionen en
el seu àmbit territorial.

Article 4
Obligacions dels posseïdors o dels titulars.

4.1 El posseïdor o titular d’un vehicle fora
d’ús ha de lliurar-lo a un gestor autoritzat.

4.2 És requisit necessari per sol·licitar la
baixa de la circulació d’un vehicle fora d’ús
l’acreditació d’haver-lo lliurat a un gestor auto-
ritzat, sens perjudici del procediment de baixa
establert en el Reglament general de vehicles.

4.3 En el cas dels vehicles abandonats,
l’ajuntament en el terme municipal del qual
apareguin ha de lliurar-los a un gestor autorit-
zat, previ compliment de la normativa sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i segu-

retat viària, pel que fa als aspectes relatius als
vehicles abandonats.

Article 5
Obligacions generals dels gestors

5.1 Els centres de recollida i descontami-
nació i els centres de recuperació de vehicles fora
d’ús estan subjectes a la intervenció administra-
tiva ambiental corresponent i a l’obtenció dels
permisos exigibles de conformitat amb la nor-
mativa urbanística.

5.2 Els gestors d’un centre de recollida i
descontaminació o d’un centre de recuperació
de vehicles fora d’ús han de complir la norma-
tiva aplicable en matèria de residus i tenen les
obligacions següents:

a) Dur un llibre registre d’entrades i sortides,
que pot dur-se en suport informàtic, i un resum
mensual. En aquest llibre registre, que pot ser
substituït pel llibre de control de policia, s’hi ha
de fer constar la data d’entrada del vehicle, la
matrícula, el número de bastidor, el pes aproxi-
mat, la marca, el model i les dades del titular.

b) Descontaminar el vehicle fora d’ús en el
termini màxim de 30 dies naturals a comptar de
l’entrada en la instal·lació del gestor, o en un
termini màxim de dos mesos si es tracta d’un
vehicle de més de 2.000 kg de tara.

c) No emmagatzemar més de sis mesos els
residus especials obtinguts de la descontami-
nació del vehicle.

Article 6
Obligacions específiques dels gestors de centres
de recollida i descontaminació

Els gestors d’un centre de recollida i des-
contaminació de vehicles fora d’ús han de com-
plir les obligacions següents:

a) Fer constar en el llibre registre de sortides
la data de sortida del vehicle descontaminat amb
les dades d’aquest i les dels residus especials que
se n’han extret, amb indicació del pes, el tipus
i el destí.

b) Lliurar el vehicle descontaminat a un cen-
tre de recuperació.

c) No comercialitzar els subproductes resul-
tants del desballestament del vehicle, llevat que
es tracti del vehicle descontaminat i dels residus
especials extrets.

Article 7
Obligacions específiques dels gestors de centres
de recuperació

Els gestors d’un centre de recuperació de
vehicles fora d’ús han de complir les obligaci-
ons següents:

a) Reciclar el vehicle descontaminat i retirar-
ne els components que puguin ser reutilitzats
com a subproductes.

b) Identificar els subproductes i indicar que
són peces recuperables i reutilitzables.

c) Fer constar en el llibre registre de sortides
la data de sortida dels subproductes obtinguts
del vehicle i especificar-ne el pes, el tipus i la
destinació.

d) Complir la normativa en matèria de co-
merç i seguretat industrial en el procés de comer-
cialització dels subproductes, la qual no es pot
dur a terme abans de reciclar el vehicle.

Article 8
Condicions tècniques de les instal·lacions de
gestió

Les instal·lacions de gestió dels vehicles fora
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d’ús han d’estar donades d’alta al Registre d’es-
tabliments industrials de Catalunya i han de
complir les condicions tècniques que es fixen en
l’annex d’aquest Decret.

Article 9
Infraccions i sancions

Les infraccions al que disposa aquest Decret
se sancionen d’acord amb el que estableix la Llei
6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus,
seguint els procediments següents:

a) El procediment sancionador abreujat re-
gulat al Decret 278/1993, de 9 de novembre,
sobre el procediment sancionador d’aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat, s’aplica
a les infraccions comeses pels posseïdors dels
vehicles fora d’ús o subsidiàriament pels titulars
dels vehicles segons consti en el Registre general
de vehicles de la Direcció General de Tr ànsit.

b) El procediment sancionador ordinari, re-
gulat a la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora
dels residus, s’aplica a les infraccions comeses
pels gestors de vehicles fora d’ús.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

—1 Els ajuntaments poden delegar en els seus
consells comarcals la gestió dels vehicles fora
d’ús del seu municipi, en els termes que estableix
la normativa sobre règim local.

—2 Els dipòsits municipals de vehicles fora
d’ús han de complir les condicions tècniques
fixades en els punts 1, 2, 3, 4, 10 i 11 de l’annex
d’aquest Decret. En el cas que aquests dipòsits
actuïn també com a centres de recollida i des-
contaminació, han de complir els requeriments
que són aplicables a aquests centres.

DISPOSICIONS FINALS

—1 L’obligació d’acreditar el lliurament del
vehicle fora d’ús a un gestor autoritzat per sol·-
licitar la seva baixa de circulació s’aplicarà al cap
de dos anys de l’entrada en vigor d’aquest De-
cret.

—2 L’obligació de reciclar els vehicles fora d’ús
descontaminats en un centre de recuperació
s’aplicarà al cap de tres anys de l’entrada en vigor
d’aquest Decret.

Barcelona, 27 de juliol de 1999

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

JOAN-IGNASI PUIGDOLLERS I NOBLOM

Conseller de Medi Ambient

ANNEX

Les instal·lacions de gestió dels vehicles fora
d’ús han de complir les condicions tècniques se-
güents:

—1 Les instal·lacions han d’estar envoltades
per una tanca perimetral opaca d’un alçada
suficient de tal manera que des de l’exterior,
tenint en compte la visual de la zona, se n’eli-
mini o minimitzi l’impacte visual.

—2 Les instal·lacions han de disposar de xar-
xes d’aigües residuals, és a dir, de procés, sani-

tàries i pluvials, amb els registres corresponents,
fàcilment disponibles.

—3 Les parts de les instal·lacions que puguin
generar sorolls, pols, vibracions i les zones de
descàrrega i emmagatzematge han d’estar con-
dicionades de manera que no provoquin efec-
tes apreciables a l’exterior de les instal·lacions.

—4 La zona d’emmagatzematge previ a la
descontaminació dels vehicles fora d’ús ha d’es-
tar pavimentada amb recollida independent
d’aigües pluvials, si no està sota cobert. Aquestes
aigües pluvials han de tractar-se adequadament
abans de desprendre-se’n.

—5 La zona d’emmagatzematge dels residus
potencialment contaminants ha d’estar sota
cobert.

—6 Les zones de descontaminació i reciclat-
ge de vehicles fora d’ús han d’estar pavimenta-
des, sota cobert i amb recollida independent
d’aigües brutes de procés, les quals han de ser
tractades prèviament per aconseguir els nivells
d’admissibilitat a la llera pública o al clavegue-
ram.

—7 La zona de descontaminació ha de tenir
dipòsits independents i estancs per cadascun dels
líquids i gasos a retirar dels vehicles fora d’ús,
així com els contenidors o les instal·lacions ade-
quades per emmagatzemar per separat i sense
pèrdues o vessaments la resta de residus poten-
cialment contaminants que contenen el vehicles
fora d’ús. Aquesta zona ha de tenir també la
maquinària tècnicament i mediambientalment
ajustada per retirar i separar les parts potenci-
alment contaminants del vehicles fora d’ús,
complint la normativa sobre seguretat industrial.

—8 Les zones d’emmagatzematge de vehicles
descontaminats han d’estar disposades de ma-
nera que permetin l’accés a tots els vehicles fora
d’ús, els quals han d’estar disposats en piles com
a màxim de tres unitats. Si se situa a l’aire lliu-
re, el terra ha d’estar degudament compactat o
pavimentat; a més, les aigües pluvials d’aques-
ta zona han de ser conduïdes a un desarenador.

—9 En el cas d’efectuar el premsat de vehicles
fora d’ús prèviament descontaminats, mitjançant
premsa fixa o mòbil, cal evitar qualsevol tipus
de vessament, per a la qual cosa cal tenir un
dipòsit de recollida per a aquests casos. A més,
aquesta operació ha de ser efectuada en una
zona pavimentada.

—10 Els vials interiors i les zones de càrrega
i descàrrega han de ser adequats i suficientment
amplis per permetre els moviments dels vehicles
de transport.

—11 Les instal·lacions han de disposar de sis-
temes de protecció contra incendis, complir les
condicions higienicosanitàries i disposar d’ele-
ments de neteja i primers auxilis.

(99.190.124)

RESOLUCIÓ
de 15 de juny de 1999, per la qual es fan públics
els acords del Govern de 18 de maig de 1999,
sobre declaració d’urgent ocupació dels béns
afectats per diferents projectes.

Atès que el Govern de la Generalitat de Ca-
talunya, en la sessió de 18 de maig de 1999, va

adoptar els acords de declarar urgent l’ocupa-
ció dels béns afectats d’expropiació pel projecte
de l’estació depuradora d’aigües residuals del
Prat de Llobregat, pel projecte de prolongació
del col·lector interceptor del carrer A fins a la
depuradora del Llobregat, pel projecte modificat
dels col·lectors interceptors del Llobregat pel
marge esquerre a Cornellà i pel marge dret pro-
longació del de Sant Boi, i projecte de prolon-
gació del col·lector de salmorres de la conca
potàssica del Llobregat (tram II), i pel projec-
te del col·lector interceptor del Llobregat pel
marge dret: connexió interceptor del marge
esquerre interceptor del Prat (tram III), i pro-
jecte de prolongació del col·lector de salmorres
de la conca potàssica del Llobregat (tram III),

RESOLC:

Fer públics els Acords del Govern de 18 de
maig de 1999, sobre la declaració d’urgent ocu-
pació, a l’efecte de l’aplicació del procediment
que regulen els articles 52 de la Llei d’expropi-
ació forçosa, de 16 de desembre de 1954, i 56 i
següents del seu Reglament de 27 d’abril de 1957
dels béns afectats pel projecte de l’estació de-
puradora d’aigües residuals del Prat de Llo-
bregat, pel projecte de Prolongació del col·lector
interceptor del carrer A fins a la depuradora del
Llobregat, pel projecte modificat dels col·lectors
interceptors del Llobregat pel marge esquerre
a Cornellà i pel marge dret prolongació del de
Sant Boi, i projecte de prolongació del col·lector
de salmorres de la conca potàssica del Llobregat
(tram II), i pel projecte del col·lector intercep-
tor del Llobregat pel marge dret: connexió in-
terceptor del marge esquerre interceptor del
Prat (tram III), i projecte de prolongació del col-
lector de salmorres de la conca potàssica del
Llobregat (tram III).

Contra aquests acords, que posen fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs conten-
ciós administratiu en el termini de dos mesos
davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sens
perjudici que es pugui interposar qualsevol al-
tre recurs que es consideri procedent.

De conformitat amb l’article 46.1 de la Llei
de la jurisdicció contenciosa administrativa, el
termini de dos mesos per interposar el recurs
contenciós administratiu esmentat començarà
a comptar l’endemà de la publicació d’aquesta
Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Barcelona, 15 de juny de 1999

JOAN-IGNASI PUIGDOLLERS I NOBLOM

Conseller de Medi Ambient

(99.154.121)

*


