
 

 

 
PROCEDIMENT DE REGULACIÓ DE LA GESTIÓ  
D’OBJECTES PERDUTS 
 

• La gestió, dipòsit i la custòdia  dels objectes perduts, estarà 
centralitzada a les dependències de la policia local de Begues. 

 
• Normativa que s’aplica: Codi Civil Català 

 
• La persona o persones que trobin un objecte perdut, el podran 

dipositar a qualsevol de les dependències municipals, però 
preferentment a les de la policia local; el personal de 
l’ajuntament que faci recepció d’aquest objecte haurà 
d’identificar i deixar constància per escrit de les dades 
d’aquesta persona o persones, com a mínim: els noms i 
cognoms, DNI, adreça i un número de telèfon de contacte. Se’ls 
informarà que podrà sol·licitar el retorn d’aquests objectes 
passats sis mesos del seu dipòsit, llevat de determinats 
objectes en els que no hi tindrà aquest dret. 

 
• L’ajuntament, passades dues setmanes des de la recepció dels 

objectes i quan aquests no hagin estat reclamats, publicarà en 
la web municipal la troballa d’aquest objecte, amb una 
descripció bàsica del mateix. 

 
• Des de la Policia Local de Begues es faran totes les gestions 

necessàries, sempre que es pugui, per localitzar els legítims 
propietaris d’aquests objectes i comunicar-los la troballa. 

 
• La persona que, com a propietària, sol·liciti el retorn d’un 

objecte dipositat a les dependències de la Policia Local, haurà 
d’acreditar que és el legítim propietari d’aquest, mitjançant la 
presentació de números de sèrie, factures, descripció de 
l’objecte per marques o inscripcions, colors, etc. En el cas que 



 

 

pugui acreditar-ho, se li lliurarà aquest objecte mitjançant acta 
de lliurament on se identificarà aquesta persona amb totes les 
seves dades personals, com a mínim: noms i cognoms, DNI, 
adreça i un número de telèfon de contacte. 

 
• Un cop transcorregut el període de sis mesos del dipòsit dels 

objectes perduts, i sempre i quan la persona o persones 
legítimament propietàries de l’objecte dipositat no l’hagin 
reclamat o fins i tot que se’ls hagi avisat del fet, la persona  o 
persones que hagin dipositat els objectes trobats podran 
sol·licitar que se’ls retornin. 

 
• El procediment per sol·licitar-ne el retorn serà la presentació 

per registre d’una instància; en aquesta instància s’identificarà 
correctament i sol·licitarà el retorn d’aquest objecte. S’obrirà un 
tràmit administratiu i si no hi ha cap impediment mitjançant 
Decret d’Alcaldia, se li retornarà l’objecte sol·licitat. 

 
• No es lliuraran a les persones que els dipositin, transcorreguts 

els sis mesos preceptius, claus de cases o de vehicles, 
documents personals i/o acreditatius, etc. ; l’ajuntament es 
reserva la potestat de decidir de manera motivada quins 
objectes no es retornaran. 

 
• El tractament de documents personals amb noms i cognoms 

com a objectes perduts, tindrà un tràmit  diferent a la resta 
d’objectes; prèviament s’intentarà localitzar a la persona titular 
del document i informar-lo de la troballa. Si aquesta persona, 
segons consta a la documentació, viu en una altre població, en 
el cas del DNI, o per consulta en bases de dades policials,  
s’enviarà per correu ordinari acompanyat per un ofici a l’Oficina 
d’Objectes perduts de la població on consta com a resident. Si, 
fetes totes les gestions possibles, el titular del document no el 
ve a recollir o no se’l pot localitzar, passades tres setmanes es 



 

 

lliuraran aquests documents a les administracions que els han 
expedit (DNI, permís de conduir, targeta sanitària, etc.). En el 
cas de targetes de crèdit o dèbit, s’enviaran a les entitats que 
les han expedit. 

 
• Objectes dipositats com roba o d’altres per raons de salubritat, 

es tindran en custodia durant tres setmanes; després d’aquest 
període es destruiran. 

 
• Tots els objectes que hagin estat dipositats i que no els hagin 

reclamat ni els legítims propietaris ni les persones que els han 
dipositat, seran destruïts, llevat d’aquells als quals es pugui 
donar un ús per una altra persona a través d’alguna ONG o 
associació similar sense afany de lucre; també s’inclourien 
diners en efectiu. 

 
• Els objectes de valor, com les joies, seran subhastades 

públicament. L’ajuntament es reserva la potestat de decidir 
quins objectes dipositats i que no hagin estat reclamats es 
posaran en subhasta; l’ajuntament donarà publicitat d’aquesta 
subhasta a través del web municipal; aquesta subhasta es farà 
un cop a l’any, sempre i quan hi hagi objectes per a subhastar. 

 


