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Administración Local
Municipal
Ferrol
Área de Seguridade Cidadá. Negociado de Seguridade e Tráfico
Publicación da listaxe de obxectos de valor que foron depositados na Oficina de Atención Cidadá do Concello de Ferrol ata o ano 2019
Área de Seguridade e Tráfico, Mercados, Consumo, Sanidade e Benestar Animal.
Concellaría de Seguridade e Tráfico.

ANUNCIO: Publicación da listaxe de obxectos de valor que foron depositados na Oficina de Atención Cidadá do Concello
de Ferrol ata o ano 2019.
O Concelleiro delegado da área de Seguridade e Tráfico, Mercados, Consumo, Sanidade e Benestar Animal, con data
4-3-2022, adoptou o seguinte acordo en base ó informe emitido pola Policía Local relativo ó asunto: Publicación no BOP da
listaxe de obxectos perdidos.
“FEITOS
A Policía local dispón dunha oficina que se encarga da recollida e da xestión dos “obxectos perdidos” que se atopan
neste concello, concretamente na Oficina de Atención Cidadá (OAC).
En sentido estrito o obxecto deste servizo é o depósito e a custodia dun ben moble extraviado, durante un prazo de
dous anos, contados dende a data do achegamento e, de se-lo caso, a devolución deste ó seu propietario. De non ser
posible a localización do propietario ou este non acudise a recollelo no prazo establecido, devolveráselle a quen o entregou,
se existise e estivese identificado.
Na OAC atópanse obxectos que levan máis de dous anos e para os que lle hai que buscar outro destino.

Normativa de referencia:
Disposición Transitoria do Regulamento de funcionamento da oficina de obxectos perdidos do Concello de Ferrol:
<<Trala entrada en vigor do presente regulamento procederase respecto dos obxectos perdidos que nese momento estean
nas dependencias da Policía Local de Ferrol do seguinte xeito: 1.- Publicarase na páxina web do Concello unha listaxe
xenérica completa de todos eles e deberase especificar o ano no que foron depositados. Coa publicación desta listaxe concederase un prazo extraordinario dun mes durante o cal as persoas posibles propietarias que estean interesadas poderán
reclamar a propiedade dos obxectos perdidos. Para a devolución destes obxectos cumpriranse as regras establecidas no
artigo 7 deste regulamento.>>
De acordo co anterior,

En base ó exposto, acórdase publicar na páxina web do Concello de Ferrol e no BOP a listaxe de obxectos de valor
depositados na Oficina de Atención Cidadá ata o ano 2019, e que transcorrido o período legalmente establecido ninguén
reclamou. Concedéndose un prazo extraordinario de un mes, que comezará a contar a partir do día seguinte ó da súa publicación no BOP, durante o cal as persoas posibles propietarias que estean interesadas poderán reclamar a propiedade dos
obxectos perdidos que se relacionan nesta listaxe. Para a devolución destes obxectos cumpriranse as regras establecidas
no artigo 7 do Regulamento de funcionamento da Oficina de Obxectos Perdidos do Concello de Ferrol.
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Cómpre publicar na páxina web do Concello e no BOP a listaxe de obxectos perdidos, como paso previo para que sexan
adquiridos ou queden a disposición do Concello.”
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Listaxe do reconto de obxectos de valor depositados na Oficina de Atención Cidadá ata o ano 2019.
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Ferrol, 8 de marzo de 2022.
O Concelleiro Delegado da Área de Seguridade e Tráfico, Mercados, Consumo, Sanidade e Benestar Animal (por Decreto
de 8-7-2019, BOP 22-7-19).
Asdo.: Germán Costoya Casas
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