Ordfis 15

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15

TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS
DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA

Article 1. Fonament i naturalesa
Article 1r.- En ús de les facultats atorgades per l'article 106 de la llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb allò que disposen els articles 20
a 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març per qual s'aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 70, 71 i 72 del Reial Decret Legislatiu 339/90,
de 2 de març, pel qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat vial, modificat per la Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text
articulat, i d'acord amb allò que disposa la Ordenança Municipal de Circulació, aprovada pel Ple
de L'Ajuntament en data 16 de novembre de 1998, aquest Ajuntament estableix la Taxa per
retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública,
que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'ajusten al que preveu
l'article 57 de l'esmentada text refós.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels següents serveis:
-

-

la retirada, immobilització i dipòsit dels vehicles que infringeixen les normes de circulació.
la retirada, immobilització i dipòsit dels vehicles que no infringeixen les normes de circulació
però que obstaculitzen la realització d'activitats a la via pública autoritzades per
l'Ajuntament.
la retirada, immobilització i dipòsit de vehicles ordenada per qualsevol autoritat fins a la
seva retirada per les persones interessades.

Article 3. Obligació de contribuir
L'obligació de contribuir neix amb la prestació dels següents serveis:
-

la retirada de vehicles mitjançant el servei de grua.
la immobilització de vehicles mitjançant procediments mecànics.
la estança i custòdia de vehicles al dipòsit municipal.

Pel que fa la retirada de vehicles, mitjançant el servei de grua, que no infringeixen les normes
de circulació però que obstaculitzen la realització d'activitats a la via pública autoritzades per
l'Ajuntament, l'obligació de contribuir naixerà quan se sol·liciti l'autorització corresponent.
Article 4. Subjecte passiu
Són subjectes passius els propietaris i, subsidiàriament, els que acreditin títol justificatiu del
legítim ús o possessió del vehicle retirat, que estiguin obligats a pagar les tarifes que
s'assenyalen, amb independència de la multa que correspongui, segons la infracció comesa.
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També són subjectes passius els interessats que sol·licitin autorització per a la realització
d'activitats a la via pública quan sigui necessària la retirada de vehicles.
Article 5. Tarifes
Els serveis a què al·ludeix l'article anterior, i els seus drets corresponents, que hauran de
satisfer els propietaris dels vehicles o els sol·licitants d'autoritzacions per a la realització
d'activitats a la via pública quan sigui necessària la retirada de vehicles, són els que
s'especifiquin en la següent TARIFA:
1.- Retirada de vehicles de la via pública, mitjançant el servei de grua, fins el dipòsit municipal:
Tipus vehicle
Laborable de 8 a 20 h’.
Festiu o de 20 a 8 h’.
Euros
Euros
Ciclomotor ......................................... 87,00 ...................................................... 135,00
Motocicleta ........................................ 87,00 ...................................................... 135,00
Turisme.............................................. 87,00 ...................................................... 135,00
Vehicle tot terreny............................ 140,00 ...................................................... 210,00
Furgoneta ........................................ 140,00 ...................................................... 210,00
La retirada d'altres tipus de vehicles no inclosos en la tarifa anterior (camions, autobusos,
vehicles industrials, etc.), quan per les pròpies característiques del vehicle hagi de realitzar-se
per empreses especialitzades, comportarà el pagament del cost íntegre del servei d'acord amb
la facturació de l'empresa corresponent.
El servei festiu que inclou caps de setmana i dies declarats festius compren, en el cas del caps
de setmana des de les 8.00 hores del dissabte fins les 20:00 del diumenge, en el cas dels dies
festius des de les 8:00 hores fins les 20:00 hores”
2.- Immobilització de vehicles a la via pública mitjançant procediments mecànics
Tipus Vehicle
Ciclomotors................... ..............................
Turismes, vehicles tot terreny i furgonetes..
Altres vehicles (camions, autobusos, vehicles industrials, etc..)

Euros
28,00
40,50
65,50

3.- Estança i custòdia de vehicles en el dipòsit municipal
a) Les primeres 24 hores ............................ .................................................................... 0,00
b) Després de les 24 hores, per dia o fracció................................................................... 6,00
4.- Per despeses d’Administració..................................................................................... 4,20
Article 6. Normes de gestió i recaptació
El pagament de la taxa s'exigeix en el moment de la prestació del servei. L'import de la taxa es
fa efectiu a l'oficina corresponent contra el lliurament d'un comprovant que dóna l'ajuntament o
mitjançant un sistema automàtic. Els imports recaptats s'ingressen diàriament als comptes
restringits oberts amb aquest objecte i es liquiden a la Tresoreria Municipal amb la periodicitat
que determini l'ajuntament.
Article 7. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les
sancions que els corresponguin en cada cas, hom aplicarà el règim regulat en la Llei General
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Tributària i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen, d'acord amb allò que
determina l'article 11 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Disposició final
Aquesta ordenança, que regirà a partir del 1r. de gener de 1990, ha estat aprovada pel Ple de
l'Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 6 de novembre de 1989.
DILIGÈNCIA.- Per fer per ella constar que la present ordenança núm. 15 ha estat modificada,
provisionalment, per acord del Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia
05/11/2015 i definitivament per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària
celebrada el dia 28/12/2015 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de data 31/12/2015.
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