Ordenança Fiscal núm. 14/2021

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

Article 1er. Fonament i naturalesa.
D’acord a l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de
conformitat amb el que disposen els arts. 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 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
disposen els arts. 20 i següents d’aquest Reial Decret Legislatiu, i al Reial Decret Legislatiu 6/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a
Motor i Seguretat Vial.

Article 2n. Fet imposable.
El fet imposable el determina la prestació del servei de retirada, immobilització o dipòsit del vehicle
sempre que concorri alguna de les circumstàncies previstes al Reial Decret Legislatiu 6/2015, de
30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i
Seguretat Vial, i a la Ordenança Municipal de Circulació:




El trasllat, l’ingrés o la permanència de vehicles en el dipòsit municipal.
La prestació del servei de retirada de vehicles, iniciada o completa.
La immobilització de vehicles per qualsevol mitjà que la garanteixi.

Article 3r. Subjecte Passiu
Són Subjectes passius les persones físiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, titulars del vehicle retirat o immobilitzat, amb
independència de la multa que correspongui, segons la infracció comesa, i com a requisit previ a la
devolució del vehicle o del bé moble.

Article 4t. Quota Tributària
La quota tributària de l’aplicació de les tarifes següents:
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Per retirada de
cada vehicle

Per Custòdia del
vehicle

Immobilització

Bicicletes, ciclomotors,
motocicletes, tricicles,
motocaros i semblants

50€

1,50€

15€

Vehicles fins PMA 2.500 Kg.

90€

4€

30€

Tota mena de vehicles amb
PMA superior a 2.500 Kg.

120€

6€

55€

1. L’import del servei s’abonarà reduït en un 50% en el cas que després de cridar la grua, i
d’haver-se col·locat les rodes supletòries, o d’haver-se finalitzat totes les operacions
necessàries per enganxar el vehicle a la grua, aquesta no arribés a remolcar el vehicle per
comparèixer el propietari o conductor i retirar-lo personalment.
2. El temps de custòdia començar a partir del segon dia des del moment de l’ingrés del vehicle
al dipòsit municipal.
3. Els vehicles que es retirin de la via pública amb motiu d’un pas de comitives, desfilades,
cavalcades, proves esportives, neteja o reparació de la via pública, etc. no seran sancionats ni
se’ls cobrarà l’import del trasllat, si no s’hagués senyalitzat la prohibició d’estacionament amb
una antelació mínima de 24 hores.
No es cobrarà tampoc als vehicles que es pugui acreditar que ja estaven estacionats en el
moment de la senyalització.
Per a poder acreditar aquest fet, quan es senyalitza un carrer amb la prohibició d’aparcar, la
Policia Local confecciona un llistat dels vehicles estacionats.

Article 5è. 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.
Els propietaris dels vehicles immobilitzats o retirats, a més a més d’abonar la tarifa assenyalada a
la present Ordenança seran sancionats amb la multa corresponent.
No es podrà retirar cap vehicle del dipòsit sense satisfer prèviament l’import dels drets de custòdia i
del servei de transport.
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Article 6è. Infraccions i sancions.
Els funcionaris municipals encarregats del cobrament a les oficines corresponents són
responsables de la defraudació que es pugui produir en l'expedició dels comprovants referits, amb
la penalització conseqüent d'acord amb les disposicions legals vigents.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb
motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
DISPOSICIÓ FINAL.
Aquesta ordenança, aprovada inicialment pel Ple en sessió de data 26/10/1989, i modificada
posteriorment pels Plens de dates 8/11/91, 11/11/96, 13/11/ 2000 ,17/11/2003 , 17/12/2007 ,
15/12/2008 i 21/02/2017 començarà a regir el dia 22/05/2017 i es mantindrà vigent fins la seva
modificació o derogació expressa.

La Secretària General.

Vist i plau
L’Alcaldessa presidenta

Carme López-Feliu i Font

Rosa M. Fonoll i Ventura
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