ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7
TAXA PER RETIRADA I CUSTÒDIA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS
DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest test legal,
l’Ajuntament estableix la Taxa per retirada i custòdia de vehicles abandonats o
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública, que es regirà per la
present Ordenança.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis de retirada i
custòdia de vehicles, en els casos següents:
a) Quan el vehicle, el propietari del qual no hagi pogut ser localitzat, present
símptomes evidents d'abandonament.
b) Quan el vehicle es trobi estacionat abusivament a la via pública, entrebancant el
trànsit o tràfic i infringint el Codi de circulació.
Article 3. Obligació de contribuir
L'obligació de contribuir neix per la prestació efectiva del servei de retirada, prestat
degudament, ordenat per l'autoritat competent, o bé pel fet de romandre un vehicle
custodiat en el dipòsit municipal habilitat amb aquesta finalitat.
Article 4. Subjectes passius
Son subjectes passius de la taxa els propietaris i subsidiàriament els que acreditin
títol justificatiu del legítim ús o possessió del vehicle, restant obligats a satisfer les
tarifes que s’assenyalen a l’article següent amb independència de la multa que els
correspongui per la infracció comesa.
Article 5. Tarifes

A) TAXA RETIRADA DE VEHICLES :
1. Per cada servei de retirada en dia feiner (de dilluns a
divendres) i horari diürn (a partir de les 8 h i fins a les 21h), per
vehicle de fins a 1.500 Kg. (Turismes o motocicletes)
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93€

2. Per cada servei de retirada en horari nocturn (a partir de les
21h i fins a les 8h) i en dissabte o dia festiu, per vehicle de fins a
1.500 Kg. (Turismes o motocicletes)

124€

3. Per cada servei de retirada en dia feiner (de dilluns a
divendres) i horari diürn (a partir de les 8h i fins a les 21h, per
vehicle de més de 1.500 Kg fins a 2.000 Kg. (Vehicles 4x4 i mono
volums)

124€

4. Per cada servei de retirada en horari nocturn (a partir de les
21h i fins a les 8h) i en dissabte o dia festiu, per vehicle de més
de 1.500 Kg fins A 2000 Kg. (vehicles 4x4 i mono volums)

164€

5. Per cada servei de retirada en horari nocturn (a partir de les
21h i fins a les 8h) i en dissabte o dia festiu, per vehicle tipus
furgoneta de fins a 2.000 Kg.

218€

6. Per cada servei de retirada en dia feiner (de dilluns a
divendres) i horari diürn (a partir de les 8h i fins a les 21h), per
vehicle tipus furgoneta de més de 2.000Kg fins a 3.500Kg.

170€

7. Per cada servei de retirada en horari nocturn (a partir de les
21h i fins a les 8h) i en dissabte o dia festiu, per vehicle tipus
furgoneta de més de 2.000Kg fins a 3.500Kg.

254€

8. Per cada servei de retirada en dia feiner (de dilluns a
divendres) i horari diürn (a partir de les 8h i fins a les 21h), per
vehicle tipus camió, autocar o similar de fins a 5.000 Kg.

205€

9. Per cada servei de retirada en horari nocturn (a partir de les
21h i fins a les 8h) i en dissabte o dia festiu, per vehicle tipus
camió, autocar o similar fins a 5.000Kg.

309€

10. Per cada servei de retirada en dia feiner (de dilluns a
divendres) i horari diürn (a partir de les 8h i fins a les 21h), per
vehicle tipus camió, autocar o similar de més de 5.000Kg fins a
8.000Kg

230€

11. Per cada servei de retirada en horari nocturn (a partir de les
21h i fins a les 8h) i en dissabte o dia festiu, ), per vehicle tipus
camió, autocar o similar de més de 5.000Kg fins a 8.000Kg

345€
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12. Per cada servei de retirada en dia feiner (de dilluns a
divendres) i horari diürn (a partir de les 8 h fins les 21 h) de
vehicle tipus furgoneta de fins a 2.000 kg.

145€

13. En cas de comparèixer la persona conductora o titular del vehicle, una
vegada iniciada l’activitat de retirada, sempre que no s’hagi produït materialment
l’enganxament del Vehicle a la grua que haurà de fer la retirada, l’import de la
taxa restarà fixat en el cinquanta per cent de la quantitat corresponent.
Si l’enganxament del vehicle s’ha materialitzat, encara que comparegui la
persona conductora o propietària del vehicle, s’aplicarà íntegrament la tarifa que
pertoqui, segons es disposa en els apartats anteriors d’aquest mateix article.
14. Per cada servei de retirada de vehicle de característiques especials i pes
superior als indicats en els punts anteriors, l’import de la taxa serà equivalent al
cost efectiu del servei.
B) TAXA ESTADA I CUSTÒDIA DE VEHICLES EN LLOC HABILITAT A L’EFECTE.
1. La taxa importarà 10,30 euros, per dia o fracció d’estada, per vehicle.
C) En cas de robatori del vehicle, degudament acreditat, el propietari solament
haurà de satisfer la taxa pel servei de custòdia pels dies transcorreguts des de la
notificació en la qual se li comunica que el vehicle es troba a les dependencies
municipals, fins el dia en el qual es produeix la retirada i lliurament del vehicle.
Article 6. Normes de gestió i recaptació
El pagament de la taxa s'exigirà una vegada prestat el servei. L'import de la taxa es
farà efectiu a l'oficina corresponent contra el lliurament del corresponent
comprovant de pagament.
Els ingressos recaptats s'ingressaran i liquidaran diàriament a la Tresoreria
municipal.
Article 7. Infraccions i sancions
En tot el que fa referència a la qualificació d'infraccions i sancions, s'actuarà
d'acord amb el que disposa l'Ordenança fiscal general de gestió, recaptació i
inspecció aprovada per l'Ajuntament.
DISPOSICIÓ FINAL Aquesta Ordenança Fiscal va ser aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el 29 d'octubre de 1998 i començà a regir el dia 1
de gener de 1999. L'última modificació ha estat aprovada pel Ple Municipal en data
20 de desembre de 2017 i regirà a partir de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província, mantenint-se vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
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