ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13
TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS
DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA
Article 1 - Fonament i naturalesa
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 el que disposen els
articles 15 al 19 del Text refós de la Llei d’hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant TRLHL), 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'esmentat TRLHL.
Article 2 - Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació del servei de retirada de
vehicles en els següents casos:
a) Sempre que els vehicles constitueixin perill o causi greus pertorbacions a la
circulació o al funcionament d’algun servi públic, i també quan pugui presumir-se el
seu abandonament a la via pública.
b) En cas d’accident que els impedeixi continuar la marxa
c) Quan han estat immobilitzats per pròpia deficiència.
Quan immobilitzat un vehicle, d’acord amb el que disposa la Llei, l´infractor persisteixi
en la seva negativa de dipositar o garantir el pagament de l´import de la multa.
Aquest servei comporta la permanència d'un vehicle abandonat o estacionat
abusivament a la via pública, i l'estada de vehicles al dipòsit municipal.
Article 3 - Obligació de contribuir
L'obligació de contribuir neix en el moment de la prestació del servei de retirada de
vehicles, en aplicació de l’article 292 del Codi de la Circulació, i per a tots aquells
vehicles que, ordenada la seva mobilització en la via pública per agents de trànsit, el
conductor o propietari no haguessin corregit les deficiències que motivaren la mesura
en el termini de 48 hores, per romandre un vehicle abandonat en la via pública i per
trobar-se estacionat en aquesta, de forma que impedeixi la circulació, constitueixi un
perill per a aquesta o la pertorbi greument.
També existeix obligació de contribuir per l'estança de vehicles en el dipòsit municipal.
Article 4 - Subjectes passius
En són subjectes passius els propietaris o la persona física o jurídica legalment
autoritzada dels vehicles retirats, que estan obligats a pagar les tarifes que
s'assenyalen, amb independència de la multa que correspongui, segons la infracció
comesa.
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Article 5 - Tarifes
Les tarifes que s’han d’aplicar són les següents:
Grua Municipal: per cada servei de retirada dels vehicles següents
(inclou la custodia d’aquest durant un dia)
Bicicletes, tricicles, patins i segways
Velomotors
Motocicletes
Vehicles lleugers
Furgonetes, tot terrenys i similars
Vehicles pesats i camions
Per cada servei de retirada de ceps dels vehicles pesats
Per cada servei de retirada de ceps dels vehicles lleugers
Nota: sempre que siguin causades pel propietari o conductor

25,75 €
51,50 €
66,95 €
123,60 €
154,50 €
195,70 €
154,50 €
92,70 €
del vehicle.

Per estada al dipòsit municipal de vehicles (import per dia):
Per
Per
Per
Per

cada
cada
cada
cada

automòbil
bicicleta, tricicle, patins o segway
camió o autobús
motocicleta i velomotor

3,80
1,60
9,85
2,30

€
€
€
€

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 a la Tresoreria Municipal.
Article 7 – 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 final
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió de data 29/10/2012, i publicada
al Butlletí Oficial de la Província el 29/12/2012 començarà a aplicar-se a partir del dia 1
de gener de 2013 Pel que fa a la vigència, ha de romandre en vigor fins a la seva
modificació o derogació expresses.
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