ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4. 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 concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i 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 reguladora
de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 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 Llei.
ARTICLE 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis de:
a) Recollida i retirada de la via pública o d'altres espais públics, amb trasllat i
permanència en el dipòsit habilitat d'aquells vehicles que siguin immobilitzats
o retirats, de conformitat amb la normativa estatal i municipal sobre trànsit,
circulació de vehicles a motor i seguretat vial.
b) Permanència dels vehicles en el lloc habilitat com a dipòsit municipal.
c) Immobilització del vehicle a la via pública o d’altres espais públics sense trasllat
al dipòsit habilitat, de conformitat amb la normativa estatal i municipal sobre
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.
d) Permanència dels vehicles immobilitzats en vials i espais públics.
e) Permanència en el dipòsit habilitat de mobles i estris.
f) Altres motius previstos a la normativa reguladora del Trànsit i Seguretat Vial.
ARTICLE 3. Obligació de contribuir L'obligació
de contribuir neix:
a) Quan a partir de l'aplicació de l'article 83 i 84 del Reial Decret Legislatiu
6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit,
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial., i articles 57 i següents de
l'ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants, un vehicle hagi de
ser immobilitzat o retirat de la via pública o altres espais públics.
b) A partir del moment en que es sol·liciti la prestació del servei de dipòsit dels
moble o estris.

ARTICLE 4. Subjectes passius
1. Són subjectes passius d'aquesta taxa els titulars del vehicle immobilitzat o retirat i
subsidiàriament el conductor o la persona física o jurídica i les entitats a què es
refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària, que sol·liciti la prestació del servei de
dipòsit de mobles i/o estris.

2. S’acreditarà l’anterior amb la presentació del permís de conduir, el permís de
circulació i el DNI.
3. Els vehicles immobilitzats o retirats no es lliuraran als seus propietaris o conductors
si no s'acredita el pagament de la taxa reguladora en aquesta ordenança.
4. El pagament d'aquesta taxa no exonera del pagament de la sanció que sigui procedent
per infracció de les normes de circulació.
ARTICLE 5. Responsables i successors
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals
a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General
Tributària i a l’Ordenança General.
ARTICLE 6. Normes de gestió i recaptació
1. 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.
2. Les tarifes establertes per aquesta taxa no comprenen l’Impost sobre el valor afegit
(IVA) que es repercutirà d’acord amb la normativa que el regula, a excepció dels
conceptes 3.1 i 3.2 que no estan subjectes a l’impost.
3. La inspecció d'aquesta taxa es realitzarà d'acord amb el que preveu la Llei general
tributària i en les altres Lleis reguladores, així com en les disposicions dictades per al
seu desenvolupament i en l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.

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.
ARTICLE 8. Remissió normativa
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicaran
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, la Llei general tributària, la Llei de taxes i preus públics i altres
disposicions concordants que les desenvolupin i complementin.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
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
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2021 i seguirà
vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.

ANNEX DE TARIFES
Concepte
Taxa
1. Per la retirada i immobilització de vehicles de la via pública
1.1. Vehicles de dues o tres rodes (motocicletes, ciclomotors, motocarros i similars)
67,44 €
1.2. Vehicles de quatre o mes rodes (quadricicles, turisme, autobusos, camions,
furgonetes, tractors i similars)
153,24 €
Quan el conductor pugui disposar del vehicle abans que la grua iniciï la seva marxa, estant
enganxat, les tarifes es reduiran en un 75%.
2. Pel dipòsit del vehicle
2.1. Per fracció horària (0 a 24 h) i per qualsevol tipus de vehicle
2,67€
L’import màxim per acumulació d’hores serà l’equivalent a un dia natural.
Solament en el primer dia natural i per a tots els vehicles, les dues primeres hores d’estada en el
dipòsit seran gratuïtes.
2.2. Per dia natural
a)Vehicles de dues o tres rodes (motocicletes, ciclomotors, motorcars o similars)
10,93€
b)Vehicles de quatre o més rodes (quadricicles, turisme, autobusos, camions,
furgonetes, tractors i similars)
21,21€
L’import màxim per acumulació de dies naturals serà l’equivalent a un mes
2.3. Per mes
a) Vehicles de dues o tres rodes (motocicletes, ciclomotors, motorcars i similars)
212,03 €
b) Vehicles de quatre o més rodes (quadricicles, turisme,
autobusos, camions, furgonetes, tractors i similars)
429,28 €
3. Per immobilització de vehicles als vials públics
3.1. Immobilització de vehicles
a) Vehicles de dues o tres rodes (motocicletes, ciclomotors, motorcars o similars)
36,75 €
b) Vehicles de quatre o més rodes (quadricicles, turisme, autobusos, camions,
furgonetes, tractors i similars)
95,69 €
3.2. Permanència a la via pública
a) Vehicles de dues o tres rodes (motocicletes, ciclomotors, motorcars o similars)
13,00 €
b) Vehicles de quatre o més rodes (quadricicles, turisme, autobusos, camions,
furgonetes, tractors i similars)
23,29 €
4. Retirada d’embalums
118,51€
5. Dipòsit de mobles i estris. per m3 o fracció
6,77€

