ORDENANCES FISCALS 2017

Ordenança Fiscal núm. 4.7
TAXA PER LA RETIRADA I PERMANÈNCIA AL DIPÒSIT
MUNICIPAL DE VEHICLES
Article 1 – Fonament legal i objecte
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament
estableix la taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública, que es regirà per la present Ordenança.
Article 2 – Fet imposable, obligació i subjecte passiu
1. Fet imposable: Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa:
a) La prestació del servei de retirada de vehicles realitzada i immobilització de
vehicles d'acord amb el què disposa la normativa vigent reguladora del Trànsit i
la Seguretat Vial.
b) La permanència en el dipòsit municipal dels vehicles, retirats de la via pública
que s'esmenten a l'apartat anterior, i la custodia de vehicles en el dipòsit
municipal per ordre d'autoritzacions civils o militars.
2. L’obligació de contribuir neix per l'aplicació de l'article 85 del text articulat de la Llei
sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial i afecta qualsevol
vehicle, estacionat defectuosament i abusivament a la via pública, i que impedeixi
la circulació o la pertorbi quan així s’assenyali.
3. Subjectes passius. Són subjectes passius els propietaris dels vehicles retirats o
immobilitzats, els quals resten obligats a pagar les tarifes que s'assenyalen, amb
independència de la multa que correspongui, segons la infracció comesa.
Article 3 – Tarifes
Els tipus de percepció de la taxa s'ajustarà a les tarifes següents:
1. Cotxe grua, per servei

Euros

a) Bicicletes

37,17 €

b) Ciclomotors

47,88 €

c) Motocicletes

63,72 €

d) Turismes
e) Furgonetes, tot-terrenys, caravanes, autocaravanes, remolcs
lleugers i similars

122,12 €

f) Camions fins a 3.500 Kg de PMA i similars

195,89 €

144,34 €
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g) Camions i similars de > 3.500 Kg de PMA fins a 9.999 Kg PMA

334,51 €

h) Camions i similars de > 10.000 Kg de PMA

504,42 €

i) Contenidors
1. Sac de runa i contenidor no metàl·lic fins a 1 m3

42,48 €

2. Sac de runa i contenidor no metàl·lic > 1m3

95,57 €

3. Contenidor metàl·lic fins a 7 m3
4. Contenidor metàl·lic > 7 m3 fins a 20 m3
j) Embalums, mercaderies i objectes o similars retirats de la via
pública, per m3

254,86 €
403,53 €
42,48 €

2. Immobilització de vehicles per procediment mecànic
a) Ciclomotors i motocicletes

25,77 €

b) Turismes
c) Furgonetes, tot-terrenys, caravanes, autocaravanes, remolcs
lleugers i similars

53,10 €

d) Camions fins a 3.500 Kg de PMA i similars

87,63 €

e) Camions i similars de > 3.500 Kg de PMA
3. Dipòsit i custòdia de vehicles, a partir de les 24 hores del seu
ingrés

63,92 €

106,19 €
€ / dia

a) Bicicletes

2,06 €

b) Ciclomotors

7,82 €

c) Motocicletes

11,73 €

d) Turismes
e) Furgonetes i tot-terrenys, caravanes, autocaravanes, remolcs
lleugers i similars

15,62 €

f) Camions fins a 3.500 Kg de PMA i similars

55,64 €

g) Camions i similars de > 3.500 Kg de PMA

111,29 €

h) Mercaderies i objectes diversos, per m3 ocupat

24,49 €

8,60 €

Article 4 – Retirada de vehicles
La tarifa de cotxe grua s’aplicarà sempre que la retirada de vehicles es dugui a terme.
La tarifa per la retirada del vehicle s’aplicarà des del moment que aquest hagi estat
enganxat al cotxe grua. Si l’operació de retirada es suspèn perquè el conductor
compareix abans que el vehicle hagi estat enganxat, la tarifa es reduirà en un 50 per
cent.
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Article 5 – Dipòsit Municipal
S’entendrà per dipòsit municipal els locals o llocs habilitats per l'Ajuntament a tal
efecte.
Article 6 – Administració i cobrament
El pagament de la taxa s'exigeix en el moment de la prestació del servei i el seu
import es farà efectiu a la prefectura de la Policia Local
Article 7 – Gestió i pagament
Serà condició indispensable per poder retirar del dipòsit un vehicle remolcat, haver
satisfet l'import del servei del transport i custòdia.
Article 8 – Exempcions
N'estaran exempts tots els vehicles que pertanyin a l'Estat, regió o organisme
autònom, província, o altres organismes oficials, sempre que estiguin prestant un
servei de caràcter oficial, i comuniquin la seva condició a la Direcció de Policia
municipal.
Els vehicles que es retirin de la via pública per motiu de pas de comitives, desfilades,
cavalcades, actes públics, neteja, reparacions, poda d'arbres i altres activitats
rellevants, sempre que no s'hagin senyalitzat correctament amb 48 hores d'antelació.
També estaran exempts els vehicles retirats de la via pública per a poder prestar els
primers auxilis i un servei eficaç per motius d'incendi o catàstrofe i aquells procedents
de robatori.
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
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 27 d’octubre de 2016 i que ha quedat definitivament aprovada en 21
de desembre de 2016, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial
de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

