ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12
REGULADORA DE LA TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O
ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PUBLICA

Fonament i naturalesa
Article 1r.
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 a 19 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, 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 preveu l'article 58 de la Llei 39/88.

Fet imposable
Article 2n.
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació del servei de retirada de vehicles,
els conductors o propietaris dels quals, havent estat advertits per mobilitzar-los, no
corregeixin la deficiència que ha motivat la mesura i la permanència d'un vehicle
abandonat o estacionat abusivament a la via pública.

Obligació de contribuir
Article 3r.
L'obligació de contribuir neix per l'aplicació dels articles 67 i següents de la Llei 18/1989 i
afecta qualsevol vehicle el conductor o propietari del qual:
a) Havent estat advertit perquè mobilitzi el vehicle per l'agent de circulació, si és que s'hi
troba al costat, no corregeix la deficiència causant de l'advertència. La permanència del
vehicle abandonat al carrer, pel fet de trobar-se estacionat a la via pública, impedeix la
circulació, significa un perill o la destorba greument.
b) Havent mantingut el vehicle estacionat durant un període superior a 30 dies i avisat
perquè el retiri personalment o amb distintius enganxats en llocs visibles del cotxe -en
aquest cas durant una setmana- no el traslladi.
c) Havent abandonat el vehicle i després de ser avisat mitjançant notificació o amb
distintius enganxats al vehicle el propietari no el retira. En 48 hores es traslladen al
dipòsit de vehicles i s'inicia el procediment administratiu perquè pugui ser desballestat.
En el cas que un vehicle estigui abandonat a la via pública durant el temps i en les
condicions necessàries per sospitar racionalment i fonamental l'abandonament, es retira i
diposita sota custòdia de l'autoritat competent o de la persona que aquesta designi.

Subjecte passiu
Article 4t.
En són subjectes passius els propietaris dels vehicles retirats, dipositats o immobilitzats
que estan obligats a pagar les tarifes que s'assenyalen, amb independència de la multa
que correspongui, segons la infracció comesa.
Quan l'infractor no acredita la seva residència habitual en territori espanyol, l'agent
denunciant fixa provisionalment la quantia de la multa i, si no fa efectiu l'import o presenta
garantia suficient del pagament per mitjà de qualsevol sistema admès en dret, immobilitza
el vehicle en els terminis i condicions que es fixen reglamentàriament.
Tarifes
Article 5è.
Les tarifes que s'han d'aplicar són les següents:
Per retirada i transport
de cada vehicle

Per dipòsit i
custòdia del
vehicle

De 7h a
22h els
dies
feiners

De 22h a 7h
de tots els
dies feiners i
tot el dia de
diumenges i
festiu

Tarifa
horària

Tarifa
diària

Tarifa A:
1. Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes
i altres vehicle de característiques anàlogues

€

€

€

€

88

120

1,20

8,70

2. Automòbils de turisme, camions i similars fins a
3.500 Kg. PMA

90

120

1,20

8,70

3. Tota mena de vehicles de més de 3.500 Kg.
4. Tot tipus de vehicles quan el propietari el retiri
abans de l’ingrés al dipòsit
5. Custodia de vehicles a instància
institucions (per dia o fracció)

394

472

45

60

En funció En funció
del cost
del cost

d’altres

Tarifa B:
1. Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i altres vehicles de
característiques anàlogues
2. Automòbils de turisme, camions i similars fins a 3.500 Kg de PMA
3. Tota mena de vehicles amb PMA superior a 3.500 Kg

11,15

Immobilitzador
€
14,55
60,00
119,50

TARIFA C:
Quan el dipòsit i custòdia supera el període d'un mes s'aplica una reducció del 25% a la
quota corresponent al 2n mes i una reducció del 50% a la quota corresponent al 3r mes i
següents.
Article 6è.
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.

Infraccions i sancions
Article 7è.
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, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la
Corporació reunit en sessió celebrada el dia set d'octubre de 1991, entrarà en vigor el
primer de gener de 1992 i regirà mentre no se n'acordi la modificació o derogació.

Diligència:
La modificació de l'article 5è d'aquesta ordenança va ser aprovat inicialment per acord del
ple de data 5 d'octubre de 1992, va quedar aprovat definitivament per no haver-s'hi
presentat al·legacions i es va publicar al BOP núm. 150, de 8 de desembre de 1992.
Els art.3r, 4t i 5è van ser novament modificats per acord de data 4 d'octubre de 1993, BOP
núm. 152, del 18 de desembre de 1993
L’art.5è va ser modificat per acord de data 7 d’octubre de 1996, BOP núm. 149 de
10.12.96. Correcció errades BOP núm. 8 de 18 de gener de 1997.
L’art. 5è va ser modificat per acord del ple de data 5.10.98, BOP núm.150 de 15.12.98.
L’art.5è va ser modificat per acord del ple de data 1.10.01, BOP núm. 146 de 6.12.2001
Correcció errades BOP núm. 153 de 22.12.2001
L’art. 5è va ser modificat per acord del ple de 4.11.02, BOP núm.157 de 31.12.2002
L’art.5è va ser modificat per acord del ple de 6.10.03, BOP núm. 148 de 2.12.2003
L’article 5è va ser modificat per acord del ple de 8.11.04, BOP núm. 165 de 30.12.2004

L’article 5è va ser modificat per acord del ple de 3.10.05, BOP 169 de 10.12.2005
L’article 5è va ser modificat per acord del ple de 2.10.06, BOP 164 de 2.12.2006
L’article 5è va ser modificat per acord del ple de 5.11.07, BOP 184 (annex) de 29.12.07
L’article 5è va ser modificat per acord del ple de 3.11.08, BOP 183 de 31.12.08
L’article 5è va ser modificat per acord del ple de 24.10.11, BOP 185 de 31.12.11
L’article 5è va ser modificat per acord del ple de 09.05.16, BOP 119 de 22.06.16

