
TAXA PER RETIRADA VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA

Article 1r. Naturalesa i fonament

En ús de les facultats concedides pels articles 133.1 i 142 de la Constitució, i per l'article 106 de la
llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es
disposa en els articles 20 a 27 del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós de la llei  d'Hisendes
Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per retirada de vehicles de la via pública, que es regirà
per la present ordenança fiscal

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet  imposable de la taxa,  la presentació del servei de retirada de la via pública i
trasllat a dipòsits municipals d'aquells vehicles que obstaculitzen o dificulten la circulació o suposen
un perill per a aquesta, perquè es troben presumiblement abandonats en la via pública, fins i tot en
els  supòsits  d'haver-se  iniciat  al  servei  sense  haver-se  completat  totalment,  així  com els  altres
supòsits contemplats en la taula de tarifes.

A) Es considerara que un vehicle obstaculitza o dificulta la circulació en els següents supòsits:

1.- Quan es trobe estacionat en doble fila sense conductor.

2.-  Quan  es  trobe  obstaculitzant  l'entrada  o  eixida  de  vehicles,  en  un  immoble  durant  l'horari
autoritzat per a utilitzar-les.

3.-  Quan es  trobe  estacionat  en  lloc  prohibit  en una  via  de  circulació  ràpida  o de  molt  densa
circulació definida com a tal en bàndol o ordenança municipal.

4.- Quan es trobe estacionat en llocs expressament senyalitzats amb reserva de càrrega o descàrrega
durant les hores indicades en el senyal de circulació.

5.- Quan es trobe estacionat en els espais reservats per als vehicles de transport públic degudament
senyalitzats i delimitats.

6.- Quan es trobe en els espais reservats a serveis d'urgència i seguretat,  tals com ambulàncies,
bombers, policia, etc.

7.- Quan el vehicle estacionat impedisca el gir autoritzat pel senyal corresponent.

8.- Quan es trobe estacionat totalment o parcialment sobre una vorera o passeig en els quals no
estiga autoritzat l'estacionament.

9.- Quan es trobe estacionat de tal forma que impedisca la visibilitat dels senyals de trànsit als altres
usuaris de la via pública.

10.- Quan es trobe en una vorera o xamfrà de manera que sobreisca de la línia de la vorada d'algun
dels carrers adjacents, interrompent amb açò la circulació d'una fila de vehicles o supose perill per
als vianants.

11.-  Quan  es  trobe  estacionat  en  l'itinerari  o  espai  que  haja  de  ser  utilitzat  per  una  comitiva,
desfilada,  processó,  cavalcada,  prova  esportiva  o  una  altra  activitat  de  relleu,  degudament
autoritzada.

12.- Quan estiga estacionat de manera que impedisca la reparació i/o neteja de la via pública.

13.- Quan el vehicle es trobe estacionat en les zones reservades per a la instal·lació dels llocs i
mercats tradicionals.



14.- Quan es trobe el vehicle en alguna situació no prevista en els números anteriors, a què puguen
referir-se les normes en vigor sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial.

B) Es considerarà que un vehicle es troba presumiblement abandonat en la via pública, quan es
donen les següents circumstàncies.

1.- Que es trobe estacionat en el mateix lloc, durant un període continuat superior a 30 dies.

2.- Que elements essencials del vehicle, tals com a fars, grups òptics, pneumàtics, parabrises, es
troben en tal estat de deterioració, que la seua utilització per les vies públiques constituïsca un perill
per als altres usuaris.

Article 3r . Subjecte passius

Tindran la consideració de subjectes contribuents:

1.- El conductor del vehicle objecte de la prestació del servei, si es trobara present.

2.- El titular del vehicle objecte del servei, sempre que no puga justificar degudament que aquest
vehicle li ha sigut sostret o utilitzat en contra de la seua voluntat.

Article 4t. Responsables

1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques
o jurídiques a què es refereixen els articles 41 de la Llei General Tributària.

2.- Seran responsables subsidiaris, els administradors de les societats i els síndics, interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i amb l'abast que
assenyala l'article 42 de la Llei General Tributària.

Article 5é. Quota tributària

1.-La quota tributària es determinarà per aplicació de la següent tarifa.

TIPUS DE SERVEI A PRESTAR
Import de la taxa (€)

A.-) Per la retirada de cicles i ciclomotors (laborables): 75
B.-) Per la retirada de turismes, furgonetes, camionetes o altres vehicles
no superior a 1.500 Kg.

90

C.-) Per la retirada de turisme, camions, tractors, remolcs, camionetes i
la resta de vehicles el pes de la qual estiga entre 1.501 Kg i no supere
els 3.500 Kg.

120

E.-) Per retirada de vehicles abandonats 70
F.-)  Per dia d'estada en el dipòsit 10

2.-Quan  per  les  característiques  del  vehicle  a  retirar,  o  per  les  circumstàncies  especials  que
pogueren concórrer, siga necessari recórrer a tercers per a efectuar el servei, la tarifa serà l'import
que facture el prestador del servei, incrementada en un 30 %, per les despeses de gestió, personal,
etc. realitzats per l'Ajuntament, amb motiu d'aquest servei.



3.-Quan una vegada desplaçada la grua, el servei de retirada no es prestara complet, entenent per tal
la càrrega i transport al dipòsit, per la presència del propietari o conductor del mateix o per haver
sigut retirat amb anterioritat a l'arribada de la grua, l'import a satisfer per la taxa serà el 50 % dels
establits en el punt 1 del present article.

Article 6é. Normes de recaptació

1.- Les quotes exigibles pels serveis regulats en la present ordenança, es liquidaran per acte o servei
prestat o iniciat i seran independents del pagament de les sancions o multes que foren precedents
per infracció de les normes de circulació o policia urbana.

2.- El pagament dels expressats drets el faran els interessats mitjançant autoliquidació en model que
facilitarà l'Ajuntament.

3.- No es retornarà cap dels vehicles que hagueren estat objecte de recollida, mentre que no s'haja
efectuat  el  pagament  dels  drets  establits  en aquesta  ordenança,  excepte  en els  casos  que  s'haja
interposat recurs i se sol·licite la suspensió de l'acte administratiu, a l'empara de l'article 14 del RDL
2/2004 citat garantint en tot cas, les quotes.

4.- La devolució del vehicle s'efectuarà al conductor que haguera provocat la prestació del servei,
prèvies  les  comprovacions  relatives  a  la  seua  identificació  i/o  en  defecte  d'açò  al  titular
administratiu del vehicle.

DISPOSICION FINAL

La present ordenança, en la seua actual redacció entrarà en vigor l'endemà de la publicació del text
íntegre en el  Butlletí  Oficial  de la  Província  i  romandrà en vigor fins a  la  seua modificació o
derogació expressa.  
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