ORDENANÇA FISCAL NUMERO 12
REGULADORA DE LA TAXA PER IMMOBILITZACIÓ I RETIRADA DE
VEHICLES A LA VIA PÚBLICA I TINENÇA EN EL DIPÒSIT MUNICIPAL

I. FONAMENT I NATURALESA
Article 1.
En ús de les facultats atorgades per l'article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
aquest Ajuntament estableix la taxa per retirada i immobilització de vehicles a la
via pública, que es regeix per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual
s'ajusten al que preveu l'article 58 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

II. FET IMPOSABLE
Article 2.
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis
d'immobilització dels vehicles així com dels serveis de recollida i retirada de la via
pública i d'altres llocs públics, amb trasllat i permanència al dipòsit municipal,
d'aquells vehicles que, d'acord amb el que es disposa a la legislació reguladora
sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, siguin immobilitzats o
retirats.

III. SUBJECTE PASSIU
Article 3.
Tindrà la condició de subjecte passiu de la taxa el conductor, i subsidiàriament
el propietari del vehicle, excepte en el supòsit de vehicles robats, circumstància
que haurà d’acreditar-se mitjançant l’aportació de la còpia de la corresponent
denúncia presentada, sens perjudici de les comprovacions que efectuï la
Policia Local.

IV. TARIFES
Article 4.
Els drets exigibles es fixen en la quantia següent:
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A. RETIRADA DE VEHICLES
Retirada de bicicletes de la via pública
Retirada de ciclomotors de la via pública
Retirada de motocicletes, tricicles i anàlegs
Retirada de turismes i camions, furgonetes i altres
vehicles de categoria anàloga, fins a 1.000 kg
Retirada de camions, furgonetes i altres vehicles de
categoria anàloga fins a 3.500 kg
Retirada de tota classe de vehicles amb tonatge
superior a 3.500 kg
Vehicles en mal estat i abandonats
B. COL·LOCACIÓ DE CEPS

Gratuït
32
48
136
194
458
136
52

C. DIPÒSIT MUNICIPAL
Després de l’entrada del vehicle al dipòsit, es disposa d'un període de
carència de vint-i-quatre hores per a la seva retirada, passat aquest període
les tarifes per dipòsit seran les següents:
a) Permanència en dipòsits de vehicles de tracció mecànica:
Primer dia
38
Dies successius
19
b) Permanència en dipòsits de motocicletes i ciclomotors amb sidecar o sense,
abandonats i dipositats voluntàriament pels propietaris:
Primer dia
22
Dies successius
8
c) Bicicletes i carretons:
Primer dia
8
Dies successius
2
d) Efectes diversos per dia i m3 de volum:
Quan l’espai ocupat no passi d’1 m3
6
Quan l’espai ocupat passi d’1 m3
9

Article 5.
No seran retornats als seus propietaris cap dels vehicles que hagin estat objecte
de recollida mentre no s'hagi fet efectiu el pagament dels drets establerts a
l'article 4 excepte que, en cas d'haver-se interposat reclamació, sigui dipositat o
fiançat l'import de la liquidació en la quantia i les formes previstes a l'article 14 del
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals. El pagament de la liquidació d’aquesta taxa
no exclou, de cap manera, el de les sancions o multes que siguin procedents per
infracció de les normes de circulació o de la Policia Local.
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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 els quals es facin remissions a preceptes
d’aquesta Ordenança, s’entendrà que són automàticament modificats i
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes
legals i reglamentaris dels quals portin causa.

DISPOSICIONS FINALS
Primera
En tot allò que no estigui regulat per aquesta Ordenança serà d’aplicació el del
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei general tributària i les disposicions
dictades per al seu desenvolupament.
Segona
Aquesta Ordenança estarà en vigor durant l’exercici 2017 i següents, a no ser
que s’acordi la seva modificació o derogació.

