Ordenances fiscals 2015

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.05 REGULADORA DE LA TAXA PER RETIRADA
DE VEHICLES I CONTENIDORS DE LA VIA PÚBLICA, IMMOBILITZACIÓ PER
PROCEDIMENTS MECÀNICS I DIPÒSIT

Disposició general
ARTICLE 1
D’acord amb allò que preveu el Decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, articles 292 del Codi de
circulació amb relació als articles del 15 a 27 de la Llei reguladora de les hisendes
locals, articles 86-3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i la Llei 6/1993, de 15 de juliol,
s’estableix la taxa per prestació del servei de retirada de vehicles, provocada
especialment pel seu abandonament a la via pública o per algun dels supòsits
considerats com a pertorbadament greus per a la circulació en zones urbanes, pel seu
estacionament defectuós o abusiu en l’esmentada via pública i per la custòdia dels
esmentats vehicles fins que els interessats els recullen, la qual cosa es regirà per
aquesta ordenança, les normes de la qual s’atendran a allò que preveu l’article 57 de
l’esmentat text legal, i també s’estableix la taxa de retirada amb transport o
emmagatzematge de contenidors o sacs instal·lats a la via pública amb materials
procedents de residus de la construcció i sense llicència.

Fet imposable
ARTICLE 2
1. El fet imposable el determina la prestació del servei de retirada, immobilització o
dipòsit del vehicle sempre que concorri alguna de les circumstàncies previstes en
els articles 70 i 71 de l’esmentat Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març.
2. També es meritaran taxes per la custòdia de vehicles la mobilització dels quals
ordeni qualsevol autoritat fins a la seva retirada per les persones interessades,
incloent les immobilitzacions de vehicles per procediments mecànics.
3. Igualment, es meritaran taxes per custòdia de vehicles procedents de furts o que
haguessin ingressat en el dipòsit municipal en aplicació d’allò previst en els
apartats A24 i B de l’article 21 de l’Ordenança municipal de circulació; després de
quaranta-vuit hores a partir de l’avís als propietaris legítims o al denunciant perquè
els retirin, llevat dels casos de força major degudament documentats, i no ho
hagin fet.
4. En matèria de residus de la construcció, el fet imposable el determina la retirada,
transport a l’abocament i custòdia dels contenidors al dipòsit municipal.

Obligació de contribuir
ARTICLE 3
1. L’obligació de contribuir neix per l'inici de les actuacions administratives municipals
descrites en els esmentats articles 70 i 71.
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2. Així mateix, l’esmenta-la obligació comporta l’exacció de taxes per custòdia de
vehicles en dependències municipals, per aplicació d’aquells articles o quan la
immobilització sigui ordenada per altres autoritats.
3. En el cas de contenidors, amb l'inici de l’operació de retirada.

Subjecte passiu
ARTICLE 4
Són subjectes passius els propietaris i, subsidiàriament, els que acreditin títol
justificatiu del legítim ús o possessió del vehicle o contenidor, que estiguin obligats a
fer el pagament de les tarifes que s’assenyalin amb independència de la sanció que
correspongui segons la infracció comesa.

Base imposable
ARTICLE 5
La base imposable és determinada pel cost del servei, i expressada en la quantia
determinada pel transport, el dia i la fracció.

Tarifes
ARTICLE 6
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre
de tarifes següent:
1. Retirada de vehicles de la via pública
1.a. Servei realitzat en horari diürn i dia laborable
Tarifa
1.a.1. Bicicletes
1.a.2. Ciclomotors, motocicletes, tricicles, motocarros i vehicles
anàlegs
1.a.3. Turismes, furgonetes i vehicles anàlegs fins 3.000 kg
1.a.4. Camions amb tonatge des de 3.000 kg fins a 7.500 kg
1.a.5. Autocars i camions de més de 7.500 kg
1.a.6. Resta de vehicles
1.a.7. Transport de qualsevol element dipositat en la via pública
sense llicència o autorització. Per element retirat

1.b. Servei realitzat en horari nocturn o en dia festiu
Tarifa
1.b.1. Bicicletes
1.b.2. Ciclomotors, motocicletes, tricicles, motocarros i vehicles
anàlegs
1.b.3. Turismes, furgonetes i vehicles anàlegs fins 3.000 kg
1.b.4. Camions amb tonatge des de 3.000 kg fins a 7.500 kg

Euros
7,90
35,30
118,30
262,70
394,10
74,55
7,90

Euros
9,90
42,00
144,55
320,50
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1.b.5. Autocars i camions de més de 7.500 kg
480,70
1.b.6. Resta de vehicles
95,90
1.b.7. Transport de qualsevol element dipositat en la via pública
9,95
sense llicència o autorització. Per element retirat

2. Estada en el dipòsit municipal
Hora o
fracció
a partir 5ª
hora
Tarifa per custòdia
Euros
2.1. Bicicletes
0,31
2.2. Ciclomotors, motocicletes, tricicles, 0,56
motocarros i vehicles anàlegs
2.3. Turismes, furgonetes i vehicles 1,45
anàlegs fins 3.000 kg
2.4. Camions amb tonatge des de 2,15
3.000 kg fins a 7.500 kg
2.5. Autocars i camions de més de 2,85
7.500 kg
2.6. Resta de vehicles
2,85

Dia
màxim 10
hores

Mes
màxim 10
dies

Euros
2,65
5,30

Euros
26,50
53,05

14,35

143,20

21,20

212,15

28,15

281,10

28,15

281,10
A partir del
Tarifa per custòdia diària
2n dia
2.7. Qualsevol element dipositat en la via pública sense llicència o 1,07
autorització. Per element retirat

3. Immobilització de vehicles per procediments mecànics
Tarifa
3.1. Ciclomotors, motocicletes, tricicles, motocarros i vehicles
anàlegs
3.2. Turismes, furgonetes i vehicles anàlegs fins 3.000 kg
3.3. Camions amb tonatge des de 3.000 kg fins a 7.500 kg
3.4. Autocars i camions de més de 7.500 kg
3.5. Resta de vehicles

4. Retirada de contenidors sense llicència o autorització
Tarifa
4.1. Amb transport a l’abocador
4.2. Sense transport a l’abocador
4.3. Retirada de sacs de runa i transport a l’abocador
4.4. Custòdia de contenidors al dipòsit municipal. Per dia d’estància

Euros
33,45
59,65
72,95
86,25
59,65

Euros
381,00
166,80
166,80
28,40

2. L’horari nocturn és de 22,00 a 6,00 hores. L’horari festiu inclou els diumenges i els
dies festius d’àmbit local, autonòmic i estatal.”
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Normes de gestió i recaptació
ARTICLE 7
S’exigirà el pagament de les taxes, en cada una de les seves modalitats, en el
moment de l’acabament del servei prestat i s’expedirà el comprovant corresponent
que es proporcioni a aquest efecte. Els establiments o les institucions recaptadores
ingressaran diàriament l'import de la seva recaptació en els comptes restringits oberts
a aquest efecte, i en liquidaran amb la periodicitat que indiqui l'Alcaldia o el tinent
d’alcalde delegat a la Tresoreria Municipal, sens prejudici de la seva liquidació en els
casos que sigui procedent.

Infraccions i sancions
ARTICLE 8
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les seves sancions
corresponents, s’actuarà d’acord amb el que disposen els articles 187 i següents de la
Llei general tributària, i, en allò que calgui, amb el que disposa la Llei 6/1993, de 15
de juliol, i el Decret llei 339/1990, de 2 de març.

Disposició final
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de 19 de
desembre de 2014; entrarà en vigor l’1 de gener de 2015 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.
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