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Ordenança fiscal núm. 15
TAXA PER L’ENGANXAMENT DE VEHICLES PERQUÈ ESTAN

ABANDONATS A LES VIES PÚBLIQUES, MAL APARCATS O PER
ALTRES CAUSES, I PEL TRASLLAT I PER LA PERMANÈNCIA

D’AQUESTS AL DIPÒSIT MUNICIPAL

Article 1.- Fonament i naturalesa.

De conformitat amb els articles 15 a 19 de la Llei reguladora de les hisendes
locals s’estableix una taxa per l’enganxament i el trasllat al dipòsit municipal
des de les de vies públiques, de vehicles per estar abandonats, amb avaria,
mal aparcats o per altres causes, i la permanència d’aquests al dipòsit
municipal, que es regirà per la present Ordenança.

Article 2.- Fet imposable.

L’obligació de contribuir es produeix pel sol fet de l’enganxament,
enganxament i trasllat, ingrés o permanència així com la custòdia al dipòsit
municipal de vehicles. També s’acreditarà la taxa quan el dipòsit s’efectuï per
resolució judicial o d’altres administracions.

En el cas del servei de retirada de vehicles el fet imposable ve determinat per
la prestació del servei en el següents supòsits:

a. Quan el vehicle constitueix perill o causi greus pertorbacions a la
circulació, a les persones o als béns o al funcionament d’algun servei públic i
també quan pugui presumir-se racionalment que ha estat abandonat en la via
pública.

b. En el cas d’accident que impedeixi continuar la marxa.

c. Quan el vehicle hagi estat immobilitzat per deficiències tècniques.

d. Altres motius previstos a la normativa reguladora del Trànsit  i Seguretat
Vial

Article 3.- Subjecte passiu.

Llevat del cas de  robatori o altres formes d’utilització del vehicle en contra de
la voluntat  del seu titular degudament justificades, són subjectes passius els
propietari del vehicle retirat i/o dipositats, q estan obligats a pagar les tarifes
que s’assenyalen, amb independència de la multa que correspongui, segons
la infracció comesa.

En els supòsits en que la permanència i el dipòsit s’hagi efectuat a
requeriment d’autoritats judicials o d’altres administracions l’abonament de la
taxa correspondrà a l´ Administració de la que depengui l´ òrgan jurisdiccional
que va  ordenar  o instar el dipòsit.
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Article 4.-Quotes tributaries

A)Per retirada i enganxament de vehicles  
 
        Euros

1. Per la retirada de motocicletes i tricicles............................... 18,80
2. Per la retirada de motocarros i els altres vehicles de
característiques anàlogues....................................................... 18,80
3. Per la retirada d’automòbils de turisme i per la de
camionetes, furgonetes i altres vehicles de característiques
anàlogues, amb PMA de fins a 1.300 quilograms..................... 49,65
4. Per la retirada de camions, tot terreny 4X4, tractors,
remolcs, camionetes, furgonetes, furgons i altres vehicles de
característiques anàlogues, amb PMA superior a 1.300
quilograms i sense ultrapassar els 5000................................... 67,15

5. Per la retirada de tota classe de vehicles, amb PMA superior a 5.000
quilograms, les quotes seran les assenyalades en l’epígraf anterior,
incrementades en 9,60 euros per cada 1.000 quilograms o fracció que
ultrapassin els 5.000 quilograms, a més els propietaris d’aquests vehicles
hauran de pagar les despeses ocasionades pel desplaçament i l’ús de grues
especials per realitzar les operacions de retirada de la via pública i trasllat fins
un lloc on puguin ser dipositats i immobilitzats.

6.Per enganxament sense desplaçament fins al dipòsit per
les tarifes A-3 i A-4............................................................... 37,95 €

La tarifa per enganxament sense desplaçament s’acreditarà un cop que les
rodes davanteres o posteriors del cotxe infractor hagin estat aixecades del
terra i el propietari o conductor en sol·liciti el desenganxament, la qual cosa es
farà sempre que s’hagi satisfet la tarifa abans esmentada.

B) Pel dipòsit/custòdia de vehicles:

Es disposa d’un període de carència de quatre hores posteriors a l’entrada del
vehicle en el dipòsit per a la seva retirada. Passat aquest període, les tarifes
per dipòsit/custòdia seran les següents:

A les 00.00 hores del dia següent a l’ingrés en el dipòsit s’acreditarà la taxa
per dies complerts o fracció del dia, que s’afegirà a la calculada per hores del
primer dia de dipòsit.
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Euros
Per hora Per dia

1ª.categoria, tipus de vehicles. Motocicletes, amb
sidecar o sense, cotxes d’invàlids, vehicles tres
rodes amb motor i ciclomotor................................... 0,40 4,35
2ªcategoria, tipus de vehicles. Turismes, camions i
similars fins a 3.500 Kg. De P.M.A........................... 0,75 5,25
3ªcategoria, tipus de vehicles. Tota classe de
vehicles amb P.M.A superior a 3.500 Kg................. 0,95 6,20

C) Immobilització de vehicles

Euros
- Per la immobilització ....................................................... 18,60
- Per cada dia o fracció a partir de la immobilització..........   4,95

Article 6.- Normes de gestió i recaptació.

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.

El pagament de la taxa constituirà requisit previ a la devolució del vehicle o
cosa dipositada, llevat que, en cas que s’hagués interposat reclamació, sigui
dipositat o fiançat l’import de la taxa en la quantia i formes previstes a l’article
14 de la llei 39/1988.

Article 5.- Infraccions i sancions

Els funcionaris municipals encarregats del cobrament a les oficines
corresponents són responsables de la defraudació que es pugui produir en
l'expedició dels comprovants esmentats, amb la penalització consegüent,
d'acord amb les disposicions legals vigents.

Disposicio Final

Aquesta Ordenança fou aprovada pel Ple de l’Ajuntament a la sessió
celebrada el dia 29 d’octubre de 2003, i que ha quedat definitivament
aprovada en data 10 de desembre de 2003, entrarà en vigor el primer de
gener de 2.004 i tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o
derogació. En cas de modificació parcial , els articles no modificats restaran
vigents.


