ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
RETIRADA
DE
VEHICLES
ABANDONATS
O
ESTACIONATS
DEFECTUOSAMENT O INCORRECTAMENT A LA VIA PÚBLICA

Article 1r. Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i
per l'article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim
Local modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i de conformitat amb
allò que disposen en els articles 20 a 27 del RDL 2/2004, de 5 de març, text
refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, i en aplicació d’allò que
resulti vigent de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, aquest Ajuntament
estableix la taxa per la prestació del servei de retirada de vehicles abandonats
o estacionats defectuosament o incorrectament a la via pública, que s'ha de
regir per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen a allò que
disposa l'article 57 de l'esmentat RDL 2/2004 i Reial decret legislatiu 339/90, de
2 de març.

Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la retirada del vehicle de la via
pública i el seu dipòsit en el lloc que es designi, en els casos establerts per
l’article 71.1 del Reial decret legislatiu 339/90.
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa:
a) la prestació del servei de retirada de vehicles així com l’activitat
administrativa que genera la retirada de vehicles els conductors o
propietaris dels quals, havent estat advertits per mobilitzar-los, no
corregeixin la deficiència que ha motivat la mesura.
A tal efecte, s’entén que la grua pot actuar quan un vehicle estigui
estacionat de forma que impedeixi la circulació, ocupi l’espai destinat a
altres usuaris, afecti a un servei públic, representi un perill o obstaculitzi
greument la circulació, entre d’altres.
b) la permanència d'un vehicle amb símptomes d’abandonament.
A tal efecte, es podrà considerar que un vehicle està abandonat si
existeix alguna de les circumstàncies següents:


Que estigui estacionat per un període superior a un mes en el mateix
lloc de la via i presenti desperfectes que facin impossible la retirada
pels seus propis mitjans o li faltin plaques de matrícula.



Que presenti desperfectes que permetin pensar, racionalment, en
una situació d’abandonament o d’impossibilitat de moviment pels
seus propis mitjans.



Quan transcorrin més de dos mesos des de que el vehicle va ser
retirat de la via pública per l’autoritat competent i estigui al dipòsit
municipal.

c) la permanència del vehicle en el Dipòsit Municipal, en funció del nombre
de dies que hi sigui.

Article 3r. Subjecte passiu
Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius
contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a les que fa
referència l'article 35.4 de la Llei General Tributària. A tal efecte, es tindrà en
compte la informació que figuri en els Registres Públics (Ajuntaments i Trànsit).

Article 4t. Responsables
1. Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu les persones físiques i jurídiques a què fan referència els articles
42.1.a i 42.1.b de la Llei General Tributària.
2. Són 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 43.1 de la
Llei General Tributària.

Article 5è. Tarifes
Les tarifes que s'han d'aplicar són les següents:
Per dipòsit i custòdia
del vehicle al dipòsit
municipal

Concepte

1. Per retirada i transport de cada vehicle
a. Motocicletes,
ciclomotors,
vehicles de tres rodes i altres
vehicles
de
característiques
anàlogues

28,41 €

1,62 €/dia

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

59,20 €

3,23 €/dia

c. Tota mena de vehicles amb PMA
superior a 3.500 kg.

99,62 €

2. Per cada sortida de grua sense realitzar
el servei complet

32,29 €

3. Per col·locació de paranys o ceps

48,44 €

9,69 €/dia

No s’ha d’exaccionar la taxa per la custòdia de vehicles en el dipòsit municipal
durant les primeres 24 hores de servei.

Article 6è. Exempcions i Bonificacions
1. No s'ha de concedir cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa,
a no ser que ho autoritzi una disposició legal de rang superior.
2. No obstant l'assenyalat al paràgraf anterior, el subjecte passiu queda
exempt del pagament de les taxes quan aquestes s'acreditin a
conseqüència de la retirada en cas de subtracció o d'altres formes
d'utilització del vehicle en contra de la voluntat del titular, degudament
justificat.

Article 7è. Acreditament i pagament
El pagament de la taxa s'exigeix en el moment de la prestació del servei. La
taxa meritarà en el moment de l’entrada del vehicle al dipòsit, essent el periode
impositiu el nombre de dies que romangui en el mateix. L'import de la taxa i
despeses que s'originin hauran abonar-se en metàl·lic a les dependències
habilitades per aquesta finalitat, o garantir el seu pagament, com a requisit
previ a la devolució del vehicle, de conformitat a allò que estableix l'article 26
del RDL 2/2004, de 5 de març, TRLLHL.

Article 8è. Normes de gestió
1. El pagament de les tarifes assenyalades en aquesta Ordenança no exclou
les sancions que corresponguin per infracció de trànsit segons el Codi de la
Circulació vigent.
2. S'entén per dipòsit municipal, per a les finalitats d'aquesta Ordenança, les
dependències municipals que s'habilitin amb aquest efecte, i també
qualsevol altre garatge públic quan les circumstàncies ho aconsellin, segons
el parer de l'Ajuntament.
3. L'Ajuntament es responsabilitzarà dels desperfectes que pugui experimentar
el vehicle durant el trasllat i estància al dipòsit, dins del marc i de conformitat
a allò que estableix l'article 54 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les

bases de Règim Local i normativa concordant, sempre que es demostri que
aquests desperfectes han estat ocasionats pel funcionament del servei
públic.
4. Els vehicles que es retirin de la via pública amb motiu del pas de comitives,
desfilades, cavalcades, proves esportives, etcètera, no se'ls ha de sancionar
ni se'ls ha de cobrar l'import del trasllat, si no s'ha assenyalat la prohibició
d'estacionament amb una anticipació de 24 hores. La mateixa norma s'ha
de seguir si la retirada del vehicle fos imposada per la reparació o neteja de
la via pública.
5. En tot cas si s'aplica allò que disposa l'article 615 del Codi Civil, s'ha de
computar com a despeses les causades per aplicació d'aquesta Ordenança.

Article 9è. Infraccions i sancions
Pel que fa a la qualificació de les infraccions tributàries i també de les sancions
que els corresponguin en cada cas, s’ha d’actuar d’acord amb allò que
disposen els articles 183 i següents de la Llei General Tributària.

Disposició final
La present ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de la Província i s'ha d'aplicar a partir del dia 1 de gener de 2009. Pel
que fa a la vigència hi romandrà fins a la seva modificació o derogació
expresses.

Diligència
Per a fer constar que la present ordenança, que consta de 9 articles, va ser
aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 25 d'octubre de 1989, i
modificada per acord Plenari de data 18 de desembre de 2008, que en va fer
l’aprovació definitiva.

Riudoms, 19 de desembre de 2012
Vist i plau
L'alcalde,

La secretària interventora,

Josep Maria Cruset Domènech

Marta Cuesta García

