ORDENANCES FISCALS 2010

ORDENANÇA FISCAL NÚM. A7 - TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O
ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament
estableix la taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública, que es regirà per la present Ordenança.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa:
1. la prestació del servei de retirada de vehicles, quan els seus conductors no ho fan i
concorren alguna de les circumstàncies següents:
a) El vehicle estacionat constitueix perill o causa greus pertorbacions a la circulació
b) Es pot presumir racionalment l’abandó del vehicle en la via pública
c) Altres motius previstos a la normativa reguladora del Trànsit i Seguretat Vial
2. La fixació del vehicle sense haver completat la retirada
3. El dipòsit i la custòdia del vehicle fins que sigui retirat de la dependència municipal per
l’interessat.
4. La immobilització del vehicle amb el corresponent parany mecànic en els supòsits que la
Llei sobre trànsit, circulació i seguretat vial ho estableixi.
Article 3. Subjectes passius
En són subjectes passius els conductors o usuaris dels vehicles així com els propietaris dels
vehicles immobilitzats / retirats, que estan obligats a pagar les tarifes que s'assenyalen,
amb independència de la multa que correspongui, segons la infracció comesa.
Article 4. Quotes tributàries
La quota tributària és el resultat d’aplicar les següents tarifes:
Tarifa primera
Per retirada de la via pública i transport dels vehicles
Per cada vehicle

•
Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i altres vehicles
de característiques anàlogues
•
Automòbils de turisme, camions i similars fins a 3500 kg. PMA

Per
retirada
Euros
60,00
105,00
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•
•

Tota mena de vehicles amb PMA superior a 3500 kg.
Contenidors

Cost retirada
Cost retirada

Tarifa segona
Per la custòdia dels vehicles en dipòsit municipal
Per cada vehicle
•
de
•
•
•

Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i altres vehicles
característiques anàlogues
Automòbils de turisme, camions i similars fins a 3500 kg. PMA
Tota mena de vehicles amb PMA superior a 3500 kg.
Contenidors

Per
custòdia/dia
Euros
10,00
15,00
150,00
15,00

Tarifa tercera
Per la fixació del vehicle sense haver completat la retirada
Per cada vehicle
•
de
•
•

Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i altres vehicles
característiques anàlogues
Automòbils de turisme, camions i similars fins a 3500 kg. PMA
Tota mena de vehicles amb PMA superior a 3500 kg.

Per fixació
Euros
30,00
52,50
Cost del servei

Tarifa quarta
Per la immobilització del vehicle amb el parany mecànic
Per cada vehicle

Per immobilització/dia
Euros

• Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i altres
vehicles de característiques anàlogues
• Automòbils de turisme, camions i similars fins a 3500 kg. PMA
• Tota mena de vehicles amb PMA superior a 3500 kg.

25,00
25,00
40,00

Article 5. Normes de gestió i recaptació
1. La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei.
2. L'import de la taxa es farà efectiu a l'oficina corresponent contra el lliurament d'un
comprovant que expedeix 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.
Article 6. Infraccions i sancions
1. En el cas dels vehicles abandonats, les persones responsables han de satisfer el deute
tributari més la sanció de multa, en el cas d’existir resolució sancionadora.
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2. Els funcionaris municipals encarregats del cobrament a les oficines corresponents són
responsables de la defraudació que es pugui produir en l'expedició dels comprovants
referits, amb la penalització conseqüent d'acord amb les disposicions legals vigents.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Castellar del Vallès, 28
d’octubre de 2008, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2009 i continuarà vigent
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles
no modificats restaran vigents.
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