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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12
TAXA PER AL TRASLLAT I LA PERMANÈNCIA DE VEHICLES, MOBLES I
EFECTES SIMILARS AL DIPÒSIT MUNICIPAL O TERRENYS DEL COMÚ
Article 1r. Fonament i Naturalesa
A l’empara d’allò previst als articles 57 i 20 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 20 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis de retirada i permanència de vehicles, mobles i
efectes similars al Dipòsit Municipal o terrenys del comú.
Article 2n. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable:
a) La retirada, el trasllat, l’ingrés o la permanència de vehicles i altres elements en el
dipòsit municipal, provocats per denúncia d’infracció de trànsit.
b) La immobilització de vehicles pel procediment mecànic.
c) La retirada, el trasllat i la permanència al dipòsit d’elements situats a la via pública
sense autorització o que s’utilitzin en activitats no autoritzades desenvolupades a
la via pública.
Article 3r. Subjectes Passius
Són subjectes passius les persones naturals o jurídiques, així com les entitats a què es
refereix l’art. 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que:
-

Sol·licitin els serveis
Provoquin els serveis per accions o omissions
Siguin beneficiats pels serveis
Siguin propietàries dels béns ingressats en el dipòsit municipal.

Article 4t. No subjecció
No estaran subjectes a la taxa per utilització del servei de retirada previst a l'article 2n.
d'aquesta ordenança quan el titular del vehicle l'hagi cedit a l'Ajuntament pel seu desballestament.
Article 5è. Exempcions
Es troben exempts de pagament de la present taxa els subjectes passius que es troben
dins d’un dels supòsits que segueixen:
a) Robatori del vehicle, fet que s’haurà d’acreditar mitjançant la presentació de la còpia de la denuncia presentada per sostracció davant les autoritats competents.
b) Retirada per causa de força major, degudament acreditada mitjançant l’informe del
tècnic competent, com per exemple celebració d’actes públics autoritzats, emer-
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gències de qualsevol tipus, obstaculació del servei de neteja, obres a la via pública, accidents de circulació o quan la senyalització de la via pública no hagi estat
deguda i prèviament senyalitzada correctament.
Article 6è. Base imposable i tarifes
La base imposable ve determinada pel servei prestat, per la classe del vehicle que sigui
retirat i pel temps transcorregut fins la seva recollida.
Les taxes que cal satisfer són les que s’indiquen a l’annex d’aquesta Ordenança.
Article 7è. Bonificacions
En aquells casos en què s’hagi iniciat la prestació del servei, amb immobilització del vehicle, i es personés l’interessat abans del seu trasllat al dipòsit, s’haurà d’abonar el 50% de
les tarifes corresponents, en metàl·lic i prèviament al seu lliurament.
Article 8è. Normes de gestió, liquidació i tramitació
1. Per a la prestació dels serveis previstos en l'article 2 d'aquesta Ordenança, la liquidació ha de ser practicada mitjançant l'òrgan gestor i ha de ser satisfeta pel subjecte
passiu, prèviament a l'acte del lliurament o de la prestació del servei, mitjançant pagament de la corresponent liquidació en les entitats financeres col·laboradores. No
seran retornats als seus propietaris cap dels vehicles que haguessin estat objecte de
retirada mentre que no s’hagi fet efectiu l’import total de les taxes de retirada i permanència al dipòsit corresponents.
2. En el cas que s’opti pel pagament fraccionat de les taxes de retirada i permanència al
dipòsit, el subjecte s’haurà d’adreça als Serveis de Gestió tributària de l’Ajuntament,
on se li practicarà la liquidació fraccionada de les taxes, que inclourà el còmput de dies de permanència al dipòsit, fins a la data de pagament de la última fracció, data el la
que ja es podrà retirar el vehicle, de no retirar-lo en la data assenyalada, automàticament es generarà una nova liquidació pels dies addicionals de permanència.
3. Una vegada ingressades les taxes, s’estableix un termini de tres dies per a procedir a
retirar el vehicle del dipòsit municipal. Superat aquest termini, automàticament es generarà una nova liquidació pels dies addicionals de permanència, i no es lliurarà el
vehicle fins que s’acrediti el seu pagament.
4. Els vehicles, mobles o efectes similars que siguin custodiats per la Policia Municipal
en carrers, places o terrenys del comú o en el corresponent dipòsit municipal estaran
degudament relacionats o inscrits en un registre, en la casella final del qual s'anota la
data de sortida, l'autoritat o organisme d'on procedeix l'ordre o resolució en virtut de
les quals es retiren del dipòsit esmentat i la identitat de la persona que procedeix a la
seva retirada del dipòsit, que haurà d’acreditar la seva titularitat de la propietat en
qüestió.
5. Traslladats els vehicles al dipòsit municipal, per la dependència administrativa corresponent es cursarà comunicació al seu titular, per a què, abans de l’últim dia hàbil del
mes següent al de la recepció de la comunicació, es faci càrrec del mateix i aboni
l’import de les taxes corresponents.
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6. Els vehicles o objectes que no hagin estat retirats del dipòsit són venuts per l'autoritat
passats els terminis següents:
a) Camions, furgonetes, automòbils, motocicletes i altres vehicles: tres mesos des de
la recepció de la comunicació esmentada en l’apartat 3 anterior.
b) Altres efectes diversos: un any des de la recepció de la comunicació esmentada
en l’apartat 3 anterior.
7. La venda d'objectes dipositats al Dipòsit Municipal està sotmesa a la normativa vigent
sobre venda d'objectes en pública subhasta.
8. Totes les despeses ocasionades amb motiu de la càrrega, descàrrega i transport d'efectes al Dipòsit Municipal, són a càrrec dels propietaris.
9. El pagament de la taxa no exclourà el de les sancions o multes que fossin procedents
per infracció de normes de circulació.
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 el 28 de novembre de
2019, entrarà en vigor el dia 01 de gener de l'any 2020 i continuarà vigent mentre no se
n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no
s'han modificat restaran vigents.

Annex – Tarifes
a.- Servei de retirada
Per cada element retirat ........................................................................ 22,95 €
b.- Permanència en el dipòsit municipal.
Les taxes per dia o fracció de permanència són les següents:
Automòbils i furgonetes
Primer dia o fracció ................................................................................ 11,65 €
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Dies següents o fracció amb un màxim de 3 mesos ................................ 6,05 €
Motocicletes i vehicles de dues rodes
Primer dia o fracció .................................................................................. 6,35 €
Dies següents o fracció amb un màxim de 3 mesos ................................ 3,50 €
Camions, autocars, camionetes, plataformes i similars
Primer dia o fracció ................................................................................ 23,30 €
Dies següents o fracció amb un màxim de 3 mesos .............................. 11,65 €
Efectes diversos
Per cada m3 ocupat i per dia o fracció amb un màxim de 3 mesos ......... 3,50 €
c.- Servei de Grua:
Per turismes, furgonetes petites, autotaxis, tricicles i
Quadricicles .......................................................................................... 83,40 €
Per furgonetes ..................................................................................... 138,95 €
Per ciclomotors o motocicletes .............................................................. 62,55 €
Per camions (a partir de 3.500 kg de pes) ........................................... 194,55 €
d.- Immobilització del vehicle per procediment mecànic:
El 50% de l’import corresponent per tipus de vehicle de l’apartat c) anterior.
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