ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22
TAXA PER LA REALITZACIÓ DE LES SEGÜENTS ACTIVITATS,
AFECTES A LA CIRCULACIÓ VIÀRIA: TRASLLAT DE VEHICLES
AL DIPÒSIT MUNICIPAL I PERMANÈNCIA DE VEHICLES EN DIT DIPÒSIT

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, trasllat de vehicles al dipòsit municipal, i permanència de
vehicles en dit dipòsit, que es regirà per la present Ordenança.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la realització, per part de I'Ajuntament, de les
següents activitats:
1.- L'activitat de la grua municipal, de conformitat amb el reglament que regula el
servei municipal de retirada de vehicles de la via pública.
2.- L'ingrés i permanència del vehicle en el dipòsit municipal o Iloc que a tal efecte es
determini.
Article 3. Subjectes passius
En són subjectes passius els propietaris dels vehicles 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:
La quota tributaria serà la resultant de I'aplicació de les següents tarifes:
1. Utilització de la grua, per unitat de servei: 73,50 €
2. Permanència en el dipòsit municipal:
- Fins la 6a hora ....................... 0,60 euros/hora
- De la 6a fins la 12a hora ........ 0,50 euros/hora
- Les 24 hores .......................... 6 euros/dia

-

Fins les 00:00h del dia de la retirada del vehicle ………… 5 euros
Dies posteriors ............................................................... 6 euros/dia

Article 5. Acreditament
La taxa s'acredita i neix I’ obligació de contribuir, per la realització de les diferents
activitats esmentades en la present Ordenança.
Article 6. Ingrés de la quota
La quota tributària s'haurà de satisfer abans de recuperar el vehicle immobilitzat o
retirat, amb independència de la presentació de possibles recursos contra la mateixa.
Article 7. Infraccions i sancions
En tot el que fa referència a la qualificació de les infraccions tributaries, així com a la
determinació de les sancions que per les mateixes corresponguin en cada cas,
s'aplicarà el regim regulat en els articles 181 i següents de la LIei General Tributaria, i
en les disposicions que la complementin i desenvolupin.
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
La vigència d’aquesta ordenança es farà efectiva el mateix dia de la seva publicació en
el BOP i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2008. El seu període de vigència
es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació expressa.
L’article 4 va ser modificat per acord del Ple de data 28 de novembre de 2019, publicat
l’acord d’aprovació definitiva en el BOPG nº44 de 3 de març de 2020 Aquestes
regeixen a partir del 4 de març de 2020 i es mantindran vigents fins a la seva
modificació o derogació expressa

