ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14
TAXA PER LA RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS
DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA
Article 1r. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats atorgades per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que estableixen els
articles 20 a 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament
estableix la “Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública”, que es regeix per aquesta ordenança fiscal.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació de servei de retirada de
vehicles, els conductors o propietaris dels quals, havent estat advertits per mobilitzarlos, no corregeixin la deficiència que ha motivat la mesura i la permanència d’un vehicle
abandonat o estacionat abusivament a la via pública.
Article 3r. Obligació de contribuir
L’obligació de contribuir neix per l’aplicació de l’article 71.apartat 2) del Reial Decret
Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial sobre la retirada de vehicles.
Article 4t. Subjecte passiu
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 5è. Tarifes
Les tarifes que s’han d’aplicar són les següents:
1. Motocicletes

82,00 €

2. Ciclomotors

82,00 €

3. Vehicles de tres rodes i altres

82,00 €

4. Automòbils fins 3.500 kg. PMA

82,00 €

5. Vehicles de més de 3.500 Kg PMA

270,50 €

6. Per dipòsit i custòdia € /dia

11,50 €

7. Servei de sortida de grua sense enganxe i/o enganxe s/retirada

40,00 €

S’establirà als efectes de l’aplicació de la tarifa per dipòsit i custòdia, un màxim de 75
dies, a comptar des del dia següent al que faci 24 hores del dipòsit del vehicle a estances
municipals per la custòdia dels vehicles esmentats (Pupil.latge).
Per qualsevol motiu d’especial dificultat en la retirada del vehicle, per tenir d’emprar
diversos vehicles grua i/o treballs suplementaris, si el preu del servei supera l'import
general de la taxa, la diferència del preu del servei recaurà sobre el titular del vehicle
(subjecte passiu, obligat al pagament).
Article 6è. 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.
Article 7è. 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 comprovats
referits, amb la penalització consegüent d’acord amb les disposicions legals vigents.
Disposició final.
Aquesta ordenança ha estat modificada i aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Roquetes,
en la sessió ordinària de data 27 d’octubre de 2009 i publicada la seva modificació al
BOP de Tarragona número 287, de data 15 de desembre de 2009.
Roquetes, 28 de desembre de 2018
La secretària acctal.,
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L'alcalde,
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