Ajuntament de L’Escala

Text Refós de les Ordenances fiscals 2016

ORDENANÇA FISCAL NUM 13
TAXA PER LA RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O
ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA
VIA PUBLICA
Article 1
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 disposen els articles 15 a 19 del Reial
Decret 2/2004, 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 2
Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa:
a) La prestació del servei de retirada de vehicles, els conductors o propietaris dels quals,
havent estat advertits de l’obligació de mobilitzar-los, no corregeixin la deficiència que ha
motivat la mesura i la permanència d’un vehicle abandonat o estacionat abusivament a
la via pública.
b) La prestació del servei de retornar a la circulació un vehicle quan aquest hagi estat
immobilitzat mitjançant uns procediments mecànics de conformitat amb l’article 292 bis
del Codi de Circulació.
Article 3
Obligació de contribuir
L’obligació de contribuir neix per l’aplicació dels articles 292 i 292 bis del Codi de la Circulació i
afecta qualsevol vehicle el conductor o propietari del qual, havent estat advertit de l’obligació
de mobilitzar-lo per l’agent de circulació, no corregeix la deficiència causant de l’advertència; la
permanència d’un vehicle abandonat al carrer pel fet de trobar-se estacionat a la via pública de
manera que impedeixi la circulació i signifiqui un perill o la destorbi greument, i l’aparcament
d’un vehicle de forma antireglamentària, sense pertorbar greument la circulació, quan el
conductor no hi sigui present o, essent-hi, es negui a retirar-lo.
Article 4
Subjecte passiu
Són subjectes passius els propietaris dels vehicles retirats, els quals estaran obligats a pagar
les tarifes que s’assenyalin, amb independència de la multa que correspongui segons la
infracció comesa.
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Article 5
Tarifes
Les tarifes que s’han d’aplicar són les següents:
Tarifa primera. Recollida de vehicles de la via pública
Per la retirada de ciclomotors, motocicletes, tricicles i similars
Per la retirada d’automòbils i furgonetes fins a 1.500 quilos
Per la retira de furgonetes de més de 1.500 quilos i vehicles 4*4
Quan hom acudeixi a realitzar el servei i no es retiri el vehicle presència propietari
T Tarifa segona. Dipòsit de vehicles:
Ciclomotors, motocicletes i tricicles:
Per cada un dels primers dies o fracció a partir del següent del seu dipòsit
A partir del vuitè dia fins a un mes, per dia
A partir d’un, al mes
Automòbils i furgonetes fins a 1000 kg.
Per cada un dels set primers dies o fracció a partir del següent del seu dipòsit
A partir del vuitè dia fins a un mes, al dia
A partir d’un mes, per mesos
Camions, autocars i vehicles especials:
Per cada un dels set primers dies o fracció a partir del següent del seu dipòsit
A partir del vuitè dia fins a un mes, per dia
A partir d’un mes, per mesos
Tarifa tercera. Transports complementaris i altres diòsits
Per la retirada de ciclomotors, motocicletes i tricicles
Per la retirada d’automòbils i furgonetes fins a 1.500 quilos
Per la retirada de furgonetes de més de 1.500 quilos i vehicles 4 * 4

euros
28,00
62,70
78,35
28,00
Euros
1,95
1,10
19,90
3,90
3,00
61,35
14,85
7,95
148,40
Euros
27,15
59,15
79,10

Nota a la tarifa primera:
1. Aquesta tarifa es complementarà amb les quotes corresponents al dipòsit i guarda dels
vehicles des del moment de la recollida, i també el transport suplementari que requereixi el
posterior trasllat a altres recintes que haguessin hagut d’establir-se. Aquest transport es podrà
efectuar quan resultin insuficients els locals on hagin estat dipositats i no abans de les 6 hores
de la recollida.
2. En aquells supòsits en que la retirada de la via pública, pel seu pes o volum, no pugui ser
efectuada pel servei ordinari municipal, i requereixi la intervenció d’un servei especial aliè a
l’Ajuntament de L’Escala, les despeses generades per aquest servei seran abonades per
l’infractor en el moment de retirar el vehicle del lloc on sigui dipositat.
Article 6
Pagament
El pagament de la taxa s’exigeix en el moment de la prestació del servei. L’import de la taxa es
farà efectiu a l’oficina corresponent contra el lliurament d’un comprovant que donarà
l’Ajuntament o mitjançant un sistema automàtic. Els imports recaptats s’ingressen diàriament
als comptes restringits oberts amb aquest objecte i es liquidaran a la Tresoreria Municipal amb
la periodicitat que determini l’Ajuntament.

Article 7
Infraccions i sancions
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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 consegüent d’acord amb les disposicions legals vigents.
Article 8
Gestió per delegació.
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada les normes contingues als articles anteriors seran
aplicables a les actuacions que ha de fer el delegat.
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el
fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els
procediments de liquidació i recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió
Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent.
Article 9
Vigència.
La present Ordenança entrarà en vigor el 1er. de gener, després de la seva publicació al
B.O.P., i mantindrà la seva vigència fins a la seva modificació o derogació expressa.
Diligència
Aquesta ordenança fou aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament el dia 7 d’octubre de 1993
i publicada en el BOP del dia 28 de desembre de 1993. Va ser modificada parcialment en
sessions plenàries de 2 de novembre de 1998, 28 de setembre de 1999, 30 d’octubre de 2000,
30 d’octubre de 2001, 29 d’octubre 2002 i 3 de novembre de 2003.
S’ha modificat parcialment en sessió de 4 de novembre de 2005, 3 de novembre de 2006, 5 de
novembre de 2007, 3 de novembre de 2008 i 9 de novembre de 2011 i 13 d’octubre de 2014.
Vist-i-plau
L’Alcalde,

El Secretari.

Victor Puga López

Agustí Garcia i Andres
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