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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI 

DE RETIRADA DE VEHICLES INDEGUDAMENT ESTACIONATS A LA VIA PÚBLICA 

I DEL SEU DEPÒSIT 

 

Article 1. Fonament i  naturalesa 
 
Fent ús de les facultats atorgades pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i per 
l’article 106 de la  Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de 
conformitat amb allò disposat en els articles 15 a 19 de la Llei 39/88, de 28 de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per 
servei de retirada de vehicles indegudament estacionats a la via pública. 
 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació del servei de retirada de vehicles de 
la via pública, allò previst en el Reial decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual 
s’aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i 
Seguretat Viària, en l’article 70, modificat per la Llei 19/2001 de 19 de desembre, i en 
l’article 71, modificat per la Llei 5/1997, de 24 de març, per la Llei 11/1999, de 21 
d’abril, i  per la  Llei 19/2001, de 19 de desembre. També ho constitueix el depòsit del 
vehicle en les instal·lacions municipals una vegada transcorregut un temps prudencial 
des de la seua retirada, que es fixa en tres dies naturals 
 
Article 3. Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a 
què es refereix l’article 33 de  la Llei General Tributària, propietaris dels vehicles 
retirats. 
 
Article 4. Quota tributària 
 
Les taxes exigibles per la present Ordenança es fixen per les quanties i conceptes 
següents: 
 

a) Retirada de la via pública i portar al depòsit....................... 75,00 € 
b) Per mig servei ....................................................................50,00 € 
c) Per dia en depòsit (després de tres dies naturals) ............. 15,00 € 

 
La utilització de cep immobilitzador de vehicles tindrà la mateixa consideració que el 
mig servei a fi de satisfer la taxa. 
 
Article 5. Meritació 
 
Es merita la taxa i naix l’obligació de contribuir a partir del moment en què es produïsca 
l’enganxall dels vehicles mal estacionats al vehicle-grua, que procedirà a  la seua 
retirada de la via pública. 
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Article 6. Exacció de les taxes 
 
L’exacció de les taxes que per aquesta Ordenança s’estableixen, no exclou el 
pagament de  les sancions o multes que procediren per infracció de les normes de 
circulació de policia urbana. 
 
Article 7. Devolució de  vehicles retirats de  la  via pública 
 
No seran tornats al seu propietari cap dels vehicles retirats mentre no s’haja fet efectiu 
el pagament de les tarifes meritades en aquesta Ordenança. Així mateix, tampoc es 
permet la  retirada de cap vehicle que tinga pendent el pagament de sancions, multes o 
impostos municipals, que hagen esgotat el període de pagament en voluntària. 
 
Disposició derogatòria 
 
Queda derogada, a partir de l’entrada en vigor de la present ordenança fiscal, 
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la retirada i custòdia de vehicles mal 
estacionats en la via pública, que va ser aprovada per l’Ajuntament en sessió plenària 
de data 27 de maig del 2004, i publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la 
Província núm. 178, de data 28 de juliol del 2004.  
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança fiscal, entrarà en vigor a l’endemà de la seua publicació en el 
Butlletí Oficial de  la  Província, i  continuarà vigent fins a la seua modificació o  
derogació expressa. 
 
Diligència per fer constar que, aquesta ordenança ha sigut publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de  
la  Província, núm. 267, de 9 de novembre de 2006. 
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