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I. NATURALESA I FET IMPOSABLE
Article 1.- En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la
Constitució i per l'art. 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 a 19 de la
llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest
Ajuntament establix la taxa per prestació del servei de retirada de vehicles de la
via pública i subsegüent custòdia d’aquests, que es regirà per la present
Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al que preveu l'article 58 de la
citada Llei 39/1988 i art. 292. III, E) del Codi de Circulació.

Article 2.- L'exacció es fonamenta en la necessitat d'aconseguir la contraprestació
econòmica que allibere l'erari municipal del perjuí que se li irrogaria per la
prestació d'uns serveis provocats pel particular en pertobar, obstaculitzar o entorpir
la lliure circulació per la via pública estacionant o aparcant amb infracció de les
normes de circulació, o en abandonar els vehicles en la via pública.

Article 3.- Constituïx el fet imposable la prestació del servei de retirada de
vehicles, iniciada o completa, per mitjà de l'actuació dels serveis municipals
competents, i la subsegüent custòdia fins a la seua devolució a l'interessat.

II. EXEMPCIONS
Article 4.- En matèria de beneficis tributaris s'estarà al que disposa l'article 9 i
disposició addicional novena de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals.

III. SUBJECTES PASSIUS
Article 5.- Estan obligats al pagament de la taxa, en concepte de subjectes passius
els titulars dels vehicles.
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IV. TARIFES
Article 6.- Les tarifes, amb la base de gravamen, que està constituïda per la unitat
de vehicle retirat o custodiat, tipus i quotes, si és procedent, així com la
classificació dels vehicles a efectes d'aplicació de la tarifa, són les que figuren en
l'annex que s'acompanya al final de la present Ordenança.

V. MERITACIÓ
Article 7.- 1. L'obligació de contribuir naix amb la prestació del servei o amb la
simple iniciació d’aquest en el cas de l'arreplegada de vehicles de la via pública, i
per la qual cosa es genera en el mateix acte la meritació de la taxa.
2. La custòdia començarà a meritar-se a partir del dia immediat següent a què
haguera tingut lloc la retirada o trasllat del vehicle, i s’hi practicaran liquidacions
mensuals o, en cas de retirada pel seu titular, per la fracció de mes
transcorreguda.

VI. GESTIÓ
Article 8.- Per a la liquidació i recaptació d'aquesta taxa, podrà utilitzar-se
qualsevol dels sistemes autoritzats per la llei.

Article 9.- Com a normes especials de recaptació d'aquesta taxa s'establix que els
drets meritats conforme a la tarifa de la present Ordenança seran fets efectius als
serveis recaptadors de la policia municipal establerts en els llocs de custòdia dels
vehicles. Tals serveis expediran els oportuns rebuts o documents justificatius del
pagament.

Article 10.- Aquest pagament no exclou el de les sancions o multes que foren
procedents per infracció o policia urbana.
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Article 11.- 1. L'Ajuntament procedirà a la venda en pública subhasta dels vehicles
que tinga dipositats en els recintes o locals establerts a l'efecte, quan, després
d'haver notificat formalment als seus titulars la circumstància de la seua retirada i
dipòsit, transcórrega més d'un mes sense que aquells hagen instat la restitució
dels vehicles.
2. Quan els titulars dels vehicles dipositats foren desconeguts o es trobaren en
parador desconegut que impossibilite la notificació personal, la notificació es farà
per edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província per mitjà de dos
insercions discontínues, o en el de l'Estat per a vehicles matriculats fora d'aquesta
província. Transcorreguts dos anys des de l'última publicació s'adjudicarà el
vehicle a l'Ajuntament o a la persona o entitat que, en retirar el vehicle haguera
assumit el pagament de les despeses de retirada i custòdia; si es prevera que el
vehicle no ha de poder conservar-se sense notable deterioració, o que el preu de
venda disminuiria granment o que el valor final del període de custòdia no hauria
de cobrir totes les despeses ocasionades per la retirada i dipòsit, es procedirà a
l'alienació en pública subhasta una vegada transcorreguts huit dies des de la
publicació del segon anunci.
3. El producte de la venda en subhasta dels vehicles s'aplicarà al pagament de les
despeses; el sobrant es dipositarà durant el termini de dos anys a disposició del
titular del vehicle. Transcorregut aquest termini, s'adjudicarà a l'Ajuntament o a la
persona o entitat que haguera assumit el pagament de les despeses, segons
expressa el paràgraf 2 d'aquest article.
4. En tot cas, no es lliurarà el vehicle o el preu de la seua adjudicació en subhasta
sense que prèviament es facen efectius en la Caixa de Corporació tots els drets
per arreplegada i custòdia i les despeses que s'hagueren ocasionat per l'alienació
en subhasta pública.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
A partir de la data d'entrada en vigor queda derogada l'ordenança anterior vigent a
28 de setembre de 1989.
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DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor l’1 de gener de 2013 i continuarà vigent
fins que no s'hi acorde la seua derogació o modificació expressa.

ANNEX NÚMERO 1.- Classificació dels vehicles a efectes d'aplicació de la tarifa.
Es classifiquen els vehicles en les classes següents:
- Vehicles de classe A: motocicletes, velocípedes, tricicles, motocarros i la
resta de vehicles de característiques anàlogues.
- Vehicles de classe B: automòbils, turisme, camions, furgonetes i la resta
de vehicles de característiques anàlogues la tara de la qual no supere els
3.500 kg.
- Vehicles de classe C: automòbils, turisme, furgonetes i la resta de vehicles
de característiques anàlogues la tara de la qual siga major de 3.500 kg.

ANNEX NÚMERO 2.- TARIFA
La tarifa a aplicar serà la següent:
1.- Quan s'acudisca a realitzar el servei o iniciats els treballs necessaris per al
trasllat del vehicle als dipòsits municipals, no es puga consumar aquesta per la
presència del propietari, se satisfarà segons la classe de vehicle:
Vehicles de classe A
16 €
Vehicles de classe B
47 €
Vehicles de classe C
73 €
2.- Quan es realitza el servei complet traslladant el vehicle infractor fins als dipòsits
municipals se satisfarà, segons la classe de vehicle:
Vehicles de classe A
44 €
Vehicles de classe B
90 €
Vehicles de classe C
146 €
3.- Per cada dia o fracció de custòdia, se satisfarà segons la classe de vehicle:
Vehicles de classe A
5,25 €
Vehicles de classe B
9,50 €
Vehicles de classe C
15 €
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4.- Per immobilització del vehicle per procediment mecànic, se satisfaran 30 €.
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