Ordenança Fiscal núm. 19
TAXES PER RETIRADA DE VEHICLES, PER PROCEDIMENT MECÀNIC, DE
VEHICLES
ABANDONATS
O
ESTACIONATS
DEFECTUOSAMENT
O
ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA
Article 1
Fonament i naturalesa
A l’empara del previst a l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), aquest
Ajuntament estableix la Taxa de retirada i immobilització, per procediment 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 per a 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 permanència de vehicles en el dipòsit municipal, al ser retirat per estat
d'abandonament, en aplicació de l'art. 292 del vigent codi de circulació, precintes,
embargament, altres.
Article 3
Obligació de contribuir
La obligació de contribuir neix per l'aplicació de l'article 71 de la Llei 18/1989 de Bases
sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, així com l'art. 292 del
vigent codi de circulació i afecta qualsevol vehicle el conductor o propietari del qual,
havent estat advertit a mobilitzar-lo per l'agent de circulació, no corregeix la deficiència
causant de l'advertència i 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, a més de tots aquells casos que contempli l'article 292
esmentat anteriorment.
Article 4
Subjectes passius.
En són subjectes passius els propietaris o conductors dels vehicles que ho sol·licitin,
provoquin o en interès dels quals es presti el servei, i que estan obligats a pagar les
tarifes que s'assenyalen, amb independència de la multa que correspongui, segons la
infracció comesa o servei efectuat.
Article 5
Tarifes

1.Les tarifes que s’han d’aplicar són les següents:
Retirada i
transport
a) Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i
altres vehicles de característiques anàlogues
83,00 €
b) Automòbils turismes
104,00 €
c) Vehicles no inclosos en els punts 1 i 2, fins a 3.500
145,00 €
Kg./PMA
d) Tota mena de vehicles amb PMA superior a 3.500
160,00 €
Kg

Dipòsit i custòdia
(per dia)
10,00 €
20,00 €
26,00 €
30,00 €

2. En el casos que es produeixi l’enganxada del vehicle, sense retirar-lo, s’ha de pagar
el 50% de l’import estipulat en cada lloc.
3. Les tarifes anteriors s’incrementen en un 50% quan la retirada es produeix en
dissabte, diumenge o dies festius, o bé en horari nocturn, entenent-se com a tal el
comprès entre les 22.00 i les 06.00 hores.
4. La immobilització per mitjans mecànics dels vehicles, tributarà un 50% de la quota
especificada al punt 1 anterior.
5. No es troben subjectes al pagament de la taxa per custòdia els vehicles retirats del
dipòsit pels titulars o persones autoritzades dins les 24 hores següents a l’entrada al
dipòsit.
Article 6
Règim de Gestió
El pagament de la taxa s'exigeix en el moment de la prestació del servei mitjançant
autoliquidació.
Quan el vehicle no sigui retirat del dipòsit en el termini de 8 dies, ni es facin efectius en
el mateix termini els drets i taxes acreditades, s'ha de procedir a la seva exacció per
via de constrenyiment.
Article 7
Infraccions i sancions
Els funcionaris municipals encarregats del cobrament a les oficines corresponents són
responsables de defraudació que es pugui produir en la expedició dels comprovants
referits, amb la penalització consegüent d'acord amb les disposicions legals vigents.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Sentmenat a 30
d’abril de 1998, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
La última modificació a la present ordenança va ser aprovada per l’Ajuntament Ple en
sessió del dia 29 d’octubre de 2015.

