AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragonès)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15.
TAXA PER LA RETIRADA I CUSTÒDIA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS
IRREGULARMENT O QUE PERTORBIN GREUMENT LA CIRCULACIÓ EN LA VIA PÚBLICA.
Article 1r.- Disposició general.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i d'acord amb el que es disposa
als articles 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, així com a l'article 38.4 de la Llei sobre Tràfic,
Circulació de vehicles a motor i Seguretat Vial, aquest Ajuntament estableix la taxa per a la
prestació del servei de retirada i custòdia de vehicles abandonats o estacionats irregularment o que
pertorbin greument la circulació a la via pública, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les
normes de la qual s'atenen a el que disposen els articles 20 i 57 de l'esmentat RDL 2/2004, de 5 de
març.
Article 2n.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació del servei de retirada i/o custòdia de vehicles
provocada especialment per:
1.- L'estacionament irregular, que impedeixi o pertorbi greument la circulació, conforme als casos
que són relacionats al punt 2 de l'article 91 del vigent Reglament general de circulació.
2.- Quan hagi estat ordenada la immobilització d'un vehicle a la via pública per agent dels Vigilants i
el conductor o propietari d'aquell no hagi corregit les deficiències que motivin aquesta mesura.
3.- Quan la retirada i custòdia dels vehicles es produeixi quan la Vigilants executi ordres dictades
pels Jutjats en els procediments que aquestos segueixin a l'efecte.
4.- En cas d'accident, quan s'impedeixi la circulació dels vehicles.
5.- Quan un vehicle estigui estacionat en zona d'estacionament regulat i amb horari limitat.
6.- Quan un vehicle estigui estacionat en una zona en la que s’hagi prohibit l’estacionament.
7.- Quan un vehicle estigui estacionat en una zona en la s’hagi prohibit provisionalment
l’estacionament amb una antelació de 24 hores.
8.- Retirada vehicles en els supòsits de l’article 105 RDL 6/2015, de 30 d’octubre.
Article 3r.- Subjecte passiu.
1.- Estaran subjectes al pagament d'aquesta taxa els autors dels fets en que concorreguessin les
infraccions, tipificades ja a l'article 2n. d'aquesta Ordenança.
2.- El titular del vehicle té el deure d'identificar al conductor responsable de la infracció i si incomplís
aquesta obligació, serà sancionat com autor d'una falta greu.
3.- I tots aquells que disposa l’article 23 del RDL 2/2004, de 5 de març.
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Article 4rt.- Quota Tributària.
4.1. La Quota Tributària aplicable als vehicles mal estacionats a la via pública o que tinguin que ser
retirats per pertorbar greument la circulació, vindrà fixada per les següents tarifes:

Ciclomotors
Motocicletes,
tricicles,
motocarros i anàlegs
Turismes,
camionetes
i
anàlegs amb
Tonelatge brut fins a 3.000 kg
Camions superiors a 3.000 kg
de tonelatge brut i autocars

Per transport de cada vehicle
124,63€
124,63€

Custòdia
1,27€/dia
1,67€/dia

124,63€

8,80€/dia

Cost del servei

26,41€/dia

5. Vehicles immobilitzats mitjançant procediment mecànic:
- Turismes, camionetes i anàlegs amb tonatge brut i autocars fins a 3000 kg
- Camions superiors a 3000 kg de tonatge brut i autocars

82,96€
165,92€

4.1.1.- Quan per ordres del Jutjat, o de qualsevol Administració Pública o Organisme Autònom es
procedeixi al precinte i enretirada d'un vehicle o en el cas que per causa d'accident s'hagi
d'enretirar i custodiar un vehicle, les tarifes a satisfer seran les que figuren dins d'aquest article..
4.1.2.- Les tarifes seran aplicades sempre que la retirada del vehicle es dugui a terme amb mitjans
propis de l'Ajuntament, fins i tot quan s'haguessin d'utilitzar mitjans o serveis diferents dels
establerts per la Corporació.
4.2. Taxa per la retirada de vehicles declarats com abandonats:
Aquesta taxa comprèn la inspecció prèvia, control i seguiment de vehicles que es considerin
abandonats. A més, el seu trasllat un dipòsit autoritzat i la tramitació municipal de declaració de
vehicle abandonat, publicacions, escrits i edictes pertinents.
Tramitació de la declaració de deixalla, documentació adient i baixa definitiva.
El preu de la gestió de l’expedient de retirada de vehicle declarat com abandonat és:
- Per vehicle que presenti embarg i/o anotació
de l’administració competent:
- Per vehicle sense embarg i/o anotació:
- Per vehicle sense matrícula ni número de bastidor:
- Per vehicle de matrícula de fora de l’estat sense propietari conegut:

300€
200€
50€
50€
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També, el propietari haurà de satisfer l’estança en el dipòsit municipal, d’acord amb les
tarifes establertes i fins el lliurament al gestor per al seu desballestament.
La gestió i tarifes d’aquest servei (vehicle abandonats) aniran en consonància amb els preus
establerts al conveni signat amb el Consell Comarcal del Tarragonès respecte a dita matèria.
Article 5è.- Normes de Procediment.
1.- Hom entendrà per dipòsit municipal, a efectes d'aquesta Ordenança, les dependències
municipals que siguin habilitades per aquest fi o aquell assenyalat per aquesta finalitat, en aquest
cas es percebrà la mateixa tarifa establerta a l'article 4.
2.- La Vigilants també podrà assenyalar com a lloc a dipositar el vehicle que hagi de ser retirat
qualsevol indret de la via pública.
Article 6è.
Serà condició indispensable per a poder retirar del dipòsit un vehicle remolcat, el fet d'haver satisfet
l'import dels servei de transport i custòdia. Els abonaments seran lliurats al dipòsit municipal i
mitjançant els talons de resguard que els siguin facilitats, els serà lliurat el vehicle.
L'import del servei fins al lloc de la pertorbació o infracció també s'haurà de fer efectiu quan, havent
estat cridada la grua, aquesta no arribés a practicar el servei per haver-se personat el propietari o
conductor del vehicle i haver procedit personalment a la seva retirada. En aquest cas, la quota
resultant per aplicació de la tarifa es reduirà en un 50%.
En tot cas la taxa devenga d’acord amb el que prescriu l’article 26 del RDL 2/2004, de 5 de març.
Article 7è.1.- Els vehicles que es retirin de la via pública amb motiu del pas de comitives, desfilades,
cavalcades, proves esportives o alguna altra activitat de relleu degudament autoritzada o per a la
instal·lació dels mercats periòdics, no estaran subjectes al pagament de l'import del trasllat.
Igualment passarà si la mesura s'hagués de prendre amb motiu de la reparació o neteja de la via
pública.
No obstant, en tots aquests casos la no subjecció al pagament es produirà quan no s’hagués
senyalitzat la prohibició d'estacionament amb vint-i-quatre hores d'antelació, en cas contrari
satisfaran les tarifes assenyalades a l’article 4t.
2.- Els vehicles que transportin persones amb disminució i que, per necessitats del trànsit, s'hagin
d'enretirar de la via pública per trobar-se en un lloc prohibit o mal estacionats, no hauran d'abonar
l'import del trasllat, prèvia comprovació que el vehicle estava essent utilitzat per transportar una
persona amb disminució.
Article 8è.Si durant el transport al dipòsit municipal o amb motiu de les operacions d'arrossegament o
amarrada mitjançant els vehicles-grua de titularitat municipal, el vehicle sofrís algun desperfecte,
l'Ajuntament no es farà responsable, llevat que es pugui demostrar que el personal que depèn o
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que treballa per compte de l'Ajuntament ha incorregut en culpa o negligència en maniobres o
operacions corresponents.
En aquest cas, en aplicar-se allò que disposa l'article 615 del Codi Civil, seran computades com a
despeses els drets a percebre causats per l'aplicació d'aquesta Ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple començarà a regir el dia 1 de gener de 2018, i
continua vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats, resten vigents.

Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - ajuntament@pallaresos.cat - 43151 ELS PALLARESOS
www.ajuntamentdelspallaresos.cat

