Ajuntament de

Riudarenes

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13
TAXA PER RETIRADA O IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA
Article 1. FONAMENT I NATURALESA
A l'empara de l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, i els articles 6.1 i 8.1 a i b) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de
Règim Local de Catalunya, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest
Ajuntament estableix la "Taxa per retirada o immobilització de vehicle de la via pública", que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'ajusten al que
preveu l'article 58 de l'esmentada Llei 39/88.
Article 2. FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació del servei de retirada o
immobilització de vehicle estacionats indegudament, abandonats o estacionats
abusivament a la via pública, per aplicació de l'article 292 III e) del Codi de Circulació.
Article 3. SUBJECTE PASSIU
En són subjectes passius els propietaris dels vehicles retirats, que estan obligats a
pagar les tarifes que s'assenyalen, amb independència de la multa què correspongui,
segons la infracció comesa.
Serà substitut del subjecte passiu, el conductor del vehicle.
Article 4. EXEMPCIONS
Sense perjudici del que estableix l'article 24.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
no s'admetran exempcions, reduccions o bonificacions.
Article 5. TARIFES
Les tarifes que s'han d'aplicar són les següents:
A) PER RETIRADA I TRANSPORT DE CADA
VEHICLE:
1. Motocicletes, ciclomotors vehicles de tres rodes i
altres vehicles de característiques anàlogues
2. Automòbils de turisme camions i similars fins a
3.500 quilograms P.M.A.
3. Tota mena de vehicles amb P.M.A. superior a
3.5’00 quilograms P.M.A.

B) PER DIPÒSIT I CUSTÒDIA DEL VEHICLE:

EUROS

50,00
150,00
200,00

TARIFA
HORÀRIA
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EUROS
1. Motocicletes, ciclomotors vehicles de tres rodes i
altres vehicles de característiques anàlogues
2. Automòbils de turisme camions i similars fins a
3.500 quilograms P.M.A.
3. Tota mena de vehicles amb P.M.A. superior a
3.5’00 quilograms P.M.A.
C) PER DIPÒSIT I CUSTÒDIA DEL VEHICLE:

1. Motocicletes, ciclomotors vehicles de tres rodes i
altres vehicles de característiques anàlogues
2. Automòbils de turisme camions i similars fins a
3.500 quilograms P.M.A.
3. Tota mena de vehicles amb P.M.A. superior a
3.5’00 quilograms P.M.A.

0,32
0,64
0,65
TARIFA
DIÀRIA
EUROS
1,59
6,34
9,52

Article 6. NORMES DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ
El pagament de la taxa s'exigeix en el moment de la prestació del servei. L'import de la
taxa es fa efectiu d'acord amb qualsevol dels procediments previstos en l'Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
El meritament de la taxa per aquells vehicles dipositats per ordre judicial o
administrativa, s'iniciarà a partir de la data de la sentència judicial o resolució
administrativa.

Article 7. INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
La inspecció i la recaptació de la taxa es realitzarà d'acord amb el que preveuen la Llei
General Tributària i les altres Lleis reguladores, així com les disposicions dictades pel
seu desenvolupament i l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
Article 8. INFRACCIONS I SANCIONS
Tot el que faci referència a la qualificació de les infraccions tributàries així com a la
determinació de les sancions que els correspongui en cada supòsit, s'aplicarà el règim
regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i la
desenvolupen.
Article 9. GESTIÓ PER DELEGACIÓ
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o
parcialment en el Consell Comarcal de la Selva, les normes contingudes als articles
anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’administració delegada.
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2. El Consell Comarcal de la Selva 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 o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme el Consell
Comarcal de la Selva s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de
gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la
comarca de la Selva que han delegat les seves facultats en el Consell Comarcal.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor, prèvia publicació del seu text íntegre en el
B.O.P., el dia 1 de gener de 1997 i continuarà vigent mentre no s'aprovi la seva
modificació o derogació expressa.
Riudarenes, 21 d ‘ octubre de 1996
DILIGÈNCIA
Aquesta ordenança ha estat modificada per acord del ple de l´Ajuntament adoptat el
dia 21 de desembre de 2001 i publicat al BOP núm
de data 31 de desembre de
2001.
-

-

-

-

Acord de Ple del dia 25 d’octubre de 2004 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 251 del dia 31 de desembre de 2004), modificació que ha entrat en
vigor el dia 1 de gener de 2005.
Acord de Ple del dia 27 de novembre de 2006 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 25 del dia 5 de febrer de 2007), modificació que ha entrat en vigor
l’endemà de la publicació.
Acord de Ple de dia 12 de desembre de 2011 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 239, de data 16 de desembre de 2011, modificació que ha entrat en
vigor el dia 1 de gener de 2012.
Acord de Ple del dia 6 de novembre de 2017 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 247 de 30 de desembre de 2017), modificació de que ha entrat en
vigor el dia 1 de gener de 2018.
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