21. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA I LA SUBSEGÜENT
CUSTÒDIA DELS MATEIXOS
ARTICLE 1. FONAMENT
D’acord amb el que es preveu en els articles 4 i 106 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim
Local i amb l'article 20 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals s'estableix la
taxa per la retirada de vehicles de la via pública i subsegüent custòdia dels mateixos.
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE
El fet imposable es constitueix per l'actuació administrativa del servei de retirada de vehicles, iniciada o
completa, mitjançant l'actuació dels serveis municipals competents, i la seua subsegüent custòdia fins a la
devolució a l'interessat.
ARTICLE 3. SUBJECTE PASSIU
Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques i aquelles entitats a les quals es refereix
l'article 33 de la Llei General Tributària al nom de la qual conste el vehicle en el permís de circulació.
ARTICLE 4. QUANTIES
1. Els vehicles es classificaran en les categories que a continuació s'indiquen:
A) Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i quadricicles .
B) Turismes.
C) Furgonetes, tot terrens i camions de fins a 3500 quilograms de pes.
D) Autobusos i camions de més de 3500 quilograms de pes.
2. Les tarifes són les que s'expressen a continuació:
TIPUS DE VEHICLE

CLASSE A

CLASSE B

CLASSE C

Quan s’ha iniciat el servei per al tras- 18€ (2995 ptes.)
llat de vehicles als dipòsits municipals, i aquest no arribe a realitzar-se
per la presència del propietari que
se’n fa càrrec

30€ (4992 ptes.) 30€ (4992 ptes)

Quan s’ha realitzat el servei complet 30€ (4992 ptes.)
amb trasllat del vehicle infractor fins
als dipòsits municipals

60€ (9983 ptes.) 60€ (9983 ptes.)

Per cada dia o fracció de dia o 3 euros
custòdia de vehicles en els dipòsits
(499 ptes.)
municipals o local habilitat a aquest
efecte

6 euros

CLASSE D
60 euros
(9983 ptes.)

120 euros
(19966 ptes.)

(998 ptes.)

9€ (1497 ptes.)

12 euros
(1997 ptes.)

3. El cobrament de l'enganxe del vehicle (quan un cop iniciat el servei per al trasllat de vehicles als dipòsits no
s'arribe a produir per la presència del conductor) es realitzarà de la següent forma:
De dilluns a divendres:
L'horari diürn, entre les 6.00 i les 22.00 hores, no es reportaren taxes per enganxe si no es trobara
físicament enganxat al vehicle quan el propietari o conductor desitge portar-li-ho.
En horari nocturn, entre les 22.00 i les 6.00 hores, s'abonaran les taxes des del moment en què siga
confirmada a la Policia Local l'eixida de la grua des de la seua base.
Dissabtes, diumenges i festius:
En horari complet de servei, independentment de l'hora en què s'inicie, es reportaran les taxes des
del moment que siga confirmada a la Policia Local la sortida de la grua des de la seua base.
4. A més de l'import de la tarifa abans indicada, als infractors a la Llei de Seguretat Vial, se'ls aplicarà la corresponent sanció o multa arreplegada en aquesta Llei.
ARTICLE 5. MERITACIÓ
L'obligació de contribuir naix amb la simple iniciació de l'activitat de retirada en el cas de la recollida de vehicles de
la via pública.
ARTICLE 6. LIQUIDACIÓ DEL TRIBUT
Com a normes establides de recaptació d'aquest tribut, s'estableix que els drets reportats conforme a la tarifa
de la present ordenança seran fets efectius als serveis recaptatoris municipals mitjançant autoliquidació efectuada en la forma i manera que indique l'Ajuntament. No serà retornat als seu propietari cap dels vehicles que
que s’haja recollit mentre no s'haja fet efectiu el pagament dels drets reportats.
Aquest pagament no exclou el de les sancions o multes que foren procedents per infracció de les normes de
població o policia urbana.
ARTICLE 7. VENDA DE VEHICLES NO RETIRATS PELS PROPIETARIS
1. L'Ajuntament procedirà a la venda en pública subhasta dels vehicles que tinga dipositats en els recintes o
locals establits a aquest efecte, quan després d'haver-se notificat formalment als seus titulars les circumstàncies de la seua retirada i dipòsit, haja transcorregut més d'un mes sense que aquells hagen instat la restitució
dels vehicles.
2. Quan els titulars dels vehicles dipositats siguen desconeguts o no siga possible la notificació personal,
aquesta es farà mitjançant edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província amb dues insercions discontínues, o en Butlletí Oficial 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, hagués 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, que el preu de venda disminuirà o que el valor al 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 vuit 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
consignarà durant el termini de dos anys a la disposició del titular del vehicle. Transcorregut aquest termini
s'adjudicarà a l'Ajuntament, a la persona o entitat que hagués assumit el pagament de les despeses d’acord amb
el que s’expressa en el paràgraf 2 de l’article 4 d’aquesta ordenança.

ARTICLE 8 . INFRACCIONS TRIBUTÀRIES I LA SEUA SANCIÓ
En matèria d'infraccions i la seua corresponent sanció s’atendrà a l'establit en la Llei de Règim Local, la Llei
General Tributària i altres disposicions concordants.
Quan els mitjans municipals disponibles siguen insuficients per a la retirada del vehicle per les seues característiques, i siga necessari recórrer a terceres persones per a efectuar el servei, la taxa a cobrar serà l'import que
l'Ajuntament haja de satisfer a l'empresa que faça el treball de retirada del vehicle, i augmentarà en un 15%
l’import per despeses generals d'administració.
La present ordenança fiscal es va aprovar en Ple de data 20 de desembre del 2001, ha entrat en vigor l'1 de
gener del 2002, i romandrà en aquest estat mentre no siga derogada total o parcialment.

L'última modificació d'aquesta ordenança va ser publicada en el BOP Castelló 29 de desembre del 2001.

