ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16

REGULADORA DE LA TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES
ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O
ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara d’allò que estableixen els articles del 15 al 27 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora
de les hisendes locals, actualitzada per la Llei 25/98, de 13 de juliol, de modificació del règim legal de les
taxes estatals i locals i de reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter públic, aquest
ajuntament estableix la taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública, que s’ha de regir per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual
s’atenen a allò previst en l’article 58 de la Llei 39/88.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació del servei de retirada de vehicles, remolcs o
similars, els conductors o propietaris dels quals, havent estat advertits per 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.

Article 3. Obligació de contribuir
L'obligació de contribuir neix per l'aplicació de l'article 292 del Codi de la Circulació i afecta qualsevol
vehicle el conductor o propietari del qual, havent estat advertit a mobilitzar-lo per l'agent de circulació o
autoritat competent, 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 o destorbi
greument la circulació, o bé que creï una situació de perill.

Article 4. 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 que correspongui, segons la infracció comesa.

Article 5. Tarifes
Les tarifes que s'han d'aplicar són les contingudes a l’annex de la present ordenança.

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
a la Caixa Municipal.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a Pradell de la Teixeta el dia 2 d’octubre
de 2009, comença a regir el 1 de gener de 2010, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la seva
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, resten vigents.
El Secretari,
Josep Guillén Viñas
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ANNEX:
ELEMENTS NECESSARIS PER LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ
TRIBUTÀRIA DE LA TAXA, AIXÍ COM L’IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS D’ORDENACIÓ
POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT. TARIFACIÓ.
Article 1r. Tarifes
Tarifes: Per retirada i transport de cada vehicle
1.- Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i altres
vehicles de característiques anàlogues
Retirada

300,00 €

2.- Automòbils de turisme, camions i similars fins a 3500 kg PMA
Retirada

300,00 €

3.- Tota mena de vehicles amb PMA superior a 3500 kg.
Retirada

800,00 €
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