ORDENANCES FISCALS

ORDENANÇA NÚM. 20
TAXA PER RETIRADA O IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES ABANDONATS O
ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA

Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, 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 de vehicles
abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a 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 i als
articles 70 i 71 del RD Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text articulat de la llei sobre
Tràfic, Circulació de vehicles a motor i seguretat Vial.

Article 2. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei de retirada del vehicle de la via i el seu
dipòsit en el Dipòsit Municipal de Vehicles de Tortosa, d’acord amb el conveni signat entre l’ajuntament de
Xerta i l’ajuntament de Tortosa i en els supòsit previstos en l’article 71 del Reial Decret Legislatiu 339/1990,
de 2 de març, que es detallen :
1. L’administració podrà procedir, d’acord amb el que reglamentàriament es determini, si el que hi està
obligat no ho fes, a la retirada del vehicle de la via i a dipositar-lo al lloc que designi l’autoritat competent,
segons que es trobi dins o fora del poble, en els casos següents:
a) Sempre que directament o indirectament constitueixi perill o que causi greus pertorbacions a la
circulació o al funcionament d’un servei públic i també quan pugui presumir-se el seu abandonament al
municipi.
b) En cas d’accident que impedeixi continuar la marxa.
c) Quan ha estat immobilitzat per deficiències del vehicle.
d) Quan després d’haver immobilitzat un vehicle, d’acord amb allò que disposa l’article 67.1 paràgraf
tercer, l'infractor persisteixi en la seva negativa a dipositar o garantir el pagament de l'import de la multa.
e) Els vehicles procedents de furt estaran exempts de la present taxa, durant un màxim de 5 dies en el
Dipòsit Municipal de Vehicles de Tortosa o d’altre del que en faci ús el municipi a comptar des de la data de
notificació administrativa al propietari del vehicle. Si un cop transcorregut aquest termini no hi ha resposta,
s’aplicarà la taxa com en un altre vehicle.
2.- Excepte en cas de sostracció o altres formes d’utilització del vehicle en contra de la voluntat del titular,
degudament justificades, les despeses que s’originin com a conseqüència de la retirada a la qual es refereix
el número anterior aniran a càrrec del titular, que haurà d’abonar-les o garantir-ne el pagament com a
requisit previ a la devolució del vehicle, sense perjudici del dret de recurs que té i de la possibilitat de
repercutir-los sobre el responsable de l’accident, de l’abonament del vehicle o de la infracció que hagi
motivat la retirada.
També es considerarà motiu de retirada el fet que el vehicle estigui estacionat en una de les situacions
següents :
- En un punt on és prohibida la parada i/o estacionament.
- En doble filera, sense conductor.
- Quan obligui als altres conductors a fer maniobres amb risc.
- En un pas de vianants o de persones amb discapacitació.
Ajuntament de Xerta

ORDENANCES FISCALS
- Quan ocupi totalment o parcialment un gual en hores prohibides.
- En parada de transport públic delimitada.
- En zona de càrrega i descàrrega dins l’horari reservat per a aquesta finalitat.
- En llocs reservats a serveis d’urgència o seguretat.
- Al davant de les sortides d’emergència de locals destinats a espectacles públics durant les hores de funció.
- En plena calçada.
- En una reserva d’aparcament per persones amb discapacitació.
- Quan ocupi totalment o parcialment una vorera, andana, refugi o passeig de rambla,llevat que tingui
autorització expressa.
- Quan impedeixi la visibilitat dels senyals de trànsit.
- Quan impedeixi als altres conductors la lliure utilització del seu vehicle.
- Quan obstrueixi totalment o parcialment l’entrada d’un immoble.
- En una illa de vianants sense autorització expressa, dins de l’horari de prohibició.
- En accessos de carretera, carrers, platja i en alguns altres punts de gran afluència de vehicles.
- Quan incorri en qualsevol altra infracció que causi greu perjudici a la circulació o al funcionament d’un
servei públic.
- Per manca d’autorització en vehicles estacionats en zones de les vies publiques destinades a
estacionament de durada limitada.
3.- Immobilització mitjançant procediment mecànic:
a) Quan sigui necessari per tal de garantir el compliment de les ordres dictades per l’autoritat judicial i
organismes de l’administració pública. En aquests casos el titular podrà designar,fora de la via pública, el
lloc on s’immobilitzarà el vehicle, sempre i quan aquest sigui dipositat pels seus propis mitjans al lloc
designat. No es podrà fer la immobilització a la via pública si aquesta ha de superar les 72 hores
d’estacionament continuat al mateix lloc. En cap cas la immobilització suposarà una intervenció del vehicle
per part de l’administració municipal, que no serà responsable dels danys que se li puguin ocasionar una
vegada immobilitzat.
b) Quan les el resultat de les proves i, en el seu cas, de les anàlisis de detecció de possibles intoxicacions per
alcohol fos positiu i no pogués fer-se càrrec del vehicle una altra persona degudament habilitada.
Igualment, davant la negativa del conductor a efectuar les proves de detecció alcohòlica.
c) Quan de la utilització d’un vehicle pugui derivar-se’n un risc greu per a la circulació, les persones o els
béns.
d) Davant els casos d’irregularitats en la documentació del conductor o del vehicle, i quan, a judici de
l’agent de l’autoritat actuant, existeixin dubtes raonables de la personalitat, del domicili o de les aptituds i
coneixements necessaris per al a conducció.
En els b), c) i d), la immobilització es durà a terme al lloc més adequat de la via pública, sempre
que les circumstàncies del trànsit ho permetin; si això no fos possible, es traslladarà el vehicle al Dipòsit
Municipal de Vehicles de Tortosa

Article 3. Obligació de contribuir
L’obligació de contribuir neix per l’aplicació de l’article 71 apartat 2on del Reial Decret legislatiu 339/1990
de 2 de març i afecta:
a) Qualsevol vehicle, conductor o propietari del qual, havent estat advertit a mobilitzar-lo per l’agent de
l’autoritat competent, no corregeix la deficiència causant de l’advertència
b) La permanència d’un vehicle abandonat al carrer pel fet de trobar-se estacionat a la via pública de
manera que impedeixi la circulació, hi signifiqui un perill o la destorbi greument.

Article 4. Subjecte passiu
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.
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Article 5è. Tarifes
Les tarifes que s’han d’aplicar són les següents:
Concepte

Import en euros

Epígraf 1r. Grua Municipal
Per cada servei de la tarifa:
1. Camions

158,75 €

2. Furgonetes

85,00 €

3. Turismes

79,00 €

4. Motos i ciclomotors

53,00 €

Epígraf 2n. Immobilització de vehicles
Per cada servei de la tarifa:
1. Camions

53,50 €

2. Furgonetes

42,40 €

3. Turismes

37,10 €

4. Motos i ciclomotors

26,50 €

Epígraf 3r. Estada al Dipòsit Municipal de Vehicles, per dia
1. Camions

42,40 €

2. Furgonetes

26,50€

3. Turismes

21,20 €

4. Motos i ciclomotors

15,85 €

5. Sortida de grua sense enganxament, ni tracció del vehicle

42,40 €

Article 6. Normes de gestió i recaptació
El pagament de la taxa s’exigeix en el moment de prestació del servei. L'import de la taxa es fa efectiu a
l’oficina corresponent contra el lliurament d’un comprovant que dóna la Policia Local.
Els imports recaptats s’ingressen, juntament amb les còpies dels butlletins, i es liquiden a la Tresoreria
Municipal amb una periodicitat quinzenal.

Article 7. Infraccions i sancions.
Els funcionaris municipals encarregats del cobrament a les oficines corresponents són responsables del frau
que es pugui produir en l’expedició dels comprovants referits, amb la penalització consegüent d’acord amb
les disposicions legals vigents.

Disposició final
Aquesta ordenança fiscal fou aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament de Xerta, en sessió duta a
terme el dia 5 de desembre de 2008 i va esdevenir aprovada definitivament transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hi haguessin produït al.legacions. En data 8 d’octubre de 2009, el Ple va
acordar que l’Odenança tingués un increment zero respecte l’exercici 2009. Dit acord va ser sotmès a
exposició pública durant el termini d’un mes sense que s’hi hagi produït al.legacions ni suggeriment, per la
qual cosa l’Ordenança Fiscal queda prorrogada per a l’exercici 2010, i continuarà vigent mentre no se
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n'acordi la modificació o derogació. Cal fer avinent també que en cas que es produeixi una modificació
parcial de la mateixa en un futur, els articles no modificats, restaran vigents.
Xerta, 23 de desembre de 2009
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