5.8 ORDENANÇA FISCAL SOBRE TAXA PER LA IMMOBILITZACIÓ I
RETIRADA DE VEHICLES EN LA VIA PUBLICA.
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Article 1er. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats atorgades per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el disposen els articles 15 a
19 i 20.4.z 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.
Article 2on. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei de retirada de
vehicles, els conductors o propietaris del 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 en la via pública.
Article 3er. 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 per
l’Ajuntament de Sant Aniol de Finestres o per qualsevol del seus agents, no corregeix la
deficiència causant de l’advertència, així com la permanència d’un vehicle abandonat al
carrer pel fet de trobar-se estacionat a la via pública de manera que impedeixi la
circulació i signifiqui un perill o la destorbi greument.
Article 4art. 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 5è. Tarifes
Les tarifes que han de satisfer els conductors o titulars dels vehicles objecte d’aquesta
ordenança seran els següents:
Trasllats:
Per la retirada i transport, per cada vehicle, al dipòsit municipal incloent-hi una estada
no superior a 24 hores en l’esmentat dipòsit municipal:
1.- Motocicletes, ciclomotors o bicicletes
2.- Turismes, caravanes, i camions no
superiors a 3.000.-Kgrs. De PMA
3.- Camions superiors a 3.000.- Kgs de PMA
Estades:
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40,00 €
60,00€
90,00€

Per les estades al dipòsit municipal a partir de 24 hores des del moment de l’ingrés del
vehicle, per cada dia o fracció que transcorri:
1.- Motocicletes, ciclomotors o bicicletes
4,00 €
2.- Turismes, caravanes, i camions no
superiors a 3.000.-Kgrs. De PMA
7,00€
3.- Camions superiors a 3.000.- Kgs de PMA
10,00€
Article 6è. Normes de gestió
L’exacció es considerarà produïda simultàniament al començament de la prestació del
servei, es considerarà irreductible i la seva liquidació i recaptació es portarà a terme en
les oficines municipals i contra el lliurament d’un comprovant per part de l’Ajuntament.
Article 7è. Infraccions i sancions
En matèria de sancions i infraccions s’atindrà a allò que disposa l’Ordenança fiscal
general i la Llei General Tributaria, i les infraccions d’aquesta ordenança son
compatibles i sancionables amb independència de les que procedeixin del Codi de la
Circulació.
Article 8è Vigència
La present ordenança entrarà en vigor transcorregut el termini de quinze dies previst en
l’article 65.2 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, de conformitat
amb allò que preveu l’article 70 de la mateixa Llei, comptats a partir de la data de
publicació del text íntegre de l’ordenança al Butlletí Oficial de la Província i serà
d’aplicació mentre no s’acordi la seva modificació i derogació.
Sant Aniol de Finestres, 14 de desembre de 2004
El Regidor d’Hisenda

El Secretari

Vist i plau
L’alcalde
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