2.3 PRESTACIÓ DE L’ACTIVITAT DE RECOLLIDA I RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA
NORMA FISCAL Nº 2.3.v
TAXA PRESTACIÓ DE L’ACTIVITAT DE RECOLLIDA I RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA
PUBLICACIÓ I MODIFICACIONS
Aprovació
Modificació article 5, 9, 10, Disp Derogatòria i Final
Modificació

VIGÈNCIA
B.O.P nº 305, de 27/12/1989
B.O.P nº 310, de 31/12/2001
B.O.P nº 215, de 09/09/2004

Article 1.- Fonament legal.
1.- De conformitat amb el previngut en l’article 58 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, en consonància amb
l’Art. 27 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, es va establir en este Municipi la Taxa per la realització de
l’activitat d’arreplega i retirada de vehicles en la via pública mitjançant un acord de Ple de 30 d’octubre de
1989, que serà exigida d’acord amb el que es disposa en els articles 20 a 27, ambdós inclosos, d’eixe mateix
Reial Decret, en el Títol II de la Llei 8/89, de 13 d’abril, supletòriament aplicable a l’àmbit de les Hisendes
Locals, i en la present Ordenança Fiscal.
2.- L’exacció d’esta taxa troba la seua justificació en la necessitat d’obtindre este Ajuntament una
compensació econòmica per la despesa que li reporta la realització d’activitats provocades pels particulars al
pertorbar, obstaculitzar o entorpir la lliure circulació per la via pública, estacionant o aparcant amb infracció
de les normes de circulació, o abandonant els vehicles en la via pública.
Article 2.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’esta taxa la realització de l’activitat municipal consistent en:
a) La retirada de tots aquells vehicles que es troben en la via pública i que pertorben, entorpisquen o
obstaculitzen la lliure circulació per la mateixa, o la seua situació supose una infracció a les normes establides
en la legislació de trànsit i seguretat vial o es troben en algun dels supòsits arreplegats en la legislació relativa
a residus sòlids.

Igualment s’entén com fet imposable la realització d’enganxada del vehicle, encara que este no s’haja retirat
de la via pública.
b) La immobilització de vehicles en la via pública, per mitjà de procediment mecànic, quan esta siga
procedent, d’acord amb la normativa que específicament s’aplique.

c) El dipòsit en lloc habilitat per l’Ajuntament per a això dels vehicles retirats, fins que es produïsca la retirada
dels mateixos pels seus propietaris.

Esta activitat constituirà fet imposable en els supòsits previstos legalment i reglamentàriament.
Article 3.- Subjecte passiu i responsables

1.- Són subjectes passius contribuents d’esta taxa les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix la Llei General Tributària que siguen titulars dels vehicles que s’immobilitzen, enganxen i/o retiren de
la via pública, així com els de vehicles dipositats en local específicament habilitat per a això.
A tals efectes, la titularitat del vehicle, excepte acreditació en contra, s’entendrà que correspon a la persona
física o jurídica al nom de la qual figure inscrita en el Registre de la Direcció de Tràfic.
2.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques i/o
jurídiques o entitats a què es refereix la Llei General Tributària.
3.- Seran responsables subsidiaris del subjecte passiu les persones físiques i/o jurídiques o entitats a què es
refereix la Llei General Tributària.
Article 4.- Meritació
Es merita esta taxa i naix l’obligació de contribuir alhora que:
-S’inicie la realització de l’activitat municipal d’arreplega i retirada del vehicle de la via pública, encara que,
per qualsevol motiu, esta retirada no arribe a produir-se efectivament.

-Es realitze la immobilització mecànica del vehicle.

-Es dipositen els vehicles en el lloc habilitat per a això, una vegada transcórreguen vint-i-quatre hores des que
es va realitzar el dipòsit del vehicle.

Article 5.- Quota tributària
1.- Les tarifes aplicables, per la prestació del servei que és determinant de la regulació en la present
Ordenança Fiscal de la Taxa, són les següents:

FET IMPOSABLE
a) Immobilització Mecànica d’un
Vehicle
b) Enganxall amb Grua de Vehicles
(Tara inferior a 1700 kg)

IMPORT DE LA TAXA
40 €

40 €
c) Enganxall amb Grua de Vehicles
(Tara igual o major a 1700 kg)
70 €
d) Retirada amb Grua de Vehicles
(Tara inferior a 1700 kg)
60 €
e) Retirada amb Grua de Vehicles
(Tara igual o superior a 1700 kg)
90 €
f) Estada en dipòsit de Ciclomotor o
Motocicleta
g) Estada en dipòsit de resta de

3€

Vehicles

6€

2.- Les quotes exigibles per raó de la realització de l’activitat gravada en esta taxa són independents de la
sanció de multa que corresponga a la infracció comesa per l’usuari del vehicle implicat.
3.- Quan legal i reglamentàriament siga procedent i previ compliment dels tràmits oportuns, la prestació
consecutiva dels serveis d’immobilització i retirada d’un vehicle, determinarà la meritació, i per tant,
l’obligació de satisfer ambdós serveis.
Article 6.- Exempcions i bonificacions
Segons allò que s’ha previngut en l’article 9 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, per mitjà del que s’aprova
el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, en esta taxa no es reconeixeran altres beneficis fiscals que els que
expressament es prevegen en normes amb rang de Llei o deriven de l’aplicació de Tractats Internacionals.
Article 7.- Gestió i liquidació
1.- La gestió d’esta taxa es realitzarà per l’Ajuntament a través del personal de dotació de la Policia Local.
2.- Sense perjuí de la tramitació de l’expedient de gestió específic, conduent a l’aprovació de la liquidació
pertinent de la taxa, i dels recursos que puguen utilitzar-se pel subjecte passiu en els termes legal i
reglamentàriament establits, este ve obligat a efectuar el dipòsit previ de l’import de la taxa que s’haja
meritat pels conceptes objecte de regulació amb caràcter previ a la retirada del vehicle del dipòsit,
desenganxament del mateix de la Grua o del mecanisme immobilitzador.
3.- Realitzada l’activitat gravada en esta taxa, a proposta del servei competent, l’Alcaldia d’este Ajuntament
aprovarà l’oportuna liquidació tributària, que li serà notificada en la forma i amb els requisits que
s’assenyalen en la Llei General Tributària.
4.- Els subjectes passius d’esta taxa podran impugnar la dita liquidació en la forma previnguda en els articles
108 de la Llei 7/85, de 2 d’abril i 14.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per mitjà del que
s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals.
5.- Durant el primer trimestre de cada any, la Direcció de Policia elevarà informe l’Alcaldia-Presidència en el
que s’assenyalaran les actuacions realitzades, servicis prestats, i taxes liquidades, de forma detallada, en
relació als conceptes d’immobilització, enganxall, retirada i dipòsit de vehicles.
Article 8.- Recaptació
1.- Les quotes que a favor d’este Ajuntament resulten de les liquidacions a què es refereix l’article anterior
s’exaccionaran als subjectes passius en la forma i terminis que estableixen en la Llei General Tributària i
Reglaments que la desenrotllen.
En els casos en què el dipòsit previ coincidisca amb l’exacció aprovada, s’arreplegarà este extrem en la
resolució aprovatòria de la liquidació, comunicant-li la mateixa al subjecte passiu als efectes legalment
previnguts.
2.- Les liquidacions que no s’ingressaren en període voluntari de pagament s’exigiran, per descomptat, a
través del procediment executiu de constrenyiment regulat en la Llei General Tributària i reglaments de
desplegament.

Article 9.- Inspecció
L’acció inspectora en esta taxa es realitzarà d’acord amb el que preceptua la Llei General Tributària i en el
Reial Decret 939/86, de 25 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament General de la Inspecció dels Tributs i/o
altres disposicions reglamentàries que es dicten en desplegament de la llei 5/2003, de 17 de desembre.
Article 10.- Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions caldrà ajustar-se al que estableix l’article 11 del Reial Decret 2/2004, de 5
de març, per mitjà del que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aplicant-se en
esta Taxa el règim d’infraccions i sancions regulat en la Llei General Tributària i en el Reial Decret 1930/98,
d’11 de setembre, regulador del procediment per a sancionar les infraccions tributàries i/o altres disposicions
reglamentàries que es dicten en desplegament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre.
Disposició Final Única
La present Ordenança Fiscal, en la redacció que es desprén de les últimes modificacions, entrarà en vigor
l’endemà de la publicació de l’aprovació definitiva de la mateixa en el Butlletí Oficial de la Província, després
del compliment dels tràmits procedimentals legalment establits, romanent vigent en estos termes mentres
per l’òrgan competent no s’acorde la seua derogació i/o modificació.

2.4 EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
NORMA FISCAL Nº 2.4.v
TAXA EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
PUBLICACIÓ I MODIFICACIONS
Aprovació
Modificació articles 2 y 6
Modificació articles 2 y 6

VIGÈNCIA
B.O.P nº 23, de 28/01/1994
B.O.P nº 94, de 21/04/1995
B.O.P nº 310, de 31/12/2001

Article 1.- Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 i 19
de la Llei 39788, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, este Ajuntament estableix la Taxa
per Expedició de Documents administratius, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la
qual atenen a allò que s’ha previngut en l’article 58 de l’Esmentada Llei 39/88.
Article 2.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la Taxa l’activitat administrativa desenrotllada amb motiu de la tramitació dels
següents instruments urbanístics:
-Informe urbanístic.
-Informe sobre condicions d’habitabilitat.
-Certificat urbanístic.
Article 3.- Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es referix l’article 33
de la Llei General Tributària que sol·liciten, provoquen o en l’interés de les quals redunde la tramitació del
document o expedient que es tracte.
Article 4.- Responsables
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques
que es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors
de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de
la Llei General Tributària.
Article 5.- Exempcions
No es reconeixeran altres exempcions a la present Taxa, que aquelles que vinguen establides en normes amb
caràcter de Llei o que deriven de l’aplicació de Tractats Internacionals, de conformitat amb l’article 9.1 de la
Llei 39/88, de 28 de desembre.
Article 6.- Quota tributària

