AJUNTAMENT DEL PERELLÓ
(Baix Ebre)

_________________________________________________
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25, TAXA PER RETIRADA I IMMOBILITZACIÓ
DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O
ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA, DESPLAÇAMENT I CUSTODIA DE
VEHICLES.

Article 1r. FONAMENT I NATURALESA.
En ús de les facultats conferides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 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, i en l’ordenament jurídic en matèria de
trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, aquest Ajuntament estableix la taxa per
la prestació dels serveis d’immobilització per mitjans mecànics i del trasllat i posterior
custòdia dels vehicles retirats, 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 7 i 70 a 72
del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text articulat de
la Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a motor i seguretat Vial, modificat per la
Llei 5/97, de 4 de març.
Article 2n. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR, FET IMPOSABLE I SUBJECTE
PASSIU.
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei d’immobilització o de
retirada del vehicle de la via pública i el seu dipòsit previstos a l’article 72 del Reial
Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, que es detallen:
2.1.- Retirada de vehicles:
a) Sempre que directament o indirectament constitueixi perill o causi greus
pertorbacions a la circulació o al funcionament d’algun servei públic i també quan pugui
presumir-se el seu abandonament a la via.
b) En cas d’accident que impedeixi continuar la marxa.
c) Quan ha estat immobilitzat per deficiències d’aquest.
d) Quan, immobilitzat un vehicle, d’acord amb allò que disposa l’article 67.1 paràgraf
tercer, l’infractor persisteixi en la negativa de dipositar o garantir el pagament de la
multa.
e) Quan hagin transcorregut 48 hores desprès de la immobilització ordenada pels
Agents de la Guàrdia Municipal encarregats de la vigilància del trànsit, sense que el
conductor o titular hagi corregit les deficiències que motivaren la mesura.
f) Per execució d’ordres dictades pels jutjats i en la pràctica de diligències de prevenció
com a conseqüència de delictes derivats de l’ús i circulació de vehicles.
2.2.- Immobilització de vehicles:
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La immobilització de vehicles en vies urbanes quan no disposin del títol que els habiliti
per a l’estacionament en zones limitades en temps o excedeixin de l’autorització
concedida fins que es pugui identificar el seu conductor.
Serà immobilitzat el vehicle mitjançant un parany en els següents casos:
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 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 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 la circulació 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, existeixin dubtes raonables de la personalitat, el
domicili o de les aptituds i coneixements necessaris per a la conducció.
e) En els casos 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 o al lloc designat com a tal.
Article 3r. TARIFA
1.- El tipus de percepció de drets s’ajustarà a les següents tarifes:
CLASSE DE VEHICLE

Per immobilització Per
custòdia
de
de vehicle
vehicle, al dia i fracció
1. Ciclomotors, motocicletes, tricicles,
12,00 euros
12,00 euros
moto-carros i anàlegs
2. Turismes
18,00 euros
12,00 euros
3. Camions i furgonetes, segons tonatge i
d’acord amb la següent escala:
- Fins a 3.500 Kg de tara
54,00 euros
15,00 euros
- De més de 3.500 fins a 5.000 Kg de tara
78,00 euros
22,00 euros
- De més de 5 tones de tara
99,00 euros
31,00 euros

CLASSE DE VEHICLE
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1. Ciclomotors, motocicletes, tricicles, moto-carros i anàlegs
2. Turismes i furgonetes

25,00 euros
95,00 euros

2.- Quan, després de cridar la grua i aquesta hagués sortit del garatge, no s’arribi a
practicar el servei per haver comparegut el propietari o conductor del vehicle i retirat
personalment el vehicle, la quota serà la següent:
Sortida de la grua sense enganxar

95,00 euros

Article 4t. NORMES DE GESTIÓ I APLICACIÓ
1.- La tarifa per immobilització del vehicle s’aplicarà en el moment de procedir a la
retirada dels mitjans emprats per a la seva immobilització.
2.- La tarifa per transport s’aplicarà sempre que la retirada del vehicle es dugui a terme
amb mitjans propis de l’Ajuntament o del concessionari, i quan a judici de la Guàrdia
Municipal hagin de ser utilitzats mitjans o serveis diferents dels que disposa la
Corporació.
3.- S’entendran com a dipòsit municipal, a efectes d’aquesta Ordenança, les
dependències que siguin habilitades per aquest fi. Però quan es donin circumstàncies
especials que ho facin aconsellable, segons el parer de la Guàrdia Municipal, podrà
assenyalar-se com a dipòsit municipal qualsevol altra dependència municipal apta per a
complir la mateixa funció.
4.- La Guàrdia Municipal també podrà assenyalar com a lloc per a dipositar el vehicle
que hagi de ser retirat o immobilitzat, qualsevol indret de la via pública.
5.- Serà condició indispensable per poder retirar del dipòsit un vehicle remolcat o per a
suspendre la immobilització per mitjans mecànics, el fet d’haver satisfet les despeses
originades mitjançant l’autoliquidació de la taxa o taxes, l’import de les quals es
determina d’acord amb les tarifes que figuren a l’article 4 d’aquesta Ordenança. Els
abonaments seran lliurats a la persona responsable del dipòsit municipal, la qual emetrà
el corresponent rebut.
6.- La tarifa corresponent a la custòdia del vehicle començarà a comptar-se a partir de
les 12 hores següents a l’ingrés en el Dipòsit municipal.
Article 5è. SUBJECTE PASSIU.
Els propietaris de vehicles immobilitzats o retirats estaran obligats a pagar la tarifa
assenyalada en aquesta Ordenança, amb independència de la multa que correspongui
per la infracció comesa.
Article 6è. SUPÒSITS DE NO SUBJECCIÓ
1.- Als propietaris dels vehicles abandonats a la via pública en cas d’utilització
il.legítima, no els serà exigit cap dret o taxa de les regulades en aquesta Ordenança.
2.- Els vehicles que es retirin de la via pública amb motiu de pas de comitives oficials,
desfilades, cavalcades, proves esportives i altres activitats de relleu no seran gravats ni
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els serà cobrat l’import del trasllat als titulars, de la mateixa manera que si la mesura
hagués estat presa per motiu de la reparació o la neteja de la via pública.
3.- Els vehicles que transportin persones amb disminució i que, per circumstàncies del
trànsit, s’hagin de retirar de la via pública, prèvia comprovació que el vehicle estava
sent utilitzat per a transportar una persona amb disminució.
4.- Els vehicles utilitzats per les administracions públiques que es trobin efectuant un
servei amb caràcter d’urgència.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes aquelles disposicions i acords anteriors a l’aprovació de la
present Ordenança que contradiguin el que en aquesta es preveu.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança consta de sis articles, una disposició derogatòria i una disposició
final, i entrarà en vigor, un cop aprovada definitivament per l’Ajuntament i publicada
íntegrament al B.O.P., transcorregut el termini previst a l’art. 65.2, en relació amb l’art.
70.2, ambdós de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim Local.
El Perelló, ........................... de 2012
DILIGÈNCIA per a fer constar que l’anterior Ordenança ha estat aprovada inicialment
per acord del Ple en sessió de dat de 13 de març de 2002 i publicat l’acord al B.O.P.
núm 77, de data 3 d’abril de 2002.
El Perelló, 4 d’abril de 2002
VIST I PLAU,
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA

DILIGÈNCIA per a fer constar que l’aprovació definitiva de l’Ordenança i el text
íntegre de la mateixa ha estat publicat al B.O.P. núm. 112, de data 15 de maig de 2002, i
que la seva entrada en vigor és el dia 7 de juny de 2002.
I que ha estat modificada per acord de Ple de 27 de març de 2018 i publicada la
modificació al BOPT núm. 109, de 6 de juny de 2018
La secretària-interventora
CPISR-1 C Firmado
digitalmente por
Maria Elena CPISR-1 C Maria
Elena Català Ferrer
Català
Fecha: 2018.09.24
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Ferrer
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