AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

ORDENANÇA FISCAL NUM. 23
TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES
ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSA
O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA

2019

Article 1r. 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 que disposen els
articles 15 a 19 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals i els articles 70 i 72 del Reial Decret Legislatiu
35.4.9/1990 de 2 de març, pel qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre Tràfic,
Circulació de vehicles a motor i Seguretat Vial, aquest Ajuntament estableix la "Taxa
per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusiva a la via
pública", que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'ajusten
al que preveu l'article 57 de l'esmentat RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació del servei de retirada del
vehicle de la via pública i el seu dipòsit en els supòsits previstos a l'article 72 del Reial
Decret Legislatiu 35.4.9/1990, de 2 de març, que es detallen:
a) Sempre que directament o indirecta 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 del mateix.
d) Quan immobilitzat un vehicle, d'acord amb allò que disposa l'article 67.1, paràgraf
tercer, l'infractor persisteixi en la seva negativa de dipositar o garantir el pagaments
de l'import de la multa.
Article 3r. Obligats al pagament.
L'obligació de contribuir neix per l'aplicació de l'article 71.1 i 2 de la Llei de Seguretat
Vial aprovada per R.D.LL. 35.4.9/90 i afecta qualsevol propietari i conductor del
vehicle.
Article 4t. Subjectes passius
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 s’han d’aplicar són les següents:
1.- Motos o ciclomotors
- Enganxi vehicle
- Trasllat
- Dipòsit. Per dia o fracció de dia.

40,00€
27,00€
9,00€
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2.- Turismes i furgonetes fins a 1.100 Kgs. PMA
- Enganxi vehicle
- Trasllat
- Dipòsit. Per dia o fracció de dia.
3.- Furgonetes i altres vehicles de més de 2.500 KGS PMA
- Enganxi vehicle
- Trasllat
- Dipòsit. Per dia o fracció de dia.
- Enganxi o anul·lació del servei
4.- Vehicles de més de 3.500kgs. PMA a més per cada 2.000Kgs.
- Enganxi vehicle
- Trasllat
- Dipòsit. Per dia o fracció de dia.
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45,00€
50,00€
11,00€
59,00€
45,00€
14,00€
39,00€
9,00€
8,00€
8,00€

Article 6è. 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 l'oficina corresponent contra el lliurament d'un comprovant que
dóna l'ajuntament o mitjançant un sistema automàtic. Els imports recaptats
s'ingressen diàriament als comptes amb la periodicitat que determini l'Ajuntament.
Article 7è. Infraccions i sancions
Els funcionaris municipals encarregats del cobrament a les oficines corresponents són
responsables de la defraudació que es pugui produir en l'expedició dels comprovants
referits, amb la penalització conseqüent d'acord amb les disposicions legals vigents.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada
el 20 de desembre de 2001, regirà a partir d’1 de gener de 2002 i es mantindrà
vigent fins la seva modificació o derogació expressa. La darrera actualització de
tarifes va ésser aprovada pel Ple de la Corporació en data 25 d’octubre de 2011
entrant en vigor a data de l’1 de gener de 2012.
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