Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Regidoria d’Hisenda

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12
TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS, IMMOBILITZATS
O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA
PÚBLICA
Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.a) del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRHL), reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els
articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per:
a) Retirada de vehicles abandonats, immobilitzats o estacionats defectuosament
o abusivament a la via pública.
b) Activitat administrativa necessària per procedir a la gestió mediambiental i
baixa davant la Prefectura Provincial de Trànsit del vehicle abandonat o
renunciat a tal efecte.
Article 2n. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa:
1.1 La prestació del servei de retirada de vehicles, quan els seus conductors no ho
fan i concorren alguna de les circumstàncies establertes per l’article 105 del Reial
Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial.
1.2 El dipòsit i la custòdia del vehicle fins que sigui retirat de la dependència
municipal per l’interessat.
1.3 La immobilització de vehicles per procediment mecànic quan concorrin alguna
de les circumstàncies establertes per l’article 105 del Reial Decret Legislatiu
6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit,
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial.
1.4 L’activitat administrativa necessària per procedir a la gestió mediambiental i la
seva baixa davant la Prefectura Provincial de Trànsit dels vehicles abandonats o
renunciant a tal efecte.
2. Es presumirà racionalment el seu abandonament en els casos establerts per la
normativa vigent.
Article 3r. Subjectes passius
En són subjectes passius els titulars dels vehicles retirats, i subsidiàriament, els que
acreditin títol justificatiu del legítim ús o possessió del vehicle retirat, que estan
obligats a pagar les tarifes que s'assenyalen, amb independència de la multa que
correspongui, segons la infracció comesa.
S’acreditarà l’anterior amb la presentació del permís de conduir, el permís de
circulació i el DNI.
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Els vehicles immobilitzats o retirats no es lliuraran als seus propietaris o conductors
si no s’acredita el pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança
S’entendrà que l’activitat administrativa o servei afecta o es refereix al subjecte
passiu quan hagi estat motivada directament o indirectament per ell mateix atès
que les seves actuacions o omissions obliguin a l’Ajuntament a realitzar d’ofici
activitats o a prestar serveis per raons de seguretat, salubritat o proveïment de la
població o d’ordre urbanístic o qualsevol altre.
Article 4t. Quotes tributàries
1. La quota tributària és el resultat d’aplicar les següents tarifes:

Concepte

Import

A) Retirada via pública i trasllat al dipòsit
MOTOCICLETES
44,00 €
TURISMES
96,00 €
FURGONETES
104,00 €
CAMIONS / ALTRES
160,00 €
B) Per dia o fracció d’estada a partir del següent al dipòsit ( pupil·latge)
MOTOCICLETES
5,20 €
TURISMES
15,60 €
FURGONETES
22,90 €
CAMIONS / ALTRES
33,30 €
C) Immobilització del vehicle per procediment mecànic
57,00 €
D) Gestió mediambiental i baixa davant Prefectura
45,00 €
2. Les tarifes del concepte A) Retirada via pública i trasllat al dipòsit
s’incrementaran en un 25% més, quan la retirada es produeixi en dissabtes,
diumenges i altres dies festius, o bé en horari nocturn, entenent-se com a tal el
comprès entre les 22.00 hores i les 6 hores del dia següent.
Article 5è. Subvencions
En el cas de la gestió mediambiental i baixa davant la Prefectura Provincial de
Trànsit per part de l’Ajuntament, quan aquesta sigui amb motiu de la renúncia de la
part interessada, es subvencionarà l’import total de la tarifa satisfeta, sempre que,
al
permís de circulació figuri el domicili fiscal del nostre municipi. Aquesta
subvenció té caràcter pregat.
Article 6è. Normes de gestió i recaptació
1. La taxa s’acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï la prestació del
servei o la realització de l'activitat en els termes previstos en aquesta ordenança.
2. L'import de la taxa es farà efectiu a l'oficina corresponent contra el lliurament
d'un comprovant que expedeix l'ajuntament o mitjançant un sistema automàtic. Els
imports recaptats s'ingressen diàriament als comptes restringits oberts amb aquest
objecte i es liquiden a la Tresoreria Municipal amb la periodicitat que determini
l'ajuntament.
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3. En el cas que el propietari del vehicle dipositat com a abandonat resolgui la seva
recuperació, i sempre i quan el vehicle no hagi estat desballestat, s’haurà d’abonar
l’import corresponent a les taxes generades segons l’article 4t d’aquesta Ordenança
4. En el cas que el propietari del vehicle dipositat com a abandonat no resolgui la
seva recuperació, i un cop el vehicle ja hagi estat gestionat mediambientalment i
donat de baixa, s’emetrà una carta de pagament a nom del titular registral del
vehicle per l’import corresponent en concepte de retirada amb la grua municipal,
gestió de descontaminació i baixa i pupil·latge, amb un límit màxim de 90 dies.
5. Quan el vehicle no sigui retirat del dipòsit en el termini de vuit dies ni es facin
efectius en el mateix termini els drets i taxes acreditades, s’ha de procedir a la seva
exacció per via de constrenyiment.
6. El meritament de la taxa per aquells vehicles dipositats per ordre judicial o
administrativa, s'iniciarà a partir de la data de la sentència judicial o resolució
administrativa.
7. En aquells casos en què un vehicle sigui ingressat al Dipòsit municipal a
disposició de qualsevol organisme oficial, es tindrà en compte el que disposa
l'article 1.779 i 1.780 del vigent Codi Civil, pel qual el dipositari podrà retenir en
garantia la cosa dipositada fins el compliment del pagament de les despeses que
hagi generat el dipòsit.
Article 7è. Infraccions i sancions
Pel que respecte a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la
Llei General Tributària i l’Ordenança General.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de
normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió ordinària celebrada el 25 d’octubre
de 2016 entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017 i continuarà vigent mentre no
s'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats continuaran vigents.
Vist i plau
La secretària,
l’alcaldessa,
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