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Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la retirada, depòsit i
immobilització de vehicles.
I. Naturalesa i fonament.
Article 1.
Fent ús de les facultats concedides per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, i en els articles 2, 15 a 19,
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març; i 20 a 27 i 57 d'este text refós,
l'Ajuntament de Palmera acorda la imposició i l'ordenació de l'Ordenança
fiscal reguladora de la taxa per la retirada, depòsit i immobilització de
vehicles de les vies públiques, tot això de conformitat amb el que preveuen
els articles 70, 71 i concordants, del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de
març, pel que s'aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de
vehicles de motor i seguretat viària i la resta de disposicions generals
d'aplicació.
II. Fet imposable.
Article 2.
1. Constituïx el fet imposable de la taxa l'activitat municipal desenvolupada
per a la immobilització o la retirada de vehicles de la via pública, en les
situacions contemplades pels articles 70 i 71 del Reial decret legislatiu
339/90, de 2 de març, que es desenvolupa reglamentàriament en esta
ordenança. L’anomenat servei es prestarà per la Policia Local o bé, per mitjà
d'una empresa.
Els vehicles seran immobilitzats, per mitjà de la col·locació d’un
immobilitzador pels agents de l'autoritat, quan de la utilització poguera
derivar-se un risc greu per a la circulació, les persones o els béns i en els
casos en què el conductor es negui a efectuar les proves per a la detecció de
possibles intoxicacions per alcohol.
Constitueix el fet imposable de la taxa per depòsit de vehicles la utilització
del domini públic i el servei de custòdia, per mitjà d'estada o depòsit de
vehicles en locals de propietat municipal, dels vehicles retirats per infracció
de les normes de circulació i els que ho siguin per ordre judicial o per
qualsevol altra causa, amb independència de l'activitat de retirada.
S’efectuarà la immobilització, retirada de vehicles de la via pública i depòsit
en els casos següents:
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1. Sempre que constituïsca perill o provoque greu pertorbació a la
circulació o el funcionament d'algun servei públic.
2. Quan es puga presumir racionalment el seu abandó en la via.
3. En cas d'accident que li impedisca continuar la marxa.
4. Quan haja sigut immobilitzat per deficiències del mateix vehicle.
5. Quan, immobilitzat un vehicle, d'acord amb el que disposa l'article
67.1, paràgraf tercer, del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març,
l'infractor persistisca en la seua negativa de depositar o garantir el
pagament de l'import de la multa.
6. Quan estiga estacionat en un punt on estiga prohibida la desocupació.
7. Quan estiga estacionat en doble fila sense conductor.
8. Quan sobresurti del vèrtex o l'extrem a esquadra d'una cantonada, i
obligue als altres conductors a fer maniobres.
9. Quan estiga estacionat en un pas de vianants senyalitzat, en la zona de
l'extrem de les voreres destinades a un pas per a vianants o en un rebaix
de la vorera per a disminuïts físics.
10. Quan ocupe totalment o parcialment un gual, dins de l'horari
autoritzat per utilitzar-lo.
11. Quan estiga estacionat en una zona reservada per a càrrega i
descàrrega durant les hores de la seua utilització i no estiga autoritzat per
fer-ho.
12. Quan estiga estacionat en una parada de transport públic senyalitzada
i delimitada.
13. Quan estiga estacionat en llocs expressament reservats a serveis
d'urgència o seguretat.
14. Quan estiga estacionat davant de les eixides d'emergència de locals
destinats a espectacles públics durant les hores en què se celebren els
mateixos.
15. Quan estiga estacionat en una zona reservada per a disminuïts físics.
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16. Quan estiga estacionat totalment o parcialment damunt d'una vorera,
andana, refugi, passeig o zona senyalitzada amb franges en el paviment,
excepte autorització expressa.
17. Quan impedisca la visibilitat dels senyals de circulació a la resta
d'usuaris de la via.
18. Quan impedisca el gir o obligue a fer maniobres per a efectuar el
mateix.
19. Quan dificulte la visibilitat del tràfic d'una via als conductors que
accedisquen des d'una altra.
20. Quan obstruïsca totalment o parcialment l'entrada d'un immoble.
21. Quan estiga estacionat en lloc prohibit en una via declarada com
d'atenció preferent, o davall d’una altra denominació del mateix caràcter,
per resolució municipal.
22. Quan estiga estacionat en plena calçada, infringint la normativa
vigent.
23. Quan estiga estacionat en una zona de vianants fora de les hores
permeses, excepte en estacionaments expressament autoritzats.
24. Quan el vehicle es trobe estacionat en sentit contrari al de circulació i
haja d'invadir necessàriament un carril en sentit contrari per estacionar o
iniciar la marxa.
2. No estaran subjectes a esta exacció, a la retirada de la via pública i el
depòsit d'aquells vehicles que incorrin en les circumstàncies següents:
1. Quan estiguen estacionats en un lloc que s'haja d'ocupar per a un acte
públic degudament autoritzat.
2. Quan siga necessari per a la neteja, reparació o senyalització de la via
publica.
3. En cas d'emergència.

Article 3.
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L'exacció es fonamenta en la necessària contraprestaciò econòmica per la
prestació d'uns serveis provocats per particulars al pertorbar, obstaculitzar o
entorpir la lliure circulació rodada o de vianants per la via pública,
estacionant els vehicles incorrectament en la forma i en els casos que
preveuen les dites disposicions en l'article segon, i abandonant el vehicle en
la via pública.
III. Subjecte passiu.
Article 4.
Són subjectes passius d'esta taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques següents:
1. Els titulars o propietaris dels vehicles, excepte en els casos d'utilització
il·legítima dels mateixos, prou acreditada.
2. Els usuaris o conductors dels vehicles que provoquen la prestació dels
serveis.
3. Tindran també la consideració de subjectes passius les herències jacents,
les comunitats de béns i la resta d'entitats que, sense personalitat jurídica,
constituïsquen una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible
d'imposició, quan resulten beneficiades per la prestació de serveis.
IV. Meritació.
Article 5.
La taxa es meritarà, i naixerà l'obligació de contribuir-la quan s'inicie la
prestació del servei. S'entendrà iniciat el servei quan els serveis municipals
criden al camió grua i aquest haja eixit del taller, efectue o no la càrrega del
vehicle, o quan s'inicien els treballs de col·locació de ceps.
VI. Quota tributària.
Article 6.
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa per vehicle i servei,
en funció de les tarifes següents:

AJUNTAMENT DE PALMERA
Plaça d’Espanya, 1 – 46714 PALMERA CIF:P4619000E
Tel. 962893286 – Fax. 962894217 Email: palmera_sec@gva.es

_______________________________________________________________

A. Immobilització:
- Motocicletes, 15 euros.
- Automòbils, 30 euros.
- Camions, 30 euros.
B. Retirada dels vehicles:
- Motocicletes i altres vehicles de característiques anàlogues, 60 euros.
- Automòbils de turisme i camionetes, furgonetes, tractors i altres vehicles de
característiques anàlogues, amb un pes màxim inferior a 1.500 Kg, 90 euros.
- Camionetes, furgonetes, camions, remolcs, tractors i altres vehicles de
característiques anàlogues, amb un pes màxim comprés entre 1.500 i 3.500
Kg, 150 euros.
- Ídem, amb pes màxim comprés entre 3.501 i 5.500 Kg, 175 euros.
- Ídem, amb pes màxim comprés entre 5.501 i 8.000 Kg, 200 euros.
- Ídem, amb pes màxim superior a 8.001 Kg, 300 euros.
Les quotes assenyalades en les tarifes s'incrementaran en un 50% quan els
serveis que les motiven tinguen lloc en dies festius o en hores nocturnes (de
22 hores a 7 hores).
Les tarifes anteriors es complementaran amb les quotes corresponents al
depòsit i guarda de vehicles, en els casos que transcorrin més de 24 hores
des de l'arreplegada d'aquells sense haver sigut retirats pels seus propietaris,
fixant-se les quanties següents:
- Pel depòsit i guarda de motocicletes, motocarros i altres vehicles de
característiques anàlogues, per cada dia: 3 euros.
- Pel depòsit i guarda d'automòbils, camions, furgonetes, furgons i altres
vehicles de característiques anàlogues amb un tonatge de fins a 1.500 Kg,
per cada dia: 4 euros.
- Pel depòsit i guarda de camions, tractors, remolcs, camionetes, furgons,
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furgonetes i altres vehicles de característiques anàlogues amb tonatge
superior a 1.500 Kg i inferior a 3.500 Kg, per cada dia: 6 euros.
- Ídem, amb tonatge superior a 3.500 Kg, per cada dia: 10 euros.
VII. Exempcions i bonificacions.
Article 8.
No es concedirà cap exempció ni bonificació a l'exacció de la taxa.
VIII. Gestió i ingrés.
Article 9.
1. L'exacció de la taxa regulada en esta ordenança no exclou les sancions o
multes que procedisquen per infracció de les normes de circulació.
2. No es tornarà, als subjectes passius, cap dels vehicles que hagen requerit
l'inici o la prestació dels serveis mentre no s'haja fet efectiu el pagament de
la taxa, atés que l'Ajuntament, de conformitat amb l'establert en l'article 26
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, exigirà el depòsit previ de la taxa
corresponent.
3. En tot el no previst en aquestes normes s'aplicarà el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, la
resta de la normativa de desplegament i la resta de normes que
desenvolupen
o
aclarisquen
les
disposicions
esmentades.
Disposició final.
La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia que es publique íntegra en
el Butlletí Oficial de la Província, en compliment de l'article 17.4 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, i estarà vigent fins que s'acorde la seua modificació o
derogació expressa.
Article addicional.
L'acord d'imposició i ordenació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa va
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ser aprovat provisionalment per l'Ajuntament, Ple en sessió celebrada el dia
10 de març de 2005, i esta quedarà elevada a definitiva en el cas que no es
presenten reclamacions.

