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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES INDEGUDAMENT ESTACIONATS A 

LA VIA PÚBLICA 

 
Article 1. Fonament i naturalesa. 

En ús de les facultats atorgades 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 disposat en els articles 15 a 19 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, este Ajuntament estableix la taxa per servei de 
retirada de vehicles indegudament estacionats a la via pública. 

 
Article 2. Fet imposable. 

Constituïx el fet imposable de la taxa, la prestació del servici de retirada de 
vehicles de la via pública, el contemplat en el 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, en el seu article 70, modificat per la Llei 19/2001 de 19 de 
desembre, i en el seu article 71, modificat per la Llei 5/1997, de 24 de març, per la Llei 
11/1999, de 21 d'abril, i per la Llei 19/2001, de 19 de desembre. 

 
Article 3. Subjecte passiu. 

Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats 
a què es refereix l'article 35 de la Llei General Tributària, propietaris dels vehicles 
retirats. 

 
Article 4. Quota tributària. 

Les taxes exigibles per la present Ordenança es fixen per les quanties i conceptes 
següents: 

a) Retirada de la via pública i trasllat al depòsit  80,00 € 
b) Per mig servici      50,00 € 
c) Per permanència en el depòsit municipal del vehicle retirat de la via pública 

per estacionament indegut, a partir del tercer dia inclòs comptant des de l'endemà al 
trasllat, per dia complet o fracció:       5,00 € 

 
Article 5. Meritació. 

Es merita la taxa i naix l'obligació de contribuir a partir del moment en què es 
produïsca l'enganxall dels vehicles mal estacionats, al vehicle-grua que procedirà a la 
seua retirada de la via pública. 

 
Article 6. 

L'exacció de les taxes que per esta Ordenança s'estableixen no exclou el 
pagament de les sancions o multes que procediren per infracció de les normes de 
circulació de policia urbana. 
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Article 7. Devolució de vehicles retirats de la via pública. 

No es tornaran als seus propietaris cap dels vehicles que hagueren estat objecte 
d'arreplegada mentre no s'haja fet efectiu al pagament de les tarifes meritades en esta 
Ordenança. Així mateix, tampoc es permet la retirada de cap vehicle que tinga pendent 
el pagament de sancions, multes o impostos municipals, que hagen esgotat el període de 
pagament en voluntària. 

 
DISPOSICIÓ FINAL 

Esta Ordenança fiscal, entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí 
Oficial de la Província, s’aplicarà a partir del dia 1 de gener de 1996 i continuarà vigent 
fins a la seua modificació o derogació expressa. 
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