ORDENANÇA FISCAL NÚM. 31
ORDENANÇA RETIRADA DE VEHICLES
ABANDONATS O ESTACIONATS
DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA
PÚBLICA

Article 1.- FONAMENT I NATURALESA
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes locals, aprovat pel reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 de març,
de conformitat amb el que disposen els articles 15 i 19 d’aquest text legal,
l’Ajuntament de Torrefarrera estableix la taxa per immobilització i retirada de
vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via
publica, que es regirà per la present ordenança.

Article 2.- FET IMPOSABLE
1.-Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la recollida, retirada o
immobilització de vehicles de la via publica i la seva custodia al dipòsit
Municipal de l’Ajuntament de Torrefarrera. Es considera que s’ha produït el fet
imposable , quant s’ha iniciat la recollida, retirada, o immobilització del vehicle.
2.- L’obligació de contribuir, comença en el moment que es presta el servei
definit a l’apartat anterior. En el cas de la custòdia, s’inicia l’obligació de
contribuir en el moment de l’entrada del vehicle al dipòsit sigui quina sigui la
causa de la seva entrada al mateix.
3.- No estarà subjecte a aquesta taxa, els arrossegaments de vehicles que es
facin per interès municipal, quan amb ocasió d’esdeveniments especials sigui
necessari deixar lliure la via publica, sempre i quan el vehicle arrossegat estigui
aparcat correctament segons les normes de circulació.

Article 3.- SUBJECTES PASSIUS
1.- El subjecte passiu de la taxa es el conductor del vehicle que hagi provocat
la causa de l’arrossegament o de la immobilització.
2.- Tindrà la condició de substitut el contribuent titular del vehicle arrossegat o
custodiat al dipòsit Municipal.
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Article 4.- TARIFES
- Tarifes Retirada:
VEHICLE
DIÜRN
NOCTURN*
Motocicleta i vehicle fins a 2000kg
55,00 €
82,50 €
Furgó de més de 2000kg
66,00 €
99,00 €
Vehicle sobredimensionat (Roda bessona o més de 6 metres)
90,00 €
135,00 €
Servei fallit
25,00 €
37,50 €
*Horari Nocturn: de 21h a 8h de dilluns a divendres i dissabtes de 14h a 8h del dilluns

- Tarifes Dipòsit:
VEHICLE
IMPORT
Motocicleta i vehicle fins a 2000kg
3,00 €
Furgó de més de 2000kg
5,00 €
Vehicle sobredimensionat (Roda bessona o més de 6 metres)
7,00 €
El pupilatge començarà a comptar a partir de les 24 hores des de la retirada del vehicle

Article 5.- NORMES DE GESTIO I RECAPTACIO
Els vehicles es retiraran de la via publica i es procedirà a la seva immobilització
en els casos que procedeixi, d’acord amb el que estableix el Tex Refós de la
Llei de Seguretat Vial, el Codi de Circulació i la resta de les disposicions
aplicables.

DISPOSICIO FINAL:
La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment al Ple de la Corporació
en sessió celebrada el dia 26 d’abril de 2010 i que ha quedat definitivament
aprovada el dia 4 de maig de 2010, entrarà en vigor el dia següent de la
publicació al B.O.P. i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
Torrefarrera a 9 de Juny de 2010
L’Alcalde

Alejandro Mir Fo
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