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Ajuntament d’Oliva

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL TAXA SOBRE LA RETIRADA
DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA
ARTICLE 1.- Fonament i naturalesa.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i
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 disposat en els articles 15 a 19 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial
decret Legislatiu 2/2004, aquest Ajuntament estableix la TAXA PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI D'IMMOBILITZACIÓ I RETIRADA DE VEHICLES DE LA
VIA PUBLICA I EL SEU POSTERIOR DIPÒSIT, que es regirà per la present
Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen al previngut en l'article 57
del citat Text Refós.
ARTICLE 2.- Fet imposable.
Ve determinat per la prestació del servei d'immobilització o retirada de
vehicles, iniciada o completa, mitjançant l'actuació dels serveis municipals
competents, i la subsegüent custòdia i dipòsit fins la seua devolució a
l'interessat.
ARTICLE 3.- Obligació de contribuir.
Naix amb la prestació del servei o amb la simple iniciació, produint-se en el
mateix acte l'import de la taxa.
ARTICLE 4.- Subjecte passiu.
Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats que es
refereix l'article 35-4 de la Llei General Tributària al nom de la qual conste el
vehicle en el permís de circulació, i que infringesquen les normes de
circulació quant a estacionament i aparcament o els abandonen en la via
pública.
ARTICLE 5.- Quota tributària.
La quota tributària, per la prestació de cadascun dels serveis que
s'indiquen, serà:
RETIRADA
a
b
c

Motocicletes i tricicles
Motocarros i altres vehicles de característiques semblants
Automòbils de turisme i camionetes, furgonetes i altres vehicles
de característiques anàlogues, amb tonatge fins a 5.000 Kg

Euros
9,00
30,00

d
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Si s’acudeix a realitzar el servei i iniciats els treballs necessaris
per al seu trasllat al dipòsit municipal, no es pot consumar per
la presència del propietari
Si s’efectua el servei complet i es trasllada el vehicle infractor
fins el dipòsit municipal
- Horari diürn (de 7.30 a 21.30)
- Horari nocturn
S’entén per horari diürn el que es comprén entre les 7.30 h i les
21.30 h; es considera horari nocturn la resta de la jornada
Tota classe de vehicles amb tonatge superior a 5.000 Kg, la
quota serà la mateixa que en l’apartat c anterior i
s’incrementaran 12,000 euros per cada 1.000 Kg. que
excedesca dels 5.000 Kg, o fracció.
DIPÒSIT
Motocicletes, velocípeds i tricicles
Motocarros i altres vehicles de característiques anàlogues
Automòbils de turisme i camionetes, furgonetes i altres vehicles
anàlegs, amb tonatge fins a 1.000 Kg.
Camions, tractors, remolcs, camionetes, furgonetes i furgons i
altres vehicles de característiques semblants, amb tonatge no
superior a 1.000 kg., sense passar de 5.000 kg.
La resta de vehicles amb tonatge superior a 5.000 kg
IMMOBILITZACIÓ
Motocicletes i tricicles
Automòbils de turisme i camionetes, furgonetes i altres vehicles
de característiques anàlogues

50,00

75,00
100,00

Euros/di
a
1,50
3,00
4,80
9,00
18,00
Euros
9,00
30,00

ARTICLE 7.- Normes de gestió i recaptació.
1.- Atesa l'especialitat d'aquest tribut, la taxa reportada conforme a la tarifa
de la present ordenança es farà efectiva als serveis de recaptació de la
Policia Municipal, que expediran els oportuns rebuts justificatius del
pagament. No seran retornats als seus propietaris cap dels vehicles que
hagueren estat objecte de recollida, ni alçada la immobilització practicada,
fins que no faça efectiu el pagament dels drets reportats.
2.- En el cas que s'acudesca a realitzar el servei de retirada i no arribe a
consumar-se el mateix per la presència del conductor, la tarifa prevista a
aquest efecte es liquidarà i notificarà al subjecte passiu per al seu ingrés en
els terminis legalment previstos.
3.- El pagament de les tarifes previstes en la present Ordenança no exclou
el de les sancions o multes que siguen procedents per infracció de les
normes de circulació o de policia urbana.
ARTICLE 8.- Alienació de vehicles.
L'Excm. Ajuntament d'Oliva procedirà a la venda en pública subhasta dels
vehicles que tinga dipositats en els recintes o locals establerts a aquest
efecte, quan, després d'haver-se notificat formalment als seus titulars la
circumstància de la retirada i dipòsit, transcórrega més d'un mes sense que
aquells hagueren instat la seua restitució.

Quan els titulars dels vehicles dipositats foren desconeguts o es trobaren en
parador desconegut de manera que impossibilite la notificació personal,
aquesta es farà per Edictes que es publicaran en el Tauler de la Casa
Consistorial, i en el Butlletí Oficial de la Província de València.
Transcorreguts dos anys des de l'última publicació s'adjudicarà el vehicle a
l'Excm. Ajuntament d'Oliva si es preveu que el vehicle no ha de poder
conservar-se sense notable deterioració o que el preu de venda disminuiria
granment o que el valor, al final del període de custòdia, no cobrira totes les
despeses de retirada i custòdia i dipòsit, es procedirà a la seua alienació en
pública subhasta una vegada transcorreguts vuit dies des de la publicació
del segon anunci. En aquest últim supòsit serà preceptiu l'informe previ dels
serveis tècnics municipals competents.
El producte de la venda en subhasta dels vehicles s'aplicarà al pagament de
les despeses; el sobrant es dipositarà per termini de dos anys a la disposició
del titular del vehicle. Transcorregut aquest termini s'adjudicarà a l'Excm.
Ajuntament.
En tot cas, no es lliurarà el vehicle o el preu de la seua adjudicació en
subhasta sense que prèviament es facen efectives en la Caixa Municipal
tots els drets per recollida i custòdia i les despeses que s'hagueren originat
per l'alienació en pública subhasta.
ARTICLE 9.- Infraccions i sancions.
En matèria d'infraccions i la seua corresponent sanció tributària, distintes
qualificacions i acció investigadora, s'estarà al disposat en l'Ordenança
Fiscal General d'aquest Ajuntament i en la Llei General Tributària.
La imposició de sancions no impedirà en cap cas la liquidació i cobrament
de l'import de les quotes defraudades i no prescrites.
ARTICLE 10.- Vigència.
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el
Butlletí Oficial de la Província, i romandrà en vigor fins la seua modificació o
derogació expressa”.
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