ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12
REGULADORA DE LA TAXA PER LA RETIRADA
DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA I EL SEU DIPÒSIT

Article 1r. Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides 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
d’acord amb allò que es disposa en els articles 15 al 27 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la “Taxa per la retirada de vehicles de
la via pública i el seu dipòsit”, la qual s’ha de regir per la present Ordenança fiscal,
les normes de la qual s’atenen a allò que preveu l’article 57 de l’esmentat Reial
decret legislatiu 2/2004 i Reial decret legislatiu 339/90, de 2 de març, pel que
s’aprova el text articulat de la Llei sobre tràfic, circulació de vehicles a motor i
seguretat vial.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la retirada del vehicle de la via pública i
el seu dipòsit, en el lloc que es designi, en els casos establerts per l’article 71 del
Reial decret legislatiu 339/90, de 2 de març.
Article 3r. Subjecte passiu
Estan obligats al pagament de la Taxa, en concepte de subjectes passius
contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article
35.4 de la Llei general tributària, a nom de les quals consti el vehicle en el permís de
circulació.
Article 4t. Responsable
1.Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu, les persones físiques i jurídiques a què fa referència l’article 42 de la Llei
general tributària.
2.- Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en
els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei general tributària.

AJUNTAMENT DE REUS
HISENDA MUNICIPAL

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12
-2018-

Pàgina 179

Article 5è. Acreditament
Les taxes per la retirada de vehicles de la via pública i per la seva custòdia en
aparcament o dipòsit municipal, s’acrediten i neix l’obligació de contribuir quan
s’iniciï la prestació dels serveis. La taxa per la custòdia del vehicle meritarà en el
moment de l’entrada del vehicle al dipòsit, essent el període impositiu el nombre de
dies que romangui en el mateix.
Article 6è. Quota tributària
La quota tributària s’ha de determinar per una quantitat fixa, de conformitat amb la
tarifa següent:
Per la retirada
Per la custòdia
de cada vehicle
de cada vehicle
en el dipòsit municipal,
per dia o fracció
1.- Ciclomotors
25,25 €
2,55 €
2.- Motocicletes, tricicles, motocarros i
anàlegs.
42,05 €
3,95 €
3.- Turismes, camionetes i anàlegs amb
un tonatge brut fins a 1.500 kg
92,50 €
8,00 €
4.- Vehicles de 1.501Kg fins a 3.000 Kg
de tonatge brut
107,15 €
12,00 €
5.- Vehicles de més de 3.000 kg
cost del servei
28,90 €
Les tarifes per la retirada de vehicles es reduiran un 50 per cent quan es tracti de
vehicles exempts de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, matriculats a nom
de persones amb minusvalia, o be dedicats oficialment al transport de persones
amb alguna disfunció o incapacitat física.
No s’ha d’exaccionar la taxa per la custòdia de vehicles en el dipòsit municipal
durant les primeres 24 hores de servei.
Article 7è. Exempcions i bonificacions
1.- No s’ha de concedir cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa.
2.- No obstant l’assenyalat en el paràgraf anterior, resta exceptuat el subjecte passiu
del pagament de les taxes quan aquestes s’acreditin a conseqüència de la retirada
en cas de sostracció
Article 8è. Pagament
L’import de les taxes i despeses com conseqüència de la retirada hauran d’abonarse en metàl·lic en les dependències habilitades amb aquesta finalitat o garantir el
seu pagament, com a requisit previ a la devolució del vehicle, d’acord amb allò que
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estableix l’article 26 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i article 71.2 del
Reial decret legislatiu 339/90, de 2 de març.
Article 9è. Normes de gestió
1.- El pagament de las taxes assenyalades en aquesta Ordenança no exclouen les
sancions que corresponguin per infracció de trànsit.
2.- S’ha d’entendre per dipòsit municipal, per a la finalitat d’aquesta Ordenança, les
dependències municipals que s’habilitin a aquest efecte i també qualsevol altre
garatge públic, quan les circumstàncies ho aconsellin, segons el parer de la
Prefectura de la Policia municipal.
Els vehicles que es retirin de la via pública amb motiu del pas de comitives,
desfilades, cavalcades, proves esportives, etc., no se’ls ha de cobrar l’import del
trasllat, si no s’hagués assenyalat la prohibició d’estacionament amb anterioritat a 24
hores. La mateixa normativa s’ha de seguir, si la retirada del vehicle fos imposada
per la reparació o neteja de la via pública.
3.- L’Ajuntament s’ha de responsabilitzar dels desperfectes que puguin
experimentar els vehicles durant el seu trasllat i estada en el dipòsit, dins del marc i
de conformitat amb allò que estableix l’article 54 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i normativa concordant.
4.- En tot cas, en aplicar-se el que disposa l’article 615 del Codi civil i la Llei
22/1991, de 29 de novembre, de garanties possessòries sobre cosa moble, s’han de
computar com a despeses, les causades per l’aplicació d’aquesta Ordenança.
Article 10è. Infraccions i sancions
Pel que fa a la qualificació de les infraccions tributàries i també de les sancions que
els corresponguin en cada cas, s’ha d’actuar d’acord amb allò que disposen els
articles del Títol IV de la Llei 58/2003, general tributària i altra normativa aplicable.
Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la
Província i es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2014. Pel que fa a
la vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o derogada.
D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació de la present Ordenança,
que consta de 10 articles i una disposició final, va ser aprovada definitivament pel
Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 13 de desembre de 2013 i publicada en el
BOP núm. 291 el posterior dia 19 de desembre de 2013.
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