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Administració Local
2013-07631
Ajuntament de Cabra del Camp
EDICTE DE L’AJUNTAMENT DE CABRA DEL CAMP
El Ple de l’Ajuntament en sessió plenària extraordinària celebrada el dia 10 de maig de 2013, va adoptar per
unanimitat l’acord d’aprovar la creació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la retirada de vehicles
abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública per a l’any 2013 i següents. Havent- se
publicat l’acord al BOPT núm. 119 del dia 23 de maig de 2013 i al taulell d’anuncis municipal, no s’han presentat
al·legacions ni reclamacions dins del termini establert a l’efecte.
En compliment d’allò que disposa l’art. 17.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’acord d’aprovació provisional ha esdevingut definitiu.
Contra l’acord d’aprovació definitiva, pot interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos
següents a la data de publicació d’aquest edicte, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tal i com
disposa l’article 19.1 de la Llei reguladora de les hisendes locals.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 35 REGULADORA DE LA TAXA PER LA RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS
O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA
Article 1r . Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del RD legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la LRHL, aquest Ajuntament estableix la “ Taxa per retirada de vehicles abandonats
o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública “, que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les
normes de la qual s’ajusten al que preveu l’article 57 de l’esmentat RD i als articles 70 i 71 del Reial decret legislatiu
339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text articulat de la llei sobre Tràfic, Circulació de vehicles a motor i
seguretat vial.
L’Ajuntament de Cabra del Camp podrà exercir la prestació del servei de retirada de vehicles de forma directa o
indirecta mitjançant qualsevol de les formes de gestió indirecta previstes a la legislació vigent.

També es considerarà motiu de retirada el fet que el vehicle estigui estacionat en una de les situacions següents :
a) En un punt on és prohibida la parada.
b) En doble fila, sense conductor.
c) Quan obligui als altres conductors a fer una maniobra amb risc.
d) En un pas e vianants.
e) Quan ocupi totalment o parcialment un gual en hores prohibides.
f) En parada de transport públic delimitada.
g) En zona de càrrega i descàrrega dins de l’horari reservat per aquest fi.
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Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei de retirada del vehicle de la via pública i el seu
dipòsit i custòdia, en els supòsits previstos en l’article 71 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, que
es detallen a continuació :
a) Sempre que directament o indirectament constitueixi perill o que causi greus pertorbacions a la circulació o al
funcionament d’algun servei públic i també quan pugui presumir- se el seu abandonament al municipi.
b) En cas d’accident que impedeixi continuar la marxa.
c) Quan ha estat immobilitzat per deficiències del vehicle.
d) En els casos de permanència d’un vehicle estacionat abusivament a la via pública.
Les despeses que s’originin com a conseqüència de la retirada del vehicle de la via pública,aniran a càrrec del
titular,que haurà d’abonar-les o garantir-ne el pagament com a requisit previ a la devolució del vehicle, sense perjudici
del dret de recurs que té i de la possibilitat de repercutir-los sobre el responsable de l’accident, de l’abandonament
del vehicle o de la infracció que hagi motivat la retirada.

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Dimecres, 10 de juliol de 2013 - Número 159

h) Al davant de les sortides d’emergència de locals destinats a espectacles públics durant les hores de funció.
i) En plena calçada.
j) En una reserva per a disminuïts físics.
k) Quan ocupi totalment o parcialment una vorera.
l) Quan impedeixi la visibilitat dels senyals de trànsit.
m)Quan impedeixi als altres conductors la lliure utilització del seu vehicle.
n) Quan obstrueixi totalment o parcialment l’entrada d’un immoble.
o) Quan incorri en qualsevol altra infracció que causi greu perjudici a la circulació o al funcionament d’algun servei
públic.
Article 3r.- Obligació de contribuir
L’obligació de contribuir neix per l’aplicació de l’article 71 apartat 2n del Reial decret legislatiu 339/1990 de 2 de
març i afecta qualsevol vehicle, el conductor o propietari del qual, havent estat advertit a mobilitzar-lo pel personal
municipal, no corregeix la deficiència causant de l’advertència i la permanència d’un vehicle abandonat al carrer
causant de l’advertència i la permanència d’un vehicle abandonat al carrer pel fet de trobar-se estacionat a la via
pública de manera que impedeixi la circulació, i signifiqui un perill o la destorbi greument.
Article 4t.- Subjecte passiu
Són subjectes passius, els propietaris dels vehicles retirats, que estan obligats a pagar les tarifes que s’assenyalen,
amb independència de la multa que correspongui segons la infracció comesa.
Article 5è.- Tarifes
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents tarifes :
CONCEPTE

TARIFES EUROS

Grua camions

160

Grua furgonetes

125

Grua turismes

100

Grua motos i ciclomotors

50

Estada dipòsit camions

50

Estada dipòsit furgonetes

30

Estada dipòsit turismes

30

Estada dipòsit motos i ciclomotors

15

Sortida de grua sense enganxament

60

Article 6è.- Normes de gestió i recaptació
El pagament de la taxa s’exigeix en el moment de la prestació del servei. L’import de la taxa es fa efectiu a l’oficina
municipal, contra el lliurament d’un comprovant que dóna el mateix ajuntament .
Els imports recaptats s’ingressen i es liquiden a la Tresoreria Municipal amb la periodicitat que determini l’ajuntament.
Tot això sense perjudici de les particularitats que es decideixen en el cas de gestió indirecta del servei.

Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 10 de
maig de 2013 i que ha quedat definitivament aprovada en data 25 de juny de 2013, entrarà en vigor el dia de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació expresses.
L’alcalde, Andreu Ferré Targa.
Cabra del Camp, 1 de juliol de 2013.
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Article 7è.- Infraccions i sancions
El personal de l’ajuntament encarregat del cobrament a l’oficina municipal són responsables de la defraudació
que es pugui produir en l’expedició dels comprovants referits, amb la penalització conseqüent d’acord amb les
disposicions legals vigents.

