AJUNTAMENT
LLORENÇ DEL PENEDÈS

Ordenança Fiscal número 21 REGULADORA DE LES TAXES PER
LA RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS
IRREGULARMENT

Article 1r
De conformitat amb el que disposen els articles 20.1 i 21 de la Llei Reguladora
de les hisendes locals, s’estableix la taxa per la prestació del servei de retirada
de vehicles provocada especialment per l’abandonament d’aquests en la via
pública o pel seu estacionament irregular que pertorbi greument la circulació, i
per la custodia de l’esmentat vehicle fins a la seva recollida pels interessats.

Article 2n
Aquest ordenança complementa les disposicions establertes a la Llei de Bases
18/1989, de juliol, sobre Trànsit, Vehicles a Motor i Seguretat Viària; al text
articulat de la Llei sobre Trànsit; Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat
Viària (RDL 339/1990, de 2 de març) i al Reglament General de Circulació (RD
13/1992); així com a la resta de normativa que li sigui d’aplicació.

Article 3r
L’obligació de contribuir neix de l’aplicació de l’article 71 de la Llei de Tràfic,
modificat per la Llei 5/1997 i de l’article 292, del vigent Codi de Circulació, per
tots aquells vehicles que ordenada la seva immobilització en la via pública per
agents de tràfic, el xofer o propietari no hagués corregit les deficiències que van
motivar la mesura en el termini de quaranta-vuit hores; per romandre un vehicle
abandonat al carrer i per estacionar un vehicle en la via pública de manera que
impedeixi la circulació, constitueix un perill per a la mateixa o la pertorbi
greument; d’acord a les situacions.

Article 4t
L’exacció es farà efectiva d’acord a les següents quanties:

Bicicletes
Ciclomotors
Motocicletes
Rambla Marinada, 27
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Transport
3,15 €
6,25 €
15,60 €

Custodia (per dia)
1,25 €
1,45 €
2,70 €
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Turismes i camions fins a
3.000 kg
Turismes Abandonats
Camions superiors a
3.000 kg
Camions abandonats

62,35 €

3,95 €

155,55 €
124,65 €

3,95 €
17,10 €

311,10 €

17,10 €

Article 5è
La tarifa pel transport s’aplicarà sempre que la retirada del vehicle es dugui a
terme amb mitjans propis de l’Ajuntament, inclosos aquells que hagués pogut
contractar la corporació o bé hagués pogut donar en concessió.

Article 6è
S’entendrà per dipòsit municipal, als fins d’aquesta Ordenança, les
dependències municipals que s’habilitin a tal efecte i les que oportunament
s’assenyalin per la corporació o pel concessionari. També podrà assenyalar-se
com a dipòsit municipal qualsevol garatge públic de la ciutat, o qualsevol altre
lloc o local habilitat com a dipòsit, amb percepció en aquestos casos de la
mateixa tarifa establerta a l’article 4t.

Article 7è

Article 8è
Els propietaris dels vehicles que es retiren de la via pública estaran obligats a
pagar la tarifa que assenyala la present ordenança, més una multa en la
quantia que estableix en les Ordenances de Circulació vigents.

Article 9è
Serà condició indispensable per a poder retirar del dipòsit un vehicle remolcat,
haver satisfet la multa més l’import del servei del transport. L’abonament de la
multa i el transport es farà als llocs que oportunament es designi i, mitjançant
els talons de resguard que els hi siguin facilitats, els hi serà retornat el mateix.
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També podran assenyalar com a lloc per a dipositar el vehicle que va haver
d’ésser retirat, qualsevol lloc de la via pública, els agents de l’autoritat amb
funcions al municipi.
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Igualment es pagarà l’import del servei fins el lloc de la pertorbació o infracció i
la multa expressada quan, si desprès de la trucada a la grua aquesta no arribés
a practicar el servei, per comparèixer el propietari o xofer del vehicle i procedir
personalment a la seva retirada. En aquest cas, la quota que resulti per
l’aplicació de la tarifa corresponent es reduirà en el 50% bé entenent que
aquesta reducció no podrà fer-se extensiva a l’import de la multa.

Article 10è
Als propietaris de vehicles abandonats en la via pública que demostrin que
feien nosa en aquesta per causes fora de la seva voluntat, no els serà
imposada cap multa, ara bé hauran de satisfer l’import del trasllat.
Els vehicles que es retirin de la via pública amb motiu del pas de comitives,
desfilades, cavalcades, proves esportives o altres activitats de relleu, no seran
sancionats ni se’ls cobrarà l’import dels trasllats si no s’hagués senyalitzat la
prohibició d’estacionament amb una antelació de 24 hores; igualment es
prendre la mateixa mesura si s’hagués de prendre a causa de la reparació o
neteja de la via pública.

Article 11è

Article 12è
En el seu cas, l’aplicació del que disposa l’article 615 del Codi Civil, es
computaran com a despeses les originades a causa de l’aplicació d’aquesta
Ordenança.

Article 13è
Donades les característiques de les exaccions que regula aquesta Ordenança,
no és de preveure la declaració de partides fallides, no obstant si s’originen,
s’ajustaran a les normes ordinàries en aquests casos.
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Si durant el transport del vehicle al dipòsit municipal o amb motiu de les
operacions d’arrossegament o amarrament sofrís algun desperfecte,
l’Ajuntament no es farà responsable d’aquest, a no ser que es pogués
demostrar que el personal depenent o que treballi per l’Ajuntament hagi
incorregut en culpa o negligència amb motiu de maniobres o operacions
indegudes.
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Article 14è

Aquesta Ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia següent a la
publicació del text íntegre en el BOPT. El seu període de vigència es mantindrà
fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expresses.

1

Publicat el texte íntegre 14-08-2006. Bopt 188 del 14-08-2006.
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