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L'ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'art.
106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local i de
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 a 19 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, aquest ajuntament estableix la taxa per prestació del servei de
retirada de vehicles de la via pública i subsegüent custòdia dels mateixos, que es
regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al previngut en
l'article 57 del citat Reial decret Legislatiu 2/2004 i art. 7.c 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.
El dit tribut s’exaccionarà d’acord amb el que preveu la present ORDENANÇA FISCAL.

Article 1r. FONAMENT DE L’EXACCIÓ
L’exacció es fonamenta per la necessitat d’aconseguir la contraprestació econòmica
que allibere a l’erari municipal del perjuí que se li irrogaria per la prestació d’uns
servicis provocats pel particular al pertorbar, obstaculitzar o entorpir la lliure
circulació de vehicles i vianants per la via pública, causar greus pertorbacions al
funcionament d’algun servici públic, en immobilitzacions de vehicles estrangers per
impagament immediat de denúncies o a l’abandonar el vehicle en la via pública.
Article 2n. FET IMPOSABLE
El fet imposable ve constituït per la prestació del servici de retirada de vehicles,
iniciada o completa, per mitjà de l’actuació dels servicis municipals competents, i en
la seua posterior custòdia fins a la devolució a l’interessat.
Article 3r. NAIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR I MERITACIÓ DE LA TAXA
L’obligació de contribuir naix amb la prestació del servici o amb la simple iniciació
del mateix, en el cas de l’arreplega de vehicles de la via pública, generant-se en el
mateix acte la meritació de la taxa.
Article 4t. BASE DE GRAVAMEN
La base de gravamen ve constituïda per la unitat vehicle retirat o custodiat.
Article 5t. SUBJETE PASSIU
Ve obligat al pagament de la taxa, com a subjecte passiu, el titular del vehicle
retirat.
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Article 6t. EXEMPCIONS
No es reconeixeran altres exempcions que les que anaren d’obligada aplicació en
virtut de disposicions legals vigents (sostracció del vehicle o allò que s’ha estipulat en
l’art. 292-III-B-11 i 12 del C.C.).
Article 7m. TARIFES I QUOTES
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Les tarifes i quotes si és el cas, són les que figuren en l’annex de la present
Ordenança.
Article 8u. LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ DEL TRIBUT
Podran utilitzar-se qualsevol dels sistemes autoritzats per la Llei.
Com a norma especial de recaptació d’este tribut s’establix, que els drets meritats
d’acord amb la tarifa de la present Ordenança seran fets efectius en els servicis de la
Policia Local. Tals servicis expediran els oportuns rebuts justificants del pagament.
Conforme a l'art. 85.2 de 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, no serà retornat el vehicle al seu propietari fins que no s'haja fet
efectiu el pagament de tals drets reportats.
El pagament no exclou de les sancions que procedisquen per infracció de les normes
de circulació.
Article 9é. VEHICLES NO RETIRATS PELS PROPIETARIS
L’Ajuntament procedirà a la venda en pública subhasta, o a la baixa en J.P.T. i
trasllat al desballestament segons els casos, dels vehicles que tinga depositats quan,
després d’haver-se notificat formalment als seus titulars la circumstància de la seua
retirada i depòsit, transcórrega més de dos mesos sense que aquells hagen instat la
restitució dels vehicles.
Quan els titulars dels vehicles depositats anaren desconeguts o es trobaren en ignorat
parador, la notificació de farà per edictes publicats en el B.O.P, per mitjà de dos
insercions discontínues, o en el B.O.E, si es tracta de vehicles matriculats fora d’esta
província.
Transcorreguts 2 anys des de l’última publicació s’adjudicarà el vehicle a
l’Ajuntament o a la persona o Entitat que, al retirar el vehicle haguera assumit el
pagament dels gastos de retirada i custòdia.
Si s’observara que el vehicle no ha de poder conservar-se sense notable
deteriorament o que ja estiguera en ell, o que el preu de venda sumats al valor final
de la custòdia no cobririen tots els gastos ocasionats, es procedirà a l’alienació en
pública subhasta o trasllat al desballestament transcorreguts huit dies des de la
publicació del segon anunci.
El producte obtingut de la venda en subhasta dels vehicles s’aplicarà al pagament de
la totalitat dels gastos, el sobrant es depositarà durant dos anys a disposició del
propietari del vehicle. Transcorregut eixe termini s’adjudicarà a l’Ajuntament o a la
persona o Entitat que haguera assumit el pagament dels gastos.
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En tot cas, no s’entregarà el vehicle o el preu de la seua adjudicació en subhasta,
sense que prèviament s’hagen fet efectius en la Caixa de la Corporació tots els drets
per arreplega i custòdia més els gastos que hagueren originat per alienació en pública
subhasta.
Annex. TARIFA
La taxa per prestació del servici de retirada de vehicles de la via pública i posterior
custòdia dels mateixos, és farà efectiva amb subjecció als següents tarifes i servicis:
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1.- Per a qualsevol classe de vehicles com ara ciclomotors, motocicletes,
turismes, furgonetes i semblant, l’import de la taxa consistirà:
1.1.- Quan iniciats els treballs per al trasllat del vehicle, no s’efectue
este per la presència del conductor, l'import serà el cost (IVA inclòs)
del servici que tinga contractat amb una empresa de servicis
l'Ajuntament per a la dita situació, més un 25% del dit cost en
concepte de costos indirectes.
1.2.- Quan siga traslladat el vehicle en qüestió, l'import serà el cost
(IVA inclòs) del servei que tinga contractat amb una empresa de serveis
l'Ajuntament per a aquesta situació, més un 25% d'aquest cost en
concepte de costos indirectes. S'aplicarà el present epígraf els vehicles
retirats per ocupacions temporals realitzades per locals comercials i
establiments públics, col·locació de contenidors d'obres, mudances,
màquines elevadores i altres reserves d'aparcament de naturalesa
similar a les anteriors sempre que hagen sigut senyalitzades amb una
antelació mínima de 48 hores.
1.3.- Els servicis entre les 22:00 i les 6:00 hores, o en dissabte,
diumenge i festiu, l’import serà el cost (IVA inclòs) del servici que
tinga contractat amb una empresa de servicis l’Ajuntament per a la
dita situació, més un 25% del dit cost en concepte de costos indirectes.
1.4.- Per a la retirada dels vehicles dels llocs que vagen a ser ocupats
temporalment per a altres usos o activitats, que hagen sigut
senyalitzats amb l'antelació mínima de 48 hores l'import serà ¼ del
cost per hora (IVA inclòs) del servei que tinga contractat amb una
empresa de serveis l'Ajuntament per a aquesta situació, més un 25%
d'aquest cost en concepte de costos indirectes. S'aplicarà el present
epígraf als vehicles retirats amb motiu d'actes festius, tradicionals o
activitats similars.
2.- Quan les característiques dels vehicles a retirar facen insuficients els
mitjans normalment utilitzats, sent necessari recórrer a mitjans majors per a
realitzar el servici, entenent per mitjans majors tant un vehicle diferent i de
major capacitat que el que habitualment s’utilitze com una quantitat de
temps per a realitzar el servici superior al doble de què habitualment siga
necessari, l’import de la taxa serà l’establit en l’epígraf corresponent al tipus
de servici més un recàrrec del 100 %.
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3.- Per cada dia o fracció de custòdia l’import de la taxa serà de 9,00EUR per
a qualsevol vehicle excepte per a ciclomotors i motocicletes o vehicles
assimilats de 2 rodes que serà de 3,00EUR. La custòdia començarà a meritarse a partir de les 00:00 hores de l’endemà a la retirada del vehicle.
DISPOSICIÓ FINAL
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La present Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Butlletí
Oficial de la Província (31 de desembre de 2014).
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APROVACIÓ DE TARIFES DE GRUES
Vist que per el Butlletí Oficial de la Província el 31 de desembre de 2014, va ser
publicat el text definitiu de les modificacions de l'Ordenança fiscal Reguladora del
Servei de Retirada de vehicles de la via pública i posterior custòdia dels mateixos de
l'Ajuntament de Massanassa.
Vist els imports de la taxa estan fixats en funció estricta percentual del cost que el
servei extern contractat li suposa a l'Ajuntament, únicament queda per fixar els
imports de la taxa en aplicació de l'Ordenança Reguladora i el preu del contracte que
té fixat l'Ajuntament.
Vist que per la Resolució d'Alcaldia de data 29 de setembre de 2016 ha sigut
adjudicada la prestació del servei de retirada de vehicles de la via pública a l'empresa
Automòbils Sants SL, amb la consegüent contrapartida del cost per a l'Ajuntament del
mateix.
En aplicació del previst en l'Ordenança Fiscal Reguladora del Servei de Retirada de
vehicles de la via pública i posterior custòdia dels mateixos de l'Ajuntament i en
virtut de les atribucions que m'atorga l'Art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local:
RESOLC:
PRIMER: Aprovar els preus d'aplicació al Servei de retirada de vehicles de la via
pública i posterior custòdia dels mateixos següents:
1.- Per a tota classe de vehicles tals com a ciclomotors, motocicletes, turismes,
furgonetes i similar l'import de la taxa consistirà:
1.1.- Quan iniciats els treballs per al trasllat del vehicle, no s'efectue aquest per la
presència del conductor l'import de la taxa serà 26,00 € en horari entre les 6:00 i les
22:00 hores. L'import de la taxa serà de 34,00€ quan el servei es produïsca entre les
22:00 hores i les 6:00 de l'endemà.
1.2.- Quan siga traslladat el vehicle en qüestió, l'import de la taxa serà 52,00 €.
S'aplicarà el present epígraf als vehicles retirats per les senyalitzacions fixes existents
així com per ocupacions temporals realitzades per locals comercials i establiments
públics, col·locació de contenidors d'obres, mudances, màquines elevadores i altres
reserves d'aparcament de naturalesa similar a les anteriors sempre que hagen sigut
senyalitzades amb una antelació mínima de 48 hores.
1.3.- Els serveis entre les 22:00 i les 6:00 hores de l'endemà, o en dissabte, diumenge
o festiu l'import de la taxa serà 68,00 €.
1.4.- Per a la retirada dels vehicles dels llocs que vagen a ser ocupats temporalment
per a altres usos o activitats, que hagen sigut senyalitzats amb l'antelació mínima de
48 hores, l'import de la taxa serà 17,00 €. S'aplicarà el present epígraf als vehicles
retirats amb motiu d'actes festius, tradicionals o activitats similars.
2.- Quan les característiques dels vehicles a retirar ffacen insuficients els mitjans
normalment utilitzats, sent necessari recórrer a mitjans majors per a realitzar el
servei, entenent per mitjans majors tant un vehicle diferent i de major capacitat que
el que habitualment s'utilitze com una quantitat de temps per a realitzar el servei
superior al doble del que habitualment siga necessari, l'import de la taxa serà
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l'establit en l'epígraf corresponent al tipus de servei més un recàrrec del 100%.
Aquests imports seran:
epígraf 1.1: 52,00 i 68,00.- €
epígraf 1.2: 104,00.- €
epígraf 1.3: 136,00.- €
epígraf 1.4: 34,00.- €.
3.- Per cada dia o fracció de custòdia l'import de la taxa serà de 9,00 euros per a
qualsevol vehicle salve per a ciclomotors i motocicletes o vehicles assimilats de 2
rodes que serà de 3,00 euros. La custòdia començarà a reportar-se a partir de les
00:00 hores de l'endemà a la retirada del vehicle.”
SEGON: La present modificació entrarà en vigor el 16 de novembre de 2016, a les
00.00 hores.
TERCER: Que es publique en el tauló d'edictes de l'Ajuntament la tarifa establida en
aplicació de l'Ordenança fiscal.
15 de novembre de 2016
Davant meu,
La Secretària en fun.

L'Alcalde-President.

Carmen Nàcher Andrés

Vicente S. Pastor Codoñer
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