
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE 
LA VIA PÚBLICA I SUBSEGÜENT CUSTÒDIA D’ESTOS 

ARTICLE 1r FONAMENT 

L’exacció es fonamenta en la necessitat d’aconseguir la contraprestació 
econòmica que allibere l’Erari Municipal del perjudici que se li irrogaria per la 
prestació d’uns serveis provocats pel particular, en posar en perill greu per a la 
seguretat vial, obstaculitzar o pertorbar de forma greu el trànsit estacionant o 
aparcant amb infracció de les Normes de Circulació o en abandonar els 
vehicles en la via pública. 

ARTICLE 2n FET IMPOSABLE 

El fet imposable està constituït per la prestació del servei de retirada de 
vehicles, iniciada o completa, mitjançant l’actuació dels serveis municipals 
corresponents i la subsegüent custòdia i depòsit fins a la devolució a 
l’interessat. 

ARTICLE 3r IMPORT 

L’obligació de contribuir naix amb la prestació del servei o amb la simple 
iniciació d’este, en el cas de la recollida de vehicles de la via pública, i es 
genera en el mateix acte l’import de la taxa.  

ARTICLE 4t BASE IMPOSABLE. La base de gravamen està constituïda per la 
unitat de vehicle retirat o custodiat. 

ARTICLE 5é SUBJECTE PASSIU. Vindran obligats al pagament de la taxa, 
com a subjecte passiu, els titulars dels vehicles.  

ARTICLE 6é EXEMPCIONS. No es reconeixen altres exempcions que les que 
serien d’obligada aplicació en virtut de les disposicions legals o reglamentàries. 

ARTICLE 7é BASES I TARIFES 

Les tarifes, amb les bases de gravamen, tipus i quotes, si escau, així com la 
classificació dels vehicles a l’efecte d’aplicació, són les que figuren en els 
epígrafs següents: 

1) Classificació dels vehicles a l’efecte de la seua aplicació: 

a) Ciclomotors i motocicletes que no excedisquen els 125 centímetres cúbics. 

b) Motocicletes de cilindrada superior a 125 centímetres cúbics i automòbils de 
tres rodes, el pes dels quals en buit no excedisca els 400 quilograms. 

c) Turismes i furgonetes. 

d) Camions que no excedisquen els 3.500 quilograms de tara. 



i) Camions amb tara igual o superior a 3.500 quilograms.  

2) Tarifes: 

Concepte Classificació vehicles/ euros 

  a) b) c) d) e) 

EPÍGRAF 1: 

Quan s'inicien els 

treballs necessaris per al 

trasllat del vehicle i no es 

puga consumar.. 11,45 17,15 23,40 26,50 33,80 

EPÍGRAF 2: 

Quan es realitzen el 

trasllat del vehicle fins al 

dipòsit municipal. 22,90 34,30 46,80 53,00 67,60 

EPÍGRAF 3: 

Per cada dia o fracció de 

custòdia al dipòsit 

municipal 1,50 2,85 4,90 5,95 5,95 

ARTICLE 8é Liquidació i Recaptació 

1. Per a la liquidació i recaptació d’esta taxa, podran utilitzar-se qualsevol dels 
sistemes autoritzats per la llei. Com a norma especial de recaptació s’estableix 
que les taxes reportades conforme a la tarifa d’esta Ordenança seran fetes 
efectives als serveis recaptatoris de la Policia Municipal. Estos serveis 
expediran els rebuts oportuns o efectes timbrats justificatius del pagament. 

2. No seran retornats als seus propietaris cap dels vehicles que hagueren estat 
objecte de recollida, fins que no haja fet efectiu el pagament de la taxa 
reportada. Este pagament no exclou el de les sancions o multes que fore 
procedents per infracció de les Normes de Circulació o Policia Urbana. 

ARTICLE 9é Alienació de Vehicles 



1. L’Ajuntament de Llauri procedirà a la venda en pública subhasta dels 
vehicles que tinga depositats en els recintes o locals establits a este efecte, 
quan, després d’haver-se notificat formalment als titulars la circumstància de la 
seua retirada i depòsit, transcórrega més d’un mes sense que aquells hagen 
instat la restitució dels vehicles. 

2. Quan els titulars dels vehicles depositats foren desconeguts o es trobaren en 
parador desconegut que impossibilite la notificació personal, esta es farà per 
edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província, mitjançant dues 
insercions discontínues o en el de l’Estat per vehicles matriculats fora d’esta 
província. Transcorreguts dos anys des de l’última publicació, s’adjudicarà el 
vehicle a l’Ajuntament o a la persona o entitat que, en retirar el vehicle, haguera 
assumit el pagament de les despeses de retirada i custòdia. Si es prevera que 
el vehicle no ha de poder conservar-se sense notables deterioracions, o que el 
preu de venda disminuiria granment o que el valor al final del període de 
custòdia no hauria de cobrir totes les despeses ocasionades per la retirada i 
depòsits, es procedirà a l’alienació en pública subhasta una vegada 
transcorreguts vuit dies després de la publicació del segon anunci. 

3. El producte de la venda en subhasta dels vehicles s’aplicarà al pagament de 
les despeses; la resta es dipositarà durant el termini de dos anys a la disposició 
del titular del vehicle. Transcorregut este termini, s’adjudicarà a l’Ajuntament o 
a la persona o entitat que haguera assumit el pagament de les despeses, 
segons expressa el paràgraf dos d’este article. 

4. En tot cas, no es lliurarà el vehicle o el preu d’adjudicació en subhasta, 
sense que prèviament es facen efectius en la caixa de la corporació tots els 
drets d’arreplega i custòdia i les despeses que s’hagueren originat per 
l’alienació en subhasta pública. 

ARTICLE 10é Infraccions i Sancions 

En matèria d’infraccions tributàries i les seues sancions s’estarà al que es 
disposa en l’Ordenança Fiscal General i altres disposicions complementàries. 

DISPOSICIÓ FINAL 

La modificació d’aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la 
seua publicació en el "Butlletí Oficial de la província", i continuarà en 
vigor fins a la seua modificació o derogació expresses. 

Llauri setembre 2007 


