1.

Taxa per la prestació del servei de recollida de vehicles de la via
pública i llur permanència al dipòsit municipal.

Art. 1r. De conformitat amb el que preveu l'art. 20.z), del text refòs de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, l'Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de
recollida de vehicles de la via pública i llur permanència al dipòsit municipal, que es regeix
per aquesta ordenança.
Art. 2n. L'obligació de contribuir recau sobre els propietaris dels vehicles recollitst.
Art. 3r. Els drets exigibles es fixen en la quantia següent:
S'entén per recollida del vehicle l'enganxall i el trasllat fins al dipòsit municipal.
Recollida de vehicles:
Recollida de motocicletes i altres vehicles semblants
Recollida d'automòbils, turismes, camionetes, furgonetes, tractors i altres vehicles
semblants, amb un pes de fins a 5.000 kg
Els vehicles amb tonatge superior a 5.000 kg., les quotes seran les mateixes que
l'apartat anterior, amb un increment per cada 1000 kg. o fracció que excedisca dels
5.000 kg. de

2020
43,00
79,00

17,00

Quan s'acudisca a realitzar el servei i iniciats els treballs necessaris per al seu trasllat
al dipòsit municipal. No poguera consumar-se este per la presencial del propietari, es
meritarà

41,00
La tarifa anterior es completa amb les quotes corresponents al dipòsit i a la guarda dels
vehicles, donat el cas que transcorregudes 24 hores des de la recollida sense haver estat
retirada pels propietaris, i llavors, es fixa la quantitat següent:
2020
Pel dipòsit de motocicletes, tricicles, motocarros, i vehicles semblants, per dia
5,50
Per la resta de vehicles, per dia
7,00
Art. 4t. No es tornarà als propietaris cap dels vehicles recollits o enganxats mentre no
facen efectiu el pagament dels drets esmentats en l’article anterior. Si transcorren dos
anys des de la recollida dels vehicles sense que els propietaris sol·liciten la devolució,
hom els considerarà definitivament extraviats i seran objecte de subhasta en les
condicions establertes reglamentàriament per als objectes trobats.
Art. 5è. Estaran exempts del pagament de les taxes establertes en aquesta ordenança
sempre que el propietari del vehicle recollit demostre que el vehicle ha estat robat.
Art. 6è. L'exacció de la taxa que estableix aquesta ordenança no exclou el pagament de
les sancions o multes que convinguen per infracció de les normes de circulació o de
policia urbana.
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Art. 7è. Aquesta ordenança fiscal entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província, s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2012 i vigeix fins a ser
modificada o derogada expressament.
(Aprovació última modificació en el Ple de la Corporació de 28/12/2011, publicada en el Butlletí Oficial de la
Província de 31/12/2011)
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