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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA 

RETIRADA DE VEHICLES INDEGUDAMENT 

ESTACIONATS EN LA VIA PÚBLICA 

 

  

ARTICLE 1. - FONAMENT I NATURALESA  

 

En ús de les facultats conferides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i 

per l'article 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, l'Ajuntament de Sant Joan d’Alacant, estableix 

la taxa de retirada de vehicles indegudament estacionats en la via pública al fet que 

es refereixen els articles 7.b i 7 c., així com l'article 71 del Reial Decret Legislatiu 

339/90, de 2 de març, pel qual s'aprova el Text Articulat de la Llei sobre Tràfic, 

Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial i les normes de la qual atenen al 

previngut en l'article 57 del citat Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel 

qual s'aprova el Text Refós de la Llei 39/1998, Reguladora de les Hisendes Locals. 

La Taxa per retirada de vehicles indegudament estacionats en la via pública, 

es regirà per la present Ordenança Fiscal i l'Ordenança Fiscal General sobre Gestió, 

Recaptació i Inspecció dels Tributs Locals. 

 

 

ARTICLE 2. - FET IMPOSABLE  

 

1.- Constitueix el fet imposable de la present Taxa, la prestació del servei de 

recepció obligatòria de retirada, trasllat i magatzematge de vehicles que es troben 

indegudament estacionats en la via pública.  

 

2.- Es consideren indegudament estacionats, els vehicles que obstruïsquen 

el trànsit pels carrers, s'estacionen en llocs prohibits, vehicles abandonats i tots els 

que es troben en circumstàncies anàlogues en els casos previstos en la 



reglamentació per a la correcció d'infraccions en la zona de regulació i ordenació 

d'aparcaments, d'acord amb les disposicions municipals que regulen aquest servei. 

 

 

ARTICLE 3 .- SUBJECTE PASSIU  

 

1.- Són subjectes passius en concepte de contribuent, les persones físiques i 

jurídiques i les entitats al fet que es refereix l'article 36 de la Llei General Tributària 

que resulten afectades per la prestació del servei que origine la meritació de la 

Taxa.  

2. - Mancant prova en contrari, s'entendrà que l'afectat per la prestació del 

servei és el titular que figure en el permís de circulació del vehicle.  

 
 

ARTICLE 4. - RESPONSABLES  

 

1- Seran responsables solidaris les obligacions tributàries del subjecte 

passiu, les persones físiques i jurídiques al fet que es refereix l'article 42 de la Llei 

General Tributària.  

2- Seran responsables subsidiaris les persones o entitats, en els casos i amb 

l’abast senyalats a l’article 43 de la Llei General Tributària.   
 
 

ARTICLE 5. - BENEFICIS FISCALS  

 

No seran aplicables beneficis fiscals, excepte aquells que puguen establir-se 

en normes de rang de llei i els derivats de l'aplicació de tractats internacionals. 

 

 

ARTICLE 6. - QUOTA TRIBUTÀRIA  

 

La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa determinada en 

funció de la naturalesa del servei prestat.  

 

 

ARTICLE 7. – TARIFES  

 

1.- Les tarifes que regiran seran les següents: 
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CONCEPTE  

TARIFA  

PROPOSTA 

1.- ENGANXAMENT DEL VEHICLE 

ENGANXAMENT DE VEHICLE DE TRACCIÓ MECÀNICA SENSE 

TRASLLAT A DEPÒSIT 45,00€ 

2.- TAXA REMOLC FINS A DEPÒSIT 

A) MOTOCICLETES, CICLOMOTORS, TRICICLES, MOTOCARROS, 

BICICLETES, VEHICLES ESPECIALS I ALTRES VEHICLES ANÀLEGS  

FINS ALS 350 KGS DE TARA  30,00€ 

B) AUTOMÒBILS, TURISMES, CAMIONETES, FURGONETES,  

VEHICLES ESPECIALS I ALTRES VEHICLES DE CARACTERÍSTIQUES 

ANÀLOGUES FINS ALS 1.200 KGS DE TARA 75,00€ 

C) CAMIONS, FURGONETES, TRACTORS, VEHICLES ESPECIALS I 

ALTRES VEHICLES DE CARACTERÍSTIQUES ANÀLOGUES FINS ALS 

5.000 KGS DE TARA 150,00€ 

D) TOT TIPUS DE VEHICLES QUE EXCEDISQUEN ELS 5.000 KGS 

VEURAN INCREMENTATS ELS VALORS DE L’APARTAT ANTERIOR 

EN 20€ PER CADA 1.000 KGS O FRACCIÓ D’EXCÉS  30,00€ 

3.- TAXA PER MAGATZEMATGE I DEPÒSIT EN ELS SERVEIS  

MUNICIPALS DESIGNATS PER CADA 24 HORES D’ESTADA,  

SEGONS LES SEGÜENTS CATEGORIES: 

A) VEHICLES AMB TARA FINS A 350 KGS 6,00€ 

B) VEHICLES AMB TARA FINS A 1.200 KGS 13,50€ 

C) VEHICLES AMB TARA FINS A 5.000 KGS 27,00€ 

D) VEHICLES AMB TARA SUPERIOR A 5.000 KGS  30,00€ 

 

2.- Amb efecte de l'1 de gener de cada any, les tarifes establides en aquest 

article s'incrementaran amb l'Índex de Preus al Consum interanual del mes de 

setembre, d'acord amb les dades certificades per l'Institut Nacional d'Estadística. 

 

ARTICLE 8. – MERITACIÓ  

 

L'obligació de contribuir naix reportant-se la taxa, en el moment en el qual 

intervinguen els agents municipals amb la finalitat de retirar, traslladar o 

immobilitzar els vehicles, i s'hagen iniciat les tasques tendents a l'enganxament del 

vehicle estant col·locats les ferradures sobre el mateix i en disposició de ser elevat. 

El fet imposable de la taxa per enganxament de vehicle abastarà la suspensió de la 



retirada del vehicle, si el conductor compareix abans que la grua haja iniciat la seua 

marxa amb el vehicle enganxat, i pren les mesures necessàries per a fer cessar la 

situació irregular en la qual es trobava.  

 

La taxa per remolc fins a depòsit es reporta quan el vehicle haja efectuat la 

seua entrada en el Depòsit Municipal o seu policial en la qual es deposite i 

custodie, aplicant-se fins a aqueix moment la taxa anterior.  

 

La taxa per magatzematge es reporta a les 24 hores des de l'entrada en el 

Depòsit Municipal o seu policial en la qual es deposite i custodie, imputant-se els 

increments per cada 24 hores més o fracció.  

 

Queden exempts del pagament de les taxes els vehicles robats, 

circumstància que haurà d'acreditar-se mitjançant l'aportació de la còpia de la 

denúncia presentada per sostracció.  

 

ARTICLE 9. - DECLARACIÓ I INGRÉS  

 

1. - Traslladats els vehicles al depòsit, per la dependència administrativa que 

corresponga o per concessionari del servei, es cursarà comunicació al titular del 

vehicle perquè, abans de l’últim dia hàbil del mes següent a aquell al qual reba la 

comunicació, es faça càrrec del mateix i abone l’import de les taxes corresponents, 

l'import de les quals haurà de ser depositat en el moment en què el titular o 

persona interessada es presente a arreplegar el vehicle i que de no ser així 

impossibilitaria la recollida del mateix.  

 

2. - L'eixida de tota classe de vehicle, emmagatzemat en depòsit, haurà de 

ser autoritzada per qui dispose el seu ingrés o persona habilitada per a açò i 

únicament podran ser lliurats als seus titulars o persones autoritzades, els quals 

liquidaran en aquest moment, la taxa d'acord amb les tarifes contingudes en 

l'article 7 o constituiran garantia suficient. Contra aquesta liquidació, podran 

interposar els recursos que en dret procedisquen.  

 

ARTICLE 10. - INFRACCIONS I SANCIONS  

 

1. - En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries així com de les 

sancions que a les mateixes corresponguen en cada cas, s'estarà al que es disposa 

en els articles 181 i següents de la Llei General Tributària.  

2. - Els drets i taxes d'aquesta Ordenança, són exigibles i plenament 

compatibles amb les sancions que procedisquen, d'acord amb l'Ordenança 

Municipal de Circulació. 
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DISPOSICIÓ FINAL 

 

La present Ordenança Fiscal que consta de 10 articles, va ser aprovada per 

l'Ajuntament - Ple provisionalment en sessió celebrada el dia 03 de Setembre de 

2004 i definitivament amb data 23 d'Octubre de 2004, entrant en vigor el mateix 

dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província, BOP núm. 262, amb 

data 13 de Novembre de 2004, romanent en vigor fins a la seua modificació o 

derogació expressa.  

 

La present Ordenança que va ser modificada per Acord de l'Ajuntament - Ple 

provisionalment en data 30 d'octubre de 2012, i definitivament en data 20 de 

desembre de 2012, publicant-se en el BOP, nº 246 de data 27 de desembre de 

2012, assortirà efectes a partir del dia 28 de desembre de 2012, i seguirà en vigor 

mentre no s'acorde la seua modificació o derogació expressa.  

 

En Sant Joan d’Alacant,  

 

EL SECRETARI,                                                     L'ALCALDE, 

 


