
ORDENANÇA REGULADORA  DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ D EL SERVEI
DE GRUA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUB LICA I  LA

SEUA SUBSEGÜENT CUSTÒDIA

FONAMENT I NATURALESA

Article 1

L’Ajuntament d’Onda (Castelló), fent ús de les facultats concedides 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 disposen els articles 15 a 19 en relació amb l’article 20.4 z) i article 57
del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, estableix la taxa per servei de retirada
de vehicles en la via pública i la seua subsegüent custòdia, que es regirà per aquesta Ordenança
fiscal.

FET IMPOSABLE

Article 2

1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de retirada de vehicles de la via
pública que pertorben, obstaculitzen o entorpisquen la circulació i la subsegüent custòdia fins a la
seua devolució a l’interessat, d’acord amb els supòsits previstos en l’article 71 del Reial decret
legislatiu  339/1990,  de  2  de  març  pel  qual  s’aprova  el  text  articulat  de  la  llei  sobre  trànsit,,
circulació de vehicles de motor i seguretat viària, i la normativa vigent que regule la matèria. 

SUBJECTES PASSIUS

Article 3

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques, públiques o privades,
propietàries o titulars de vehicles, retirats de la via pública i traslladats, si és el cas, al recinte o
depòsit municipal.

RESPONSABLES

Article 4

1.  Respondran  solidàriament  de  les  obligacions  tributàries  del  subjecte  passiu  les  persones
físiques i jurídiques que es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que
assenyala l’article 40 de la Llei general tributària.

3. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst en la
Llei general tributària.

EXEMPCIONS, REDUCCIONS I BONIFICACIONS

Article 5

No podran reconèixer-se exempcions, reduccions, o beneficis fiscals més que els expressament
previstos en les normes amb rang de Llei o els derivats de l’aplicació dels Tractats internacionals.



BASE IMPOSABLE I LIQUIDABLE

Article 6

La base imposable d’aquesta taxa es determinarà tenint en compte:

A) En els vehicles retirats de la via pública, per la unitat de vehicle i classificació.
B) En els vehicles objecte de custòdia, per la unitat de vehicle i dia natural.

QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 7

La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, de conformitat amb la tarifes següents:

Epígraf 1- Per retirada o trasllat de vehicle des d e la via pública al lloc de custòdia

Motocicletes, velocípedes, tricicles i anàlegs - 22 €
Motocarros i anàlegs - 28 €
Vehicles amb tara igual o inferior a 1500 Kg - 36 €
Vehicles amb tara superior a 1500 Kg - 50€

En aquells  casos en què el  titular  del  vehicle es presente abans que s’haja iniciat  l’acoble o
enganxall del vehicle a la grua, la tarifa es reduirà en un 50%, i haurà de ser retirat immediatament
el vehicle pel seu conductor.

Epígraf 2 - Per custòdia en el recinte o depòsit mu nicipal, per cada dia 

Motocicletes, ciclomotors, motocarros i anàlegs - 2 €
Vehicles amb tara igual o inferior a 1500 Kg - 6 €
Vehicles amb tara superior a 1500 Kg - 12 €

PERÍODE IMPOSITIU I  MERITACIÓ

Article 8

1. La taxa per la prestació del servei de grua per a la retirada del vehicle es meritara, a partir del
mateix acte de la retirada de vehicle o des de l’avís per a la retirada del vehicle que es tracte,
sempre que s’haja iniciat la prestació del servei, inclús en el cas que no s’efectuara la retirada i el
subsegüent trasllat.

2. Si ja estiguera enganxat o acoblat el vehicle a la grua i es presentara el titular, propietari o
conductor del mateix,  manifestant  que no s’inicie  o prosseguisca el trasllat  al  depòsit,  en cas
d’haver-se iniciat, s’accedirà al que interessa amb el pagament previ de l’import total de la taxa, i
haurà de ser retirat immediatament el vehicle pel seu conductor.

3. La taxa per custòdia de vehicles en el recinte o depòsit, es merita a partir de les vint-i-quatre
hores següents a què haguera tingut lloc el trasllat del vehicle per a la seua custòdia.



DECLARACIÓ  I INGRÉS

Article 9

1. Les taxes meritades de conformitat amb les tarifes precedents, seran satisfetes mitjançant la
corresponent autoliquidació efectuada pel subjecte passiu, acompanyant a la mateixa una còpia
del document expedit per la Policia Local en què s’acredita la realització del fet imposable. No
obstant en el cas que el subjecte passiu no practicara l’autoliquidació corresponent es procedirà
per part de l’Administració Municipal a la liquidació de la taxa meritada.

2. El termini per a fer l’ingrés de les autoliquidacions, recollides en l’apartat anterior, serà de dos
dies, des de la data de declaració. 

3.  Els  ingressos anteriors  s’efectuaran en les entitats  col·laboradores que a aquest  efecte es
designen per la Tresoreria municipal.

4. Excepcionalment, fora de l’horari d’oficina de l’Ajuntament d’Onda, s’habilita als funcionaris de
la Policia Local per al cobrament de les taxes generades per la present Ordenança, contra entrega
de  rebut  talonari  al  subjecte  passiu.  Tals  ingressos  de  taxes  amb  els  seus  corresponents
justificants s’hauran d’ingressar per la Policia Local en la Caixa Municipal.

5. Transcorregut el termini de 5 dies, sense que s’haguera fet efectiu l’import de la taxa meritat, es
comunicarà al propietari o titular del vehicle, el fet de la retirada de la via pública i trasllat al depòsit
municipal del vehicle, perquè es faça càrrec del mateix, amb la liquidació de la taxa meritada pel
trasllat i l’import de la custòdia fins que siga retirat del recinte o depòsit municipal el vehicle en
qüestió, requerint-li per al seu pagament i retirada en el termini màxim d’un mes. Es practicaran
liquidacions mensuals per la custòdia, mentres no es realitze la corresponent retirada del vehicle.
En cas de retirada,  es liquidarà per la fracció de mes transcorreguda.

NORMES DE GESTIÓ

Article 10

1. En cap cas serà tornat al seu propietari, titular o persona degudament autoritzada el vehicle,
que haguera sigut objecte de retirada o depòsit, mentres no s’haja fet efectiu el pagament de la
taxa corresponent o bé garantisca el seu pagament, com a requisit previ a la devolució del vehicle.

2. El pagament de les taxes assenyalades en aquesta ordenança, no exclou de cap manera el de
les sancions que anaren procedents  per infracció de trànsit, o Policia urbana.

INFRACCIONS I SANCIONS

Article 11

En tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions que
corresponguen en cada cas, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei general tributària.

NORMES COMPLEMENTÀRIES

Article 12

En allò que preveu aquesta Ordenança i que faça referència a la seua aplicació, gestió, liquidació,
inspecció i recaptació d’aquesta taxa, es realitzarà d’acord amb allò que s’ha previngut en la Llei
general  tributària  i  en  les  altres  lleis  de  l’Estat  reguladores  de  la  matèria,  així  com  en  les
disposicions dictades per al seu desplegament i la resta de legislació vigent de caràcter local i



general que se li aplique, segons preveu l’article 12 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, o qualsevol norma reglamentària que puga ser aplicada.

ENTRADA EN VIGOR

Disposició Final

Aquesta  Ordenança  començarà  a  regir  una  vegada  aprovada  definitivament  pel  Ple  de
l’Ajuntament, i siga publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, i continuarà en
vigor fins que s’acorde, si és el cas, la seua modificació o derogació.

L'alcalde
Enrique Navarro Andreu

Onda, 17  de maig de 2004


