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TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVICI DE RETIRADA DE VEHICLES
INICIADA O COMPLETA DE LES VIES PÚBLIQUES, SUBSEGÜENT
CUSTÒDIA DELS MATEIXOS O PER LA IMMOBILITZACIÓ DE
VEHICLES PER PROCEDIMENT MECÀNIC
Fonament legal
Article 1. Fent ús de les facultats concedides pels articles 133é 2 i 142é 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 al 19 i article 20. 4.z) del 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’Il·lm. Ajuntament de Xilxes aprova la taxa per la prestació del servici de
retirada de vehicles iniciada o completa de les vies públiques, subsegüent custòdia dels
mateixos o per la immobilització de vehicles per procediment mecànic, que es regirà per la
present Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen als previst en l’article 57 del del Reial
Decret Legislatiu citat.

Fonament de l’exacció
Article 2. L’exacció es fonamenta en 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 per li particular, al pertorbar, obstaculitzar o entorpir la lliure circulació per la via
pública, estacionant, aparcant o abandonant els vehicles en la via pública amb infracció del
que establix l’Ordenança General d’Ordenació i regulació del tràfic, circulació i seguretat
viària de Xilxes i la resta de normes d’aplicació.

Fet imposable
Article 3. El fet imposable ve constituït per la retirada i/o immobilització dels vehicles de la
via pública, que es troben en la situació a què es referix l’article anterior, per mitjà de
l’actuació dels servicis municipals competents i la seua subsegüent custòdia fins a la seua
devolució a l’interessat o, si és el cas, fins a la seua adjudicació o venda en pública subhasta.

Obligació de contribuir
Article 4. L’obligació de contribuir naix amb la prestació del servici de retirada iniciada o
completa de la via pública del vehicle que es tracte i el seu trasllat al recinte o depòsit
municipal per a la seua custòdia, o per la immobilització del mateix.

Devengo de la taxa
Article 5.
1. La taxa per la prestació del servici de retirada iniciada o completa de vehicles de les
vies públiques i subsegüent trasllat al recinte o depòsit municipal per a la seua
custòdia, o per la immobilització de vehicles per procediment mecànic, es devenga a
partir del mateix acte de la retirada o immobilització del vehicle que es tracte, sempre
que s’haja iniciat la prestació del servici per la Policia Local o empresa
concessionària, inclús encara en el cas que no s’efectuara la retirada i subsegüent
trasllat.
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2. La taxa per custòdia de vehicles en el recinte o depòsit municipal, es devenga a partir
de les 24 hores següents a aquella en què haguera tingut lloc el trasllat del vehicle per
a la seua custòdia.

Subjecte passiu
Article 6. Són subjectes passius d’esta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques
o jurídiques, públiques o privades, propietaris o titulars dels vehicles retirats inicial o
completament de la via pública i traslladats, si és el cas, al recinte o depòsit municipal per a la
seua custòdia, així com dels immobilitzats per procediment mecànic.

Exempcions i bonificacions
Article 7.
1. No es reconeixeran altres exempcions que les que foren d’obligada aplicació en virtut
de disposicions legals o reglamentàries.
2. No obstant el que disposa el número anterior, quedaran exempts del pagament de les
taxes de custòdia i retirada i trasllat, els vehicles en els supòsits de sostracció o altres
formes d’utilització del vehicle en contra de la voluntat del seu titular, degudament
justificats.

Base del gravamen
Article 8. La base de gravamen, estarà constituïda:
1. En els vehicles retirats inicial o completament de la via pública per unitat de vehicle.
2. En els vehicles objecte de custòdia, per la unitat de vehicle i 24 hores de depòsit.
3. En els vehicles immobilitzats, per unitat de vehicle.

Classificació dels vehicles a l’efecte d’aplicació de la tarifa
Article 9. Es classificaran els vehicles en:
1. Motocicletes i Turismes
2. Furgonetes i Camions fins a 5.000 Kg. de PM.
3. Camions i Furgons fins a 18.000 Kg. de PM.

Tarifa
Article 10. Les tarifes a aplicar seran les següents:
a) Motocicletes i Turismes:
Per eixida cotxe/ camió – grua i desplaçament.....................................90,00 €
b) Furgonetes i camions fins a 5.000 Kg. de PM.:
Per eixida camió – grua i desplaçament..............................................180,00 €
c) Furgons i camions de més 5.000 Kg. PM.
Per eixida camió grua i desplaçament.................................................360,00 €
Els diumenges, dies festius i en horari nocturn (de 20:00 a 8:00 hores) estes tarifes
s’incrementen en un 50% sobre les tarifes anteriors.
TAXA PER CUSTÒDIA DE VEHICLES
Ocupació fins a 20 m/2..........................................................................10,00 €/dia
Ocupació fins a 40 m/2..........................................................................20,00 €/dia
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En cas de no emportar-se a efecte el trasllat per presència del propietari o qualsevol altre
motiu.
a) Motocicletes i turismes:
Eixida i desplaçament............................................................................45,00 €
b) Furgonetes i camions fins a 5.000 Kg. de PM.
Eixida i desplaçament ...........................................................................90,00 €
c) Furgons i camions de més 5.000 Kg. de PM.
Eixida i desplaçament.........................................................................150,00 €
Els diumenges, dies festius i en horari nocturn (de 20:00 a 8:00 hores) estes tarifes
s’incrementen en un 50% sobre les tarifes anteriors.

Pagament de les taxes per retirada i/o immobilització de vehicles
Article 11. Les taxes meritades d’acord amb la tarifa regulada en l’article 10é, podran ser
satisfetes en les dependències de la Policia local en efectiu i per l’import exacte. També
podran ser satisfetes en dependències municipals o en compte corrent indicada amb este fi en
la Caixa Rural de Xilxes. En tot cas, s’entregarà el justificant corresponent del pagament
realitzat.

Pagament de les taxa de custòdia de vehicles
Article 12. Les taxes relatives a custòdia de vehicles hauran de ser satisfetes, conjuntament
amb les de retirada i/o immobilització, prèvia la liquidació corresponent pels dies objecte de
custòdia, de la mateixa manera previnguda en l’article anterior.

Devolució de vehicles
Article 13.
1. La devolució d’un vehicle depositat o immobilitzat no tindrà lloc fins que s’acredite
que s’han satisfet les taxes corresponent, que haurà d’abonar-les o garantir el seu
pagament com a requisit previ, sense perjuí del dret de recurs que li assistix i de la
possibilitat de repercutir-les sobre el responsable de l’accident, de l’abandó del vehicle
o de la infracció que haja donat lloc a la retirada o immobilització.
2. El pagament de la liquidació d’estes taxes no exclou, de cap manera, el de les sancions
procedents per les infraccions que van donar lloc a la retirada o immobilitzat.

Vehicles no retirats del depòsit
Article 14. Amb els vehicles que hagen sigut depositats, es procedirà de conformitat amb el
que establix l’Art. 71.1.a) del RD. 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,
articles 4 i 6 de l’O.M. de 14 de febrer de 1974 i article 4.e).2º de la Llei 10/2000, de 12 de
desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana, en relació amb l’article 35.3 de RD.
2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Vehicles.

Infraccions tributàries
Article 15.
1. Les infraccions d’esta Ordenança, podran ser:
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a) lleus
b) greus
2. S’entén per infracció lleu l’incompliment d’obligacions o deures tributaris exigits a
qualsevol persona, siga o no subjecte passiu, per raó de la gestió d’esta taxa i quan no
constituïsquen infraccions greus. La falsedat en les dades per a l’exacta determinació
de la base de gravamen, constituïx infracció lleu.
3. S’entén per infracció greu deixar d’ingressar dins dels terminis reglamentàriament
assenyalats la totalitat o part del deute tributari, i el disfrutar o obtindre indegudament
beneficis fiscals, exempcions, desgravacions o devolucions.

Sancions tributàries
Article 16.
1. Les infraccions d’esta Ordenança es regularan pel que establix l’Ordenança
Reguladora de la Gestió, Recaptació i Inspecció dels Tributs i altres ingressos de dret
públic locals.
2. Així mateix seran exigibles interessos de demora pel temps transcorregut entre la
finalització del temps voluntari de pagament i el dia en què se sancionen les
infraccions.
3. Totes les sancions a què es referix el número 1 anterior, seran imposades per
l’Administració Municipal en ocasió dels requeriments i liquidacions que siguen
procedents, i sent-los d’aplicació el que disposen els articles 181 i següents de la Llei
General Tributària.
4. La imposició de sancions no impedirà en cap cas, la liquidació i cobrament de les
quotes meritades no prescrites.

Normes complementàries
Article 17. En el no previst en la present Ordenança i que faça referència a la seua aplicació,
gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’esta taxa es realitzarà d’acord amb el que preveu 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 s’aplique, segons prevé l’article 12é 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.
Disposició Final. La present Ordenança Fiscal la redacció definitiva de la qual ha sigut
aprovada pel Ple de la Corporació entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Butlletí
Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2003 romanent en vigor
fins a la seua modificació o derogació expresses.
A Chilches/Xilxes, a 28 de novembre de 2002. L’ALCALDE,
DILIGÈNCIA.- Esta Ordenança, que consta de dèsset articles, va ser aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió ordinària i ha sigut objecte de modificació per acord plenari de data 30
d’octubre de 2003, acord plenari de data 28 d’octubre de 2004, acord plenari de 27 d’octubre de
2005, acord plenari de 26 d’octubre de 2006, acord plenari de 25 d’octubre de 2007, acord
plenari de 30 d’octubre de 2008, acord plenari de 29 d’octubre de 2009, acord plenari de 28
d’octubre de 2010, acord plenari de 27 d'octubre de 2011, acord plenari de 25 d'octubre de 2012 i
acord plenari de 31 d'octubre de 2013. A Chilches/Xilxes, a 31 d’octubre de 2013. EL
SECRETARI,
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