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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
RECOLLIDA I DIPÒSIT DE VEHICLES ESTACIONATS DEFECTUAOSAMENT  O 
ABANDONATS A LA VIA PÚBLICA I LA TAXA CORRESPONENT. 
 
DISPOSICIONS GENERALS 
Article 1r. De conformitat amb el que disposa l'article 20 , del TRLRHL, aprovat per 
RDL 2/2004, de 5 de març , l' Ajuntament d’ Aielo de Malferit  estableix la present 
ordenança municipal amb la finalitat de 1) regular  la  prestació del servei de retirada 
de vehicles de la via pública, provocada per l'abandonament d' aquestos,  pel seu 
estacionament defectuós o abusiu en la via publica, per la custòdia del vehicle fins a la 
recollida pels interessats, 2) regular la taxa corresponent que es deriva de la prestació 
dels esmentats serveis. 
 
Article 2. Constitueix el fet imposable de la taxa la retirada d'un vehicle de la via 
pública, així com la seva immobilització i la custòdia al dipòsit municipal , d' aquells 
vehicles estacionats defectuosament o abandonats i que impedeixin la circulació, que 
constitueixin un perill per a aquesta, i , en general , l'actuació municipal de retirada de 
vehicles en tots aquells supòsits en què la normativa vigent així ho establixca. 
 
OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR. Article 3. L' obligació de contribuir neix, i per tant 
es merita la taxa , quan s'inicia la prestació del servei. En el supòsit de retirada de 
vehicles de la via pública s'entendrà iniciat el servei quan la grua comença a 
realitzar el treball de càrrega del vehicle . 
 

SUBJECTE PASSIU. Article 4t. És subjecte passiu de la taxa el titular del vehicle, 
excepte en cas de sostracció o altres formes d'utilització del vehicle en contra de la 
voluntat d'aquell, degudament justificat. En aquests casos, s'ha d'acreditar el 
robatori mitjançant còpia de la denúncia presentada davant l'organisme competent . 
 

BASE IMPOSABLE. Article 5è. La base imposable ve determinada pel cost del servei i 
expressada en quantia determinada per l'aplicació del quadre de tarifes de l'article 6è. 
La tarifa aplicable per la retirada del vehicle, es veurà incrementada per la que 
correspongui per la custòdia en el dipòsit municipal de cada vehicle, que es meritarà 
diàriament, i es computaran per dies naturals. 
 

TARIFES. Article 6è. Les tarifes a aplicar seran les següents: 
 

CONCEPTE Retirada 

Sortida de grua i arrossegament fins dipòsit municipal (Tot els vehicles) 97 € 

Per enganxament de vehicles (Es persona el propietari / conductor i no s'arriba a 
traslladar el vehicle al dipòsit municipal) 

48 € 

Permanència del vehicle al dipòsit municipal a partir de les 24 primeres hores. Per 
dia o fracció de dia. La taxa es cobrarà per cada fracció de 24 hores o inferior de 
l'entrada en dipòsit. 
 
 

6 € 

 

En aquells casos en què s'hagi iniciat la prestació del servei, amb la immobilització del 
vehicle amb cep o un altre mecanisme similar  i es personés l'interessat donant lloc al 
desenganxament del vehicle, haurà d'abonar el 50 per 100 de l'import de les tarifes 
esmentades. Aquest desenganxament es produirà llevat que hi hagi raons 
degudament justificades que aconsellin el trasllat del vehicle al dipòsit municipal. 
 

Aquesta mateixa tarifa reduïda hauran de satisfer els conductors o propietaris dels 
vehicles que resultin temporalment immobilitzats amb cep o mecanisme similar, en 
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aquells supòsits en què no resulte acreditada l'existència de les pertinents 
autoritzacions administratives per a conduir i documentació dels vehicles que exigeixi 
la legislació sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària . 
 

En els vehicles accidentats retirats de la via pública per restablir la seguretat del 
trànsit, s'aplicarà la tarifa en funció del tipus de vehicle i de si es custodia en el dipòsit 
municipal . En cas que això últim passés, la taxa per dipòsit es meritarà a partir de les 
72 hores d'estada al dipòsit municipal 
 

EXEMPCIONS. Article. 7è. Queden exempts del pagament d'aquestes tarifes els 
vehicles robats i aquells que hagin de ser retirats per motius de força major. Els 
supòsits de robatori s'han d' acreditar mitjançant l'aportació de la còpia de la denúncia 
per sostracció presentada davant les autoritats competents. 
 

NORMES DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ. Article. 8è. Els vehicles retirats pels serveis 
municipals estaran a disposició dels seus propietaris en el dipòsit habilitat a l'efecte. 
Acreditada la titularitat del vehicle per qui el reclame, es podran retirar pel titular que 
haurà d'abonar prèviament l'import de la taxa. Això amb independència de la sanció 
corresponent  per la infracció de trànsit comesa. 
 

PROCEDIMENT D’ ACTUACIO RESPECTE A LA RETIRADA DEL VEHICLE I 
ALTRES. Article. 9è.  En compliment de les ordenances municipals i en altres normes 
estatals vigents en matèria de trànsit, la Policia Municipal podrà ordenar la retirada 
d'un vehicle de la via pública i el seu trasllat al dipòsit municipal. 
 
L'agent de policia després d'haver comprovat les circumstàncies , procedirà a efectuar 
l'oportuna denúncia, fent ús, en cas necessari, de la Grua Municipal. Si és així , haurà 
de realitzar un informe fotogràfic i aixecarà una acta sobre l'estat de conservació del 
vehicle en el moment de la seva retirada, com a garantia tant per a l'administrat com 
per a l'Administració. 
 
En el moment de la retirada del vehicle l'agent encarregat, deixarà un adhesiu en lloc 
ben visible, on s’ indicara la placa de matrícula del vehicle retirat, així com el telèfon en 
el qual podrà posar-se en contacte amb la Policia Municipal per informar sobre el motiu 
de la retirada, import a abonar per a recuperar el vehicle i qualsevol altra consulta 
relativa al procediment dut a terme. 
 
Previ al lliurament del vehicle, l'interessat haurà de personar-se en les dependències 
de la Policia Municipal, identificant-se com titular del vehicle o presentant autorització 
sobre el mateix en cas que no ho fos, i abonar la taxa corresponent. Tanmateix i 
depenent de les circumstàncies que van motivar la retirada del vehicle, la Policia 
Municipal podrà requerir al costat dels anteriors qualsevol altra documentació 
addicional. Formalitzat el tràmit administratiu per a la retirada del vehicle i pagament 
de la taxa, la Policia Municipal procedirà al lliurament del vehicle. 
 
Transcorregut un període superior a un mes des de la retirada del vehicle de la via 
publica i el seu trasllat al Dipòsit Municipal, es requerirà al titular per a que procedisca 
a  la seua retirada.  
 
En el requeriment se li advertirà que, de no retirar el vehicle en el termini atorgat a este 
efecte, el dit vehicle serà considerat com a residu urbà o municipal, en els termes que 
preveu la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana, i 
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es procedirà al seu al trasllat del vehicle al un centre autoritzat de tractament de 
vehicles. 
 
Si no haguera sigut possible la identificació del titular o la seua notificació, es notificarà 
per edictes, de conformitat amb el que disposa  la Llei 4/99, de 13 de gener y la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, procedint-se al tractament del mateix com a residu 
domèstic, una vegada hagen transcorregut els terminis establits legalment. 
 
En cas de procedir a l’ ’entrega del vehicle al Centre de Tractament per a la seua 
posterior destrucció i descontaminació, s’  haurà d’acreditar per la dita instal·lació 
mitjançant un certificat d’entrega, demostratiu de la posada a disposició del vehicle per 
a la seua descontaminació. Aquest certificat de destrucció acredita el fi de la vida útil, 
donant lloc a la seua immediata descontaminació com a residu perillós, i justificarà la 
baixa electrònica definitiva en circulació del vehicle en el Registre de Vehicles de la 
Direcció General de Trànsit, conforme al procediment previst en l’article segon de 
l’Orde INT/624/2008, de 26 de febrer, per la qual es regula la Baixa Electrònica dels 
Vehicles Descontaminats al Final de la seua Vida Útil. 
 
En aquells casos en què s’ estime convenient, l’Alcalde o autoritat corresponent per 
delegació, podrà acordar la substitució de la destrucció del vehicle per la seua 
adjudicació als serveis de vigilància i control del trànsit, o altra finalitat d’nterès social 
 
DISPOSICIO ADDICIONAL PRIMERA.- Tant per a les previsions d’aquesta 
Ordenança, com per a omplir els buits normatius  no regulats, hi haurà que acatar allò 
dispost en la legislació estatal o autonòmica, tenint  present el principi de jerarquia 
normativa.  
   
DISPOSICIÓ ADDICIONAL DEROGATÒRIA ÚNICA.- Queda derogada l’anterior 
Ordenança publicada en el BOP de 14 de maig de 2009, així com els actes o 
disposicions municipals vigents que entren en contradicció  amb les previsions de la 
present. 
 
DISPOSICIÓ FINAL. .- La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seua 
publicació definitiva al  BOP de València i es mantindrà vigent fins la seua modificació 
o derogació expressa. 
 
 


