AJUNTAMENT DE PORTBOU
Hisenda

ORDENANÇA núm. 21
TAXA PER AL TRASLLAT I LA PERMANÈNCIA DE VEHICLES, MOBLES I EFECTES SIMILARS
AL DIPÒSIT MUNICIPAL O TERRENYS DEL COMÚ
Article 1r. Fonament i Naturalesa
A l’empara d’allò previst als articles 58 i 20.3 de la Llei 39/88, de 28 de desembre reguladora de
les hisendes locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal,
aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de permanència de vehicles,
mobles i efectes similars al Dipòsit Municipal o terrenys del comú.
Article 2n. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei del trasllat i la permanència de
vehicles, mobles i efectes similars al dipòsit municipal o terrenys del comú.
Article 3r. Subjectes Passius
Són subjectes passius de la taxa, les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a què es
refereix l’art.33 de la Llei General Tributària que siguin propietaries del vehicle, moble o efecte que
hagin estat retirats al dipòsit municipal.
Article 4t. Quota tributària
Les taxes per dia o fracció de permanència són les següents:
EUROS
AUTOMÒBILS I FURGONETES
Primer dia o fracció
Dies següents o fracció

8,68
5,84

MOTOCICLETES I VEHICLES DE DUES RODES
Primer dia o fracció
Dies següents o fracció

5,84
2,08

CAMIONS, AUTOCARS, CAMIONETES, PLATAFORMES I SIMILARS
Primer dia o fracció
Dies següents o fracció
EFECTOS DIVERSOS
Per cada m3 ocupat i per dia o fracció

17,46
8,55

2,59

PER VEHICLE RETIRAT
Per cada vehicle retirat

17,46

GRUA
Per cada servei de grua

124,13

PER VEHICLE IMMOBILITZAT
Article 5è. Acreditament

77,65

1.
La taxa s’acredita pel fet del trasllat, ingrés o permanència al Dipòsit Municipal, situat en
el magatzem d'aquest Ajuntament, de vehicles, mobles o altres efectes. També hi ha l'obligació
de contribuir quan els vehicles, mobles o efectes similars siguin custodiats per la Policia
Municipal en carrers, places o terrenys del comú.
2.
Els vehicles, mobles o altres efectes estaran degudament relacionats o inscrits en un registre,
en la casella final del qual s'anota la data de sortida i l'autoritat o organisme d'on procedeix l'ordre o
resolució en virtut de les quals es retiren del dipòsit esmentat.
3.
El pagament s’efectuarà abans de retirar el vehicle del lloc on estigui immobilitzat o dipositat.
A aquest efecte qui pretengui retirar un vehicle haurà d’acreditar la seva titularitat o actuar en
representació del titular.
4.

El pagament de la taxa no exclou les sancions per infracció de les normes de circulació.

Article 6è. Normes Particulars de Gestió
1.
Els vehicles o objectes que no hagin estat retirats del dipòsit són venuts per l'autoritat,
passats els terminis següents:
a)

Camions, furgonetes, automòbils, motocicletes i altres vehicles, als dos mesos.

b)

Altres efectes diversos, es fa a l'any.

2.
La venda d'objectes dipositats al Dipòsit Municipal està sotmesa a la normativa vigent sobre
venda d'objectes en pública subhasta.
3.
Totes les despeses ocasionades amb motiu de la càrrega, descàrrega i transport d'efectes al
Dipòsit Municipal, són a càrrec dels propietaris.
Article 7è.Beneficis fiscal
No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per la determinació del deute tributari.
Article 8è.Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran en l’establert en la Llei General
Tributària i les normes que la desenvolupin.
DISPOSICIÓ FINAL.
1.- S’autoritza el president per dictar quantes instruccions siguin necessàries per a l’aplicació
d’Aquesta ordenança.
2.- La modificació d’aquesta ordenança ha estat aprovada provisionalment per acord de Ple de la
corporació en sessió celebrada el 19 de octubre de 2017, i definitivament, en no haver-se
presentat cap al·legació contra el mateix, per edicte publicat al Butlleti Oficial de la Província núm.
332 de 29 de desembre de 2017, entrant en vigor l’endemà de la seva publicació; s’aplicarà a
partir de l’1 de gener de 2018 i romandrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.

PORTBOU, 29 de desembre de 2017

LLEGENDA
1. Aquesta ordenança ha estat modificada i aprovada pel Ple de la corporació en sessió celebrada el
10 de Desembre de 2008, i entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província, s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2009 i romandrà vigent fins a la seva modificació o
derogació expressa.
PORTBOU, 10 de Desembre de 2008.2. Modificada desembre de 2017

