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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO PEDREGUER

2425

APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA REGULADORA DE DE LA RETIRADA DE VEHICLES DE LES
VIES PUBLIQUES

L'Ajuntament ha aprovat definitivament l'expedient relatiu a la imposició, ordenació i
modificació, de l'ordenança reguladora de de la retirada de vehicles de les vies
publiques
Donant compliment a l'establert a l'article 17.4 del RDL 2/04, es fa públic el text íntegre
de la modificació:
..........................................................................................................................
Article 6.- Quota Tributària
Les tarifes de la retirada de vehicles serà la següent:
HORARI FESTIU(*) I
NOCTURN(**)

HORARI LABORAL DIURN
(08 a 20 hores)
ENGANXE
COMPLET

MIG ENGANXE

ENGANXE
COMPLET

MIG ENGANXE

QUALSEVOL VEHICLE FINS
1.800Kg.

95€

47.50€

142.50€

71.25€

QUALSEVOL VEHICLE DE
MÉS DE 1.800Kg.

127€

63.50€

190.50€

95.25€

Per emmagatzemament de
qualsevol vehicle fins
1.800Kg.

6 euros/*dia (a partir de
les

Per emmagatzemament de
qualsevol vehicle de més
1.800Kg.

9 euros/*dia (a partir
de les

primeres 24 hores

primeres 24
hores

(*)Festiu cap de setmana: del divendres a les 20.00 hores al dilluns a les 08.00 hores.
Altres festius: de les 20.00 hores de la vespra del festiu a les 08.00 hores del dia següent.
(**)Tarifa nocturna: qualsevol dia entre les 20.00 hores i les 08.00 hores.
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Contra l'acte d'elevació a definitiu de l'acord provisional, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar, un recurs contenciós-administratiu davant la Sala
del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la publicació d'aquest
edicte.
Pedreguer, 20 de febrer de 2017.
L’ALCALDE, Sergi Ferrús Peris
(signatura digital)
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