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Ordenança fiscal núm. 12 
 
 

Taxa per a la immobilització i la retirada de vehicles 
abandonats o estacionats defectuosament o abusiva a la via 

pública 
 

 
 
Article 1.-   Fonament i naturalesa 

D’acord amb els articles 133.2 i 142 de la Constitució i 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 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix 
la taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o 
abusivament a la via pública, que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les normes 
de la qual s’ajusten al que disposen els articles 20 i següents d’aquest Reial Decret 
Legislatiu i als articles 84 i 85 del Reial Decret Legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i 
seguretat vial. 
 
 
Article 2.-   Fet imposable 

Constitueix fet imposable: 
a) El trasllat, l’ingrés o la permanència de vehicles en el dipòsit municipal. 
b) La prestació del servei de retirada de vehicles, iniciada o completa. 
c) La immobilització de vehicles per procediment mecànic. 

 
La prestació dels serveis d’immobilització per procediment mecànic de vehicles 
estacionats antireglamentàriament a la via pública o de retirada del vehicle de la pròpia 
via pública, procedeix en el casos següents: 

a) Sempre que constitueixi perill o causi greus pertorbacions a la circulació o al 
funcionament d’algun servei públic i també quan pugui presumir-se el seu 
abandonament a la via. 

b) En cas d’accident que impedeixi continuar la marxa. 
c) Quan el vehicle ha estat immobilitzat per deficiències tècniques. 
d) Quan immobilitzat un vehicle, d’acord amb el que disposa l’article 67.1, paràgraf 

tercer, del Reial decret legislatiu 339/1990 de 2 de març, l'infractor persisteixi en 
la seva negativa de dipositar o garantir el pagament de l'import de la multa. 

e) En tots els supòsits previstos en les lleis, reglaments, ordenances i normativa en 
general sobre trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària. 

 
 
Article 3.-  Subjecte passiu 

Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix 
l’article article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, titulars 
del vehicle retirat o immobilitzat, amb independència de la multa que correspongui, 
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segons la infracció comesa, i com a requisit previ a la devolució del vehicle o del bé 
moble. 
Article 4.-  Quota tributària 

La quota tributària resulta de l’aplicació de les tarifes següents: 
 

 Per retirada de 
cada vehicle 

Per custòdia del 
vehicle 

Immobilització 

- Bicicletes: 26,50 € 
5,00 € / dia 

56,00 € / mes 
--- 

- Ciclomotors: 48,50 € 
5,00 € / dia 

57,00 € / mes 
31,00 € 

- Motocicletes, tricicles, 
motocarros i semblants: 

97,00 € 
10,00 € / dia 

100,00 € / mes 
58,00 € 

- Vehicles fins PMA 2.000 Kg: 107,00 € 
21,00 € / dia 

265,00 € / mes 
86,00 € 

- Vehicles PMA 2.000-4.000 Kg: 150,00 € 
21,00 € / dia 

297,00 € / mes 
86,00 € 

- Vehicles PMA  superior a 
4.000 kg: 

204,00 € 
42,00 € / dia 

582,00 € / mes 
119,00 € 

 
NOTES: 

1) L'import del servei s’abonarà reduït en un 50% si després d'haver-se col·locat les 
rodes supletòries, o d’haver-se finalitzat totes les operacions necessàries per 
enganxar el vehicle a la grua, aquesta no arribés a remolcar el vehicle per 
comparèixer el propietari o conductor i retirar-lo personalment 

2) El temps de custòdia comença a partir del tercer dia següent de l’ingrés del 
vehicle al dipòsit municipal. 

3) Als propietaris de vehicles abandonats a la via pública que puguin acreditar que 
aquests s’hi trobaven per causes alienes a la seva voluntat, no se’ls imposarà 
cap multa, però hauran d’abonar la taxa per trasllat i custòdia. 

 Els vehicles que es retirin de la via pública amb motiu d’un pas de comitives, 
desfilades, cavalcades, proves esportives, etc. no seran sancionats ni se’ls 
cobrarà l'import del trasllat, si no s’hagués senyalitzat la prohibició 
d’estacionament amb una antelació de 24 hores. La mateixa norma se seguirà si 
la retirada del vehicle fos imposada per la reparació o bé la neteja de la via 
pública. 

 En el cas de retirada per estacionament indegut a causa de plaques mòbils, 
sobre la taxa de retirada pot aplicar-se una bonificació de fins al 90% per causa 
justificada i raonada mitjançant un plec de descàrrec. 

4) L'Ajuntament declina tota mena de responsabilitat pels desperfectes que pogués 
experimentar el vehicle durant la immobilització, transport o estada dins el 
dipòsit, a menys que es pogués demostrar negligència per part del personal a les 
seves ordres. 

5) En tot cas, en el moment de l’aplicació de l’article 615 del Codi Civil, es 
computaran com a despeses tots el resultants de l’aplicació d’aquesta 
Ordenança. 

 
 
Article 5.-  Normes de gestió i recaptació 
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1.- El pagament de la taxa s’exigeix en el moment de la prestació del servei. L'import 
de la taxa es fa efectiu a l’oficina corresponent contra el lliurament d’un comprovant 
que dóna l'Ajuntament o mitjançant un sistema automàtic. Els imports recaptats 
s’ingressen diàriament als comptes restringits oberts amb aquest objecte i es liquiden 
a la Tresoreria Municipal amb la periodicitat que determini l'Ajuntament. 
 
2.- Els propietaris dels vehicles immobilitzats o retirats, a més a més d’abonar la tarifa 
assenyalada a la present Ordenança seran sancionats amb la multa corresponent 
segons el Codi de Circulació. 
 
3.- No es podrà retirar cap vehicle del dipòsit sense satisfer prèviament l'import dels 
drets de custòdia i del servei de transport. 
 
 
Article 6.- Infraccions i sancions 

La inspecció d’aquesta taxa i la qualificació d’infraccions tributàries i sancions, 
s’ajustarà a l'establert a l'Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació. 
 
 
Disposició final 

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de tres de 
novembre de dos mil tres, començarà a regir el dia 1 de gener de 2004. El seu període 
de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la seva 
derogació expresses. 
 
 

* * * * * * 
 


