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ORDENANÇA FISCAL 12. TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES 
ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA 

 
 
Article 1. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable d'aquesta Taxa la realització de les activitats municipals 

consistents en la retirada de vehicles de la via pública per mitjà de la grua municipal, el 
seu trasllat al Dipòsit Municipal de vehicles, i la seva immobilització mitjançant paranys, 
sempre que aquestes actuacions siguin motivades per infraccions de les normes de 
circulació i altres ordenances i reglaments municipals. 

2. No estaran subjectes a la Taxa aquelles actuacions municipals respecte de les quals 
l’Alcalde o persona a qui ho delegui hagués estimat previ informe favorable de la Policia 
la reclamació interposada pel particular en contra seva. En aquesta situació queda 
reconegut el dret del contribuent a la devolució de l'import de la Taxa indegudament 
satisfet en el moment de retirar el vehicle del Dipòsit Municipal. 

 
Article 2. Obligació de contribuir  
 
L'obligació de contribuir neix per l'aplicació de l'article 71.2 del RD Legislatiu 339/90 de 2 
de març sobre Trànsit i Circulació de Vehicles o Motos i Seguretat Vial.  
 
Article 3. Subjecte passiu 
 
1. Seran subjectes passius les persones físiques o jurídiques que  provoquin l'activitat 

regulada per aquesta ordenança amb independència de la multa que correspongui, 
segons la infracció comesa i com a requisit previ a la devolució del vehicle o la cosa 
dipositada. 

 
Article 4. Tarifes 
 
TARIFA PRIMERA.- Retirada del vehicle i trasllat al dipòsit municipal.   

    

EPÍGRAF PRIMER   

    

Retirada de ciclomotors 41,20 

Retirada de motocicletes 61,80 

Retirada d'automòbils de turisme i altres vehicles de tres o quatre rodes fins a 3.500 
kgs. MMA 

82,40 

Tota mena vehicles amb PMA superior a 3.500 Kgs 123,60 

El servei de grua enganxat al vehicle, sense produir-se l’ingrés al dipòsit es reduirà la tarifa un 
50%. 

    

EPÍGRAF SEGON   

    

Per cada dia d'estada, a partir del següent, al del dipòsit del vehicle, fins a complir la 
primera setmana d'estada 

15,45 

Per cada setmana natural o fracció d'estada al dipòsit, a partir de la 1ª setmana 
natural següent a la del dipòsit del vehicle 

103,00 

    

TARIFA SEGONA.- Immobilització de vehicles   

    

 Immobilització del vehicle per procediments mecànics  30,90 
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Article 5. Normes de gestió i recaptació 
 
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'ofici corresponent contra el lliurament d'un comprovant que dóna 
l'Ajuntament. 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. Queden exceptuats del deure d’abonar la taxa els propietaris dels vehicles en el cas 

de robatori o d’altres formes d’utilització del vehicle en contra de la voluntat del seu 
titular, degudament justificades. 

 
3. Així mateix, també s'exceptua del deure d’abonar la taxa als adjudicataris dels béns 

dipositats per subhasta, ordenada per l'Ajuntament. En tal cas, només caldrà que 
s’acrediti el pagament de la quantitat per la qual es va realitzar l’adjudicació. 

 
 
Disposició final.  
 
En tot allò no regulat explícitament, s'atendrà a les Ordenança Fiscal General i  
Disposicions Legals vigents. 
Aquesta Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la publicació en el butlletí Oficial de la 
Província i serà aplicable a partir de l'1 de gener del 2000. El seu període de vigència es 
mantindrà fins que n'esdevinguin la modificació o la derogació expresses. 

Aquesta Ordenança Fiscal fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 7 
d’octubre de 1999 i modificada en sessió de data 26 de novembre de 2012. 
 
 
 Vist i plau, 
 L’ALCALDESSA, EL SECRETARI, 
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