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TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS 
DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA 

 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats atorgades per 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 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
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 preveu l’article 58 de l’esmentada Llei 39/88. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei de retirada de vehicles, els conductors o 
propietaris dels quals, havent estat advertits per mobilitzar-los, no corregeixin la deficiència que ha motivat la 
mesura i la permanència d’un vehicle abandonat o estacionat abusivament a la via pública. 
 
Article 3. Obligació de contribuir 
 
L’obligació de contribuir neix per l’aplicació de l’article 292 del Codi de la Circulació i afecta qualsevol vehicle 
el conductor o propietari del qual, havent estat advertit a mobilitzar-lo per l’agent de circulació, no corregeix la 
deficiència causant de l’advertència i la permanència d’un vehicle abandonat al carrer pel fet de trobar-se 
estacionat a la via pública de manera que impedeixi la circulació, li signifiqui un perill o la destorbi greument. 
 
Article 4. Acreditament 
 
La taxa s’acredita a partir del moment en que es procedeix a la retirada dels vehicles abandonats o estacionats 
de manera defectuosa o abusiva a la via pública, d’acord amb el que preveu l’article anterior. 
 
Article 5. Subjecte passiu 
 
En són subjectes passius els propietaris dels vehicles retirats, que estan obligats a pagar les tarifes que 
s’assenyalen, amb independència de la multa que correspongui, segons la infracció comesa. 
 
Article 6. Responsables 
 
Es consideraran responsables les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38, 39 i 40 
de la Llei General Tributària. 
 
Article 7. Tarifes 
 
Les tarifes diàries que s’han d’aplicar són les següents: 
 

A) Per retirada i transport de cada vehicle: 
 

Es determinarà la quota aplicable en funció de l’import facturat per la persona física o jurídica 
que presti el servei. 
 
Aquesta tarifa s’aplicarà per cada servei efectuat. 

 
B) Per dipòsit i custòdia del vehicle retirat (import/dia): 
 

- Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i altres vehicles de 
característiques anàlogues ............................................................................. 0,60 € (100 ptes) 
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- Automòbils de turisme, camions i similars ................................................... 2,40 € (400 ptes) 
- Tota mena de vehicles amb PMA superior  
a 3.500 Kg. ..................................................................................................... 6,01 € (1.000 ptes) 
 

1. Als efectes d’aplicació d’aquestes tarifes, es computaran sencers, en qualsevol cas, els dies en què 
es dugui a terme la retirada del vehicle i la recuperació del dipòsit municipal pel seu propietari. 
 
2. No es concedirà cap exempció ni bonificació en el seu pagament de la taxa regulada en aquesta 
ordenança, essent les tarifes aplicables per dies sencers. 
 

Article 8. Normes de gestió i recaptació 
 
El pagament de la taxa s’exigeix en el moment de la prestació del servei. L’import de la mateixa es farà efectiu 
amb l’oficina municipal corresponent contra el lliurament d’un comprovant que donarà l’Ajuntament. 
 
Article 9. 
 
1. No es tornarà al seu propietari cap dels vehicles que hagin estat objecte de retirada de la via pública, fins 
que no s’hagi fet efectiu el pagament de les taxes acreditades. Aquest pagament no exclou el de les sancions 
de circulació o policia urbana que poguessin correspondre. 
 
2. L’Ajuntament procedirà a la venda en pública subhasta dels vehicles que tinguin dipositats en els recintes 
o locals establerts a l’efecte quan, després d’haver-se notificat formalment als seus titulars la circumstància 
de la retirada del vehicle i del seu dipòsit, transcorrin més de dos mesos sense que aquests hagin instat la 
restitució dels vehicles. 
 
Quan els titulars dels vehicles dipositat fossin desconeguts o no coneixés el seu lloc de residència, la qual 
cosa impossibilitès la notificació personal, aquesta es farà per edictes publicats, amb càrrec als titulars dels 
vehicles, en el Butlletí Oficial de la Província o en el de l’Estat en el cas de vehicles matriculats fora de la 
província. 
 
Transcorreguts dos anys des de la data de publicació de l’edicte corresponent, el vehicle serà venut en pública 
subhasta. Si es preveu que el vehicle no s’ha de poder conservar sense notable deteriorament, o que el preu 
de venda disminuirà considerablement, o que el valor al final del període de custòdia no podrà cobrir totes les 
despeses ocasionades per la retirada i dipòsit, es procedirà a la seva alienació, també en púbica subhasta, 
un cop hagin transcorregut vuit dies des de la publicació de l’edicte al Butlletí Oficial corresponent. 
 
El producte de la venda dels vehicles s’aplicarà al pagament de la totalitat de les despeses ocasionades amb 
motiu de la retirada i dipòsit dels vehicles; la quantitat sobrant es dipositarà, durant el termini d’un any, a 
disposició del titular del vehicle. Transcorregut aquest termini, s’adjudicarà a l’Ajuntament. 
 
Article 10. Infraccions i sancions 
 
1. Els funcionaris municipals encarregats del cobrament a les oficines corresponents són responsables de la 
defraudació que es pugui produir en l’expedició dels comprovants referits, amb la penalització conseqüent 
d’acord amb les disposicions legals vigents. 
 
2. En tot lo relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions que a les mateixes 
corresponguin en cada cas, s’estarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària. 
 
Article 11. Exempcions, reduccions i bonificacions  
 
1. No es podran concedir altres reduccions, exempcions o bonificacions, en l’aplicació de la present 
ordenança, que les determinades a la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, a 
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d’altres Lleis de Règim Local, o en les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat. 
 
2. No obstant el que preveu el paràgraf anterior, es podran concedir reduccions, exempcions o bonificacions 
quan, per part de la persona interessada, es demostri tenir-ne dret, per a la qual cosa s’haurà d’aportar la 
disposició normativa que així ho acrediti. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL  
 
En tot allò que no s’hagi previst en aquesta ordenança, s’estarà al que preveu la Llei 39/1988, reguladora de 
les Hisendes Locals, la Llei General Tributària, el Reglament General de Recaptació i altres disposicions 
normatives, reguladores de la matèria, que siguin aplicables. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i 
començarà a regir a partir del dia primer de gener de mil nou-cents noranta. El seu període de vigència es 
mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la seva  derogació expresses. 
 
DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ 
 
La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió del dia 27 de 
novembre de 1989, es considera definitivament aprovada per no haver-se presentat cap reclamació contra la 
mateixa, d’acord amb el que disposa l’article 17.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,  reguladora de les 
Hisendes Locals. Certifico. 

 


