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ORDENANÇA FISCAL NUM. 12 
 
TAXA PER RETIRADA O IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA      
 
ARTICLE 1.- Fonament i naturalesa 
 
 A l'empara de l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, i els articles 6.1 i 8.1 a i b) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, 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 o immobilització de vehicles de la via públi-
ca", 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 o 
immobilització de vehicles estacionats indegudament o abandonats o estacionats 
abusivament a la via pública, per  aplicació dels articles 70 i 71 del Decret Legislatiu 
339/1990 de 2 de març i disposicions concordants, així com les modificacions 
posteriors de la legislació vigent. 
 
ARTICLE 3.- 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. 
 Serà substitut del subjecte passiu, el conductor del vehicle. 
 
ARTICLE 4.- Exempcions 
 
 Sense perjudici del que estableix l'article 24.3 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, no s'admetran exempcions, reduccions o bonificacions. 
 
ARTICLE 5.- Tarifes 
 
 Les tarifes a aplicar són les següents: 
 

a) Per retirada i transport o immobilització de cada vehicle: 
 

Turismes i remolcs 75,00 
Motocicletes i ciclomotors 45,00 
Vehicles amb un PMA superior a 3500 Kg 500,00 

 
b)     Per dipòsit i custòdia del vehicle 
 

El primer dia (24 hores) Quota zero 
A partir del segon dia  
Turismes i remolcs 19,00 €/dia 
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Motocicletes i ciclomotors. 13,00 €/dia 
Vehicles amb un PMA superior a 3500 Kg 29,00 €/dia 

 
 D’acord amb el que estableix l’article 71.2 del RDL 339/1990 ,als vehicles sostrets o 
utilitzats de forma il·legítima, sempre que s’acrediti mitjançant la còpia de la denúncia 
presentada, se’ls aplicarà quota zero. 
 
ARTICLE 6.- Normes de gestió i recaptació 
 
 El pagament de la taxa s'exigeix en el moment de la prestació del servei. L'import 
de la taxa es fa efectiu d'acord amb qualsevol dels procediments previstos en 
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 
 El meritament de la taxa per aquells vehicles dipositats per ordre judicial o 
administrativa, s'iniciarà a partir de la data de la sentència judicial o resolució 
administrativa. 
 
ARTICLE 7.- Inspecció i recaptació 
 
 La inspecció i la recaptació de la taxa es realitzarà d'acord amb el que preveuen la 
Llei General Tributària i les altres Lleis reguladores, així com  les disposicions dictades 
pel seu desenvolupament  i  l'Ordenança  General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 
ARTICLE 8.- Infraccions i sancions 
 
 Per tot el que faci referència a la qualificació de les infraccions tributàries així com a 
la determinació de les sancions que  els  correspongui en cada supòsit, s'aplicarà el 
règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i 
la desenvolupen. 
 
Disposició final 
 
 La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor, prèvia publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província del seu text, el dia 1 de gener del 2013 i continuarà vigent fins a la 
seva modificació o derogació. 
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