
 

 

 

 

 

 

Àrea #DeltebreEficient                                                                 

Hisenda 

 

 

149 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14.– Taxa per l’Enretirada i Immobilització 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, de conformitat amb el que disposen els 
articles 15 a 19 de la Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la 
taxa per retirada o immobilització 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 57 de l'esmentat Reial 
Decret Legislatiu, i als articles 7 i 70 a 72 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de 
març, pel qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles 
de motor i Seguretat Vial, modificat per la Llei 19/2001, de 19de desembre. 
 
Article 2. Obligació de contribuir, fet imposable i subjecte passiu 
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació del servei d'immobilització o de 
retirada del vehicle de la via i el seu dipòsit previstos a l'article 72 del Reial Decret 
Legislatiu 339/1990, de 2 de març, que es detallen: 
 
Immobilització de vehicles: 
La immobilització dels vehicles en vies urbanes quan no disposin del títol que els habiliti 
per a l'estacionament en zones limitades en temps o excedeixin de l'autorització 
concedida fins que es pugui identificar el seu conductor. 
 
Retirada de vehicles: 
a) Sempre que directament o indirectament 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 ha estat immobilitzat per deficiències d'aquest. 
d) Quan immobilitzat un vehicle, d'acord amb allò que disposa l'article 67.1 paràgraf 
tercer, l'infractor persisteixi en la seva negativa de dipositar o garantir el pagament de 
l'import de la multa. 
 
Article 3. Tarifes. 
El tipus de percepció de drets s'ajustarà a les següents tarifes: 

 EUROS 

Epígraf primer: Per la immobilització de vehicles:  

Ciclomotors i motocicletes 10,87 € 

Turismes i furgonetes 32,60 € 
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Camions i autocars 108,68 € 

  

Epígraf segon: Per transport de vehicles al dipòsit municipal:  

Ciclomotors i motocicletes 70,00 € 

Turismes i furgonetes fins a 3500 Kg. de càrrega  150,00 € 

Camions de més de 3500 Kg. de càrrega i autocars 317,35 € 

Per mobilització grua sense enganxar el vehicle (ciclomotors i 
motocicletes) 

50,-- € 

Per mobilització grua sense enganxar el vehicle (turismes i camions) 80,-- € 

  

Epígraf tercer:  

Per pupil·latge de vehicles al dipòsit municipal, per cada dia d’estada de 
qualsevol vehicle al dipòsit municipal: 

 

A) Ciclomotors i motocicletes 3,26 € 

B) Turismes i furgonetes fins a 3500 Kg. de càrrega 30,00 € 

C) Camions de més de 3500 Kg. de càrrega i autocars 50,00 € 

 
Article 4. Normes de gestió i aplicació 
1. La tarifa per immobilització del vehicle s'aplicarà en el moment de procedir a la 
retirada dels mitjans emprats per a la seva immobilització. 
 
2. La tarifa per transport s'aplicarà sempre que la retirada del vehicle es dugui a terme 
amb mitjans propis de l'Ajuntament o del concessionari, i quan a judici de la Prefectura 
de la Policia Local hagin de ser utilitzats mitjans o serveis diferents del que disposa la 
Corporació. 
 
3. S'entendran com a dipòsit municipal els locals o llocs habilitats per l'Ajuntament a 
aquest efecte. 
 
4. Serà condició indispensable per poder retirar del dipòsit un vehicle remolcat, haver 
satisfet l'import del servei de transport i la seva custòdia. 
 
5. La tarifa corresponent a la custòdia del vehicle començarà a comptar-se a partir de 
les 12 hores següents de l'ingrés en el dipòsit municipal. 
 
Article 5. Subjecte passiu 
Els propietaris dels vehicles immobilitzats o retirats estaran obligats a pagar la tarifa 
assenyalada en aquesta ordenança, amb independència de la multa que correspongui 
per la infracció comesa. 
 
Article 6. Supòsits de no subjecció 
1. Als propietaris de vehicles abandonats a la via pública en cas d'utilització il·legítima, 
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no els serà exigit cap dret o taxa de les reguladores en aquesta ordenança. 
 
2. Els vehicles que es retirin de la via pública amb motiu del pas de comitives oficials, 
desfilades, cavalcades, proves esportives i altres activitats de relleu, no seran gravats 
ni els serà cobrat l'import del trasllat als titulars, de la mateixa manera que si la mesura 
hagués estat presa per motiu de la reparació o la neteja de la via pública, excepte quan 
així s’hagi senyalitzat amb la suficient antelació. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de 
la Província, i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2005. 
El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o 
derogació expresses. 
 
DILIGÈNCIA 
Aquesta ordenança fou aprovada inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament en la seva 
sessió de data 27 d’octubre de 2004, i definitivament 30 dies hàbils desprès de la seva 
publicació. 
                                                                                                 Vist i plau 
EL SECRETARI,                                                               L'ALCALDE, 

 

  


