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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.4 
 

TAXA PEL SERVEI DE RETIRADA I IMMOBILITZACIÓ DE VEH ICLES I OBJECTES DE LA 
VIA PÚBLICA I L'ESTADA AL DIPÒSIT MUNICIPAL 

 
 
Article 1r.- Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 de del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, per el que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament 
estableix la taxa pel servei de retirada i immobilització de vehicles i objectes de la via 
pública i l'estada en el dipòsit municipal que es regirà per la present ordenança fiscal. 
 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis de competència 
municipal següents: 
 
a) La retirada i la immobilització de vehicles i objectes de la via pública. 
b) L'estada en el Dipòsit municipal. 
 
 
Article 3è.- Subjecte passiu 
 
Tenen l'obligació de contribuir els propietaris dels vehicles o dels objectes retirats o 
immobilitzats. 
 
 
Article 4t.- Responsables 

 
Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària. 

 
Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o 
liquidadors de les fallides o concursos de societats i entitats en general en el supòsit i amb 
l’abast que estableix a l’article 43 de la Llei general tributària. 
 
 
Article 5è.- Base imposable. 
 
La base de la taxa la determinarà el tipus o la classe de vehicles o l'espai que ocupin els 
vehicles i els objectes dipositats. 
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Article 6è.- Quota tributària 
 
La taxa per la retirada i la immobilització de vehicles i objectes de la via pública és la 
següent: 
 
 

a) Cotxe grua o vehicle municipal per servei:     
 
 
1. Turismes i vehicles fins a 3.500 kg 138,87 € 
2. Vehicles de més de 3.500 kg PMA fins a 9.999 kg PMA 203,05 € 
3. Vehicles i caravanes de 10.000 kg PMA o més 243,35 € 
4. Contenidors:   

4 a. Sacs de runes i contenidors no metàl·lics fins a 1 m3 40,35 € 
4 b. Sacs de runes i contenidors no metàl·lics de més d’1 m3 79,65 € 
4 c. Contenidors metàl·lics fins a 7 m3 249,20 € 
4 d. Contenidors metàl·lics fins a 20 m3 397,70 € 

5. Bicicletes 8,75 € 
6. Ciclomotors 15,75 € 
7. Motocicletes 22,05 € 
8. Embalums, mercaderies i objectes o similars retirats de la via pública 43,40 € 

      
Als apartats 2, 3 i 4, a la tarifa mínima s’inclouen les despeses que genera el trasllat, quan per 
realitzar-lo sigui necessari fer servir vehicles de tonatge superior als que té disponibles aquest 
Ajuntament.  
 

b) Immobilització de vehicles per procediment mecànic: 
 

1. Turismes i vehicles fins a 3.500 kg 27,90 € 
2. Vehicles de més de 3.500 kg 55,40 € 
 
 
La taxa per dia o fracció de dia d’utilització del dipòsit, entenent-se a partir de les 24 hores de 
la retirada del vehicle, és la següent: 
 
1. Turismes i altres vehicles de tracció mecànica   7,90 € 
2. Remolcs i semiremolcs separats del tractor 11,85 € 
3. Contenidors i caixes de contenidors 17,40 € 
4. Motocicletes   4,75 € 
5. Camions, camionetes, autocars, altres vehicles tracció mecànica 11,85 € 
6. Els autocars amb més de 30 places i els camions que excedeixin les 2 t de pes 
satisfaran el doble de drets que els vehicles anteriors (apartat 5) 
7. Ciclomotors   2,20 € 
8. Objectes diversos:    Per m3 d’espai ocupat   4,00 € 
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Article 7è.- Acreditament, declaració i ingrés 
 
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 mitjançant un sistema automàtic. 

 
Si el propietari de qualsevol objecte que es trobi al Dipòsit no el retira en un termini de 8 
dies i no fa efectiu, en el mateix termini, l'import dels drets meritats, es procedirà a l'exacció 
d'aquests drets per la via de constrenyiment. 
 
Les taxes per dia o fracció dels vehicles que hagin estat objecte d’embargament per part de 
l’Ajuntament per deutes amb la hisenda pública local, i que per aquest motiu es trobin en el 
dipòsit municipal, no meritaran taxa a partir de l’inici de les actuacions per la venda o 
subhasta pública. 
 
Article 8è.- Infraccions i sancions 
 
Per tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries com també a la imposició 
de sancions que corresponguin en cada cas, s’aplicarà el que disposa la Llei general 
tributària, el Real Decret 2063/2004, de 15 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 
General de règim sancionador tributari, la normativa vigent d’aplicació i l’Ordenança fiscal 
general. 
 
La imposició de sancions no impedirà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les quotes 
acreditades no prescrites.  
 
 

Disposició final 
 
Aquesta ordenança, que va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
celebrada el dia 5 de novembre de 2013 i, definitivament el dia 23 de desembre del mateix 
any, començarà a regir el dia següent de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i es mantindrà en vigor mentre no s'acordi de modificar-la o derogar-la. 
  
 


