
 
 
 

Ordenança Fiscal núm. 18 
 

TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA I T RASLLAT AL 
DIPÒSIT MUNICIPAL 
 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen 
els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per retirada de vehicles de la via 
pública i trasllat al dipòsit municipal, que es regirà per la present Ordenança. 
 

La retirada i dipòsit de vehicles de la via pública s’emparen en el contingut del Capítol IV del Títol V 
del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel que s’aprova el Text articulat de la Llei de 
Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial així com en el Capítol VI, Capítol VII i Capítol 
VIII del Títol III de l’Ordenança Municipal de Circulació. 

 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa: 
 

a) La prestació del servei de retirada de vehicles de la via pública en compliment de la normativa 
de trànsit i circulació, tot distingint l’horari feiner, festiu o nocturn. 

b) El dipòsit i la custòdia del vehicle fins que sigui retirat de la dependència municipal per la 
persona titular del mateix.  

 
Article 3. Subjectes passius 
 
En són subjectes passius les persones propietàries dels vehicles retirats, que estan obligades a pagar 
les tarifes que s'assenyalen, amb independència de l’import per la denúncia que correspongui, segons 
la infracció comesa. 
 
Article 4. Quotes tributàries 
 
La quota tributària es determinarà per:  
 

 

Per retirada i 
transport (dia 

feiner) 

Pe retirada i 
transport (dia festiu 

o horari nocturn) 
Per dia de dipòsit i 
custòdia del vehicle 

1. Ciclomotors i motocicletes 83,00€   83,00€   4,10€   
2. Turismes, furgonetes, camions i 
similars fins a 3.500kg. PMA, 
tricicles, quadricicles i similars 120,00€   126,00€   21,50€   
3. Tota mena de vehicles amb PMA 
superior a 3.500kg. PMA 225,50€   255,00€   36,00€   
4. Contenidors, plataformes, 
roulotes, remolcs i similars 120,00€   126,00€   21,50€   
    
Immobilització de vehicles per 
procediments mecànics 58,00€   61,00€   0,00€   

Enganxament del vehicle 
50% de la taxa 
corresponent 

50% de la taxa 
corresponent 

50% de la taxa 
corresponent 

 



 
La quota mínima que es farà efectiva, serà la corresponent a un dia de permanència en el dipòsit 
municipal. 
L’import màxim de la tarifa d’estada en el dipòsit i custòdia del vehicle no podrà superar l’equivalent a 
60 dies. 
 
Article 5. Exempcions, reduccions i bonificacions 
 
No serà d’aplicació la present taxa en els següents casos: 

 
a) Quan així estigui contemplat a l’Ordenança Municipal de Circulació o la resta de la normativa 

de trànsit i circulació. 
 

b) Quan el vehicle sigui traslladat al dipòsit municipal en virtut d’una ordre de captura i dipòsit 
emesa pels organismes de recaptació tributària o similars (Agència Tributària, Tresoreria de 
la Seguretat Social, Organisme de Gestió Tributària, etc) mentre duri la captura i dipòsit 
d’aquest. Tanmateix, un cop aixecada l’ordre de captura i dipòsit, les despeses d’estada del 
vehicle li corresponen a la persona titular del mateix. 

 
c) Quan la persona titular del vehicle el cedeixi per al seu trasllat a un centre autoritzat de 

tractament de vehicles per a la seva posterior destrucció i descontaminació. 
 
 
Article 6è.- Normes de gestió i recaptació 
 
La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei. 
 
L'import de la taxa es farà efectiu a l'oficina corresponent contra el lliurament d'un comprovant que 
expedeix l'ajuntament o mitjançant un sistema automàtic.  
 
Article 7. Infraccions i sancions 
 
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. 

 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes d e l'ordenança i de les referències que fa a la 
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de no rmes posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la 
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes 
d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment en què es 
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada 
el 21 d’octubre de 2021 i que ha quedat definitivament aprovada en data 8 de febrer de 2022, entrarà 
en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva 
modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran 
vigents. 
 

 
 
 


