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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES , 
CONTENIDORS O  ALTRES BÉNS MOBLES DE LA VIA PÚBLICA  

I. Naturalesa i fet imposable 

ARTICLE 1 

En ús de les facultats concedides 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 es disposa als articles 15 a 19 i 57 del real decret legislatiu 2/2004 pel 
qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per a 
la retirada de vehicles de la via pública i la seva immobilització i retirada de contenidors o altres béns mobles de la 
via pública, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal 

ARTICLE 2 

1. Constitueix el fet imposable d'aquesta Taxa la realització de les activitats municipals consistents en la retirada 
de vehicles de la via pública per mitjà de la grua municipal, el seu trasllat i custòdia al Dipòsit Municipal de 
Vehicles i la seva immobilització mitjançant paranys, sempre que aquestes actuacions siguin motivades per 
infraccions de les normes de circulació i altres ordenances i reglaments municipals. 

2. No estaran subjectes a la Taxa aquelles actuacions municipals respecte a les quals l'Ajuntament hagués 
estimat la reclamació interposada pel particular en contra seva. En aquesta situació queda reconegut el dret 
del contribuent a la devolució de l'import de la Taxa indegudament satisfet en el moment de retirar el vehicle 
del Dipòsit Municipal. 

3.  També constitueix el fet imposable d'aquesta Taxa la realització de les activitats municipals  consistents en la 
retirada de contenidors o altres béns mobles de la via pública, sempre que aquestes actuacions siguin 
motivades per infraccions de les normes de circulació i altres ordenances i reglaments municipals. 

 

II. Subjecte passiu i obligació de contribuir 

ARTICLE 3 

Seran subjectes passius contribuents, obligats al pagament de la Taxa, les persones físiques i jurídiques i les 
entitats a què es refereix l'article 35,4 de la Llei General Tributària, que siguin titulars del vehicle o contenidors o 
bé moble que hagi provocat l'activitat de l'administració municipal. 

 ARTICLE 4 

La Taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir en el moment de l'inici de l'activitat municipal. 

III. Beneficis fiscals 

ARTICLE 5 

No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció de la Taxa. 

IV. Deute tributari 

ARTICLE 6 

1. El deute tributari serà el que resulti de l'aplicació de les tarifes següents: 
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EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€)
   

1 Grua Municipal: 

1.1 Serveis dins del nucli urbà. 

1.1.1 Actuacions amb trasllat al Dipòsit Municipal de vehicles: 

 de les 8 a les 20 hores 63,40

 a partir de les 20 hores 70,00

1.1.2 Actuacions que no acabin amb el trasllat del vehicle al Dipòsit Municipal, 
per comparèixer el titular del vehicle un cop iniciades les maniobres de 
retirada: 

 de les 8 a les 20 hores 31,70

 a partir de les 20 hores 35,00

1.1.3 Serveis fora del nucli urbà. A les quantitats dels apartats anteriors s'hi 
afegirà per quilòmetre recorregut 

0,511444

2 Estada al Dipòsit Municipal de vehicles: 

 Primer dia o fracció 20,00

 Altres dies, per dia o fracció 9,00

3 Col·locació i posterior retirada de paranys d'immobilització de vehicles, per 
cada servei 

31,70

  

4 Recollida de contenidors i altres béns mobles: 

4.1 Recollida de contenidors, sacs de runa o altres béns mobles amb camió 
cadena: 

63,40

4.2 Recollida de contenidors, sacs de runa o altres béns mobles  amb camió 
ganxo 

84,80

4.3 Preu per hora o fracció de camió cadenes, a partir de la primera:  42,40

4.4 Preu per hora o fracció de camió ganxo, a partir de la primera: 53,00

4.5 Estada al Dipòsit dels contenidors, sacs de runa o altres béns mobles, per 
dia a partir de les 24 hores: 

10,65

4.6 Retirada d'altres béns mobles amb personal i vehicles municipals 47,40
 

2. Les tarifes de l'epígraf 1 inclouen l'estada en el Dipòsit Municipal, sempre que el vehicle sigui retirat dins de 
les sis hores següents a l'hora que hi va ésser ingressat. 

V. Gestió tributària 

ARTICLE 7 

El pagament de les taxes regulades per la present Ordenança s'efectuarà al moment de retirar el vehicle ,el 
contenidor o el bé moble del dipòsit. 

ARTICLE 8 

La recaptació de les quotes de la Taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals 
reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, i amb l'Ordenança Fiscal General de Gestió, 
Inspecció i Recaptació. 
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ARTICLE 9 

La inspecció de la Taxa, la qualificació d'infraccions tributàries i la determinació de les sancions que siguin 
d'aplicació es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria i 
les disposicions que les desenvolupen, i amb l'Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2008  i continuarà en vigor mentre no 
s'acordi la seva modificació o derogació. 




