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TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA I E STADA EN 
EL DIPÒSIT MUNICIPAL 
 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
De conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i de conformitat al 
que preveu la normativa viaria, aquest Ajuntament estableix la taxa per retirada de vehicles de la 
via pública i estada en el dipòsit municipal, que es regirà per aquesta ordenança fiscal. 
 
Article 2n. Fet imposable 
El fet imposable ve determinat per la retirada de vehicles de la via pública i la seva estada en el 
dipòsit municipal. Tot això en els casos autoritzats per la normativa vigent i amb subjecció al 
procediment que hi és determinat. 
 
Article 3r. Obligació de contribuir 
L'obligació de contribuir neix per la prestació del servei consignada a l'article precedent. 
 
Article 4t. Subjecte passiu 
En les taxes produïdes pel trasllat portat a efecte, a l’igual que les corresponents a l'estada en el 
dipòsit municipal, serà el seu usuari, essent subjecte subsidiari el propietari o titular del vehicle. 
 
Article 5è. Bases i Tarifes 
1. La tarifa en quant a la retirada i trasllat de vehicles es xifra en la quantitat de: 

1.a. Per vehicles  ...................................................................................  91,80 € 
1.b. Motocicletes de 125 cc de cilindrada o superior  .............................  76,50 € 
1.c. Per motocicletes de cilindrada inferior a 125 cc i ciclomotors ..........  45,90 € 

Per servei prestat o preu de la grua si és superior. 
 
2. Estada de vehicles en el Dipòsit municipal: 

2.a. Des de les 24 hores a les 48 hores de la retirada: 
2.a.1. Vehicles turisme fins a 1500 cc .......................................  7,00 € 
2.a.2. Vehicles turisme de més de 1500 cc i furgonetes ...........  11,00 € 
2.a.3. Motocicletes i vehicles de dues rodes  ............................  4,00 € 
2.a.4. Camions, camionetes, autocars, plataformes i similars ...  21,00 € 

2.b. Per cada 24 hores més o fracció: 
2.b.1. Vehicles turisme fins a 1500 cc .......................................  5,00 € 
2.b.2. Vehicles turisme de més de 1500 cc i furgonetes ...........  13,00 € 
2.b.3. Motocicletes i vehicles de dues rodes  ............................  3,00 € 
2.b.4. Camions, camionetes, autocars, plataformes i similars ...  13,00 € 

 
3. Per acompanyament de vehicles  ................................................................  53,00 € 
 
Article 6è. Exempcions 

1. No es concedirà cap exempció ni bonificació a l'exacció de la taxa. 

2. No es liquidaran les quantitats tarifades als vehicles robats, havent d'acreditar aquesta 
circumstància mitjançant duplicat o justificant de denúncia formulada per la subtracció del vehicle 
de què es tracti. 
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Article 7è. Normes de gestió i recaptació 

1. Les referides taxes en les respectives quanties, determinades a la present ordenança, hauran 
de fer-se efectives a la tresoreria municipal, prèviament a la restitució del vehicle. 

2. El pagament de la taxa no exclourà de cap manera, el de les sancions o multes que fossin 
procedents per la infracció de la normativa viària. 

3. Quant a la resta de la tramitació, per a determinar el destí dels vehicles subjectes a dipòsit, 
s'estarà al que disposa la legislació vigent en la matèria. 
 
Article 8è. Infraccions i sancions 
Seran considerats com a defraudadors de la taxa, tots els qui retirin els vehicles subjectes a 
l'exacció per alguna de les formes consignades en aquesta ordenança sense la prèvia autorització 
municipal. 

S’aplicarà el règim d’infraccions i sancions tributàries establert en la Llei General Tributària i en les 
disposicions que la complementen i desenvolupen. 
 

Vigència  

Aquesta ordenança començarà a regir a partir de l’endemà de la publicació definitiva en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva modificació o 
derogació.  
 

Diligència 

Aquesta ordenança va ser modificada pel Ple en sessió extraordinària i urgent del dia 21 de 
novembre de 2013, exposada al públic mitjançant anunci que es va inserir en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona amb número de registre 022013029247, de 27 de novembre de 2013, al 
tauler d’edictes electrònic d’aquesta corporació, i al diari La Vanguardia de data 4 de desembre de 
2013. Transcorregut el termini d'exposició no es va presentar cap reclamació; per tant, els acords 
resten com definitius i es publiquen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 10 de 
febrer de 2014. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.  
 
Atesa la data de la publicació definitiva i la meritació, aquesta ordenança entrarà en vigor 
l’endemà de la publicació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
 


