
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8 
 
 
 
 

REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS DE RETIRADA, 
DIPÒSIT I IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES 

 
 
Article 1r. Fonament, naturalesa i objecte. 
 
1. 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 (LRBRL), i per l'article 58 de la 
Llei 39/1988 Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL); i d'acord amb el 
procediment previst en els articles 15 al 19 de l'esmentada Llei 39/1988, aquest 
Ajuntament estableix la taxa pels serveis de retirada, dipòsit i immobilització de 
vehicles. 
 
2. Aquesta ordenança té per objecte la regulació de l'esmentada taxa, d'acord 
amb allò que disposen els articles 20 al 27 de la Llei 39/1988; sense perjudici 
de l'aplicació subsidiària de la normativa estatal o autonòmica vigent sobre 
aquesta matèria, concretament de la Llei 230/1963 General Tributària i de la 
Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics. 
 
 
Article 2n. Fet imposable. 
 
1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis públics 
municipals de retirada, dipòsit i immobilització de vehicles. 
 
2. Aquest servei es presta en els casos previstos per l'Ordenança Municipal de 
Circulació i per la normativa legal o reglamentària d'àmbit estatal o autonòmic 
en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial. 
Els conceptes de retirada, dipòsit i immobilització són els que s'estableixen en 
l'esmentada normativa sectorial. 
Per Dipòsit Municipal de Vehicles s'entendrà aquell lloc o espai físic, tancat o 
obert, al qual es traslladin i ingressin els vehicles retirats de la via pública sota 
la custòdia de la Policia Local. 
 
 
Article 3r. Subjecte passiu. 
 
1. Són subjectes passius d'aquesta taxa, a títol de contribuents, les persones 
físiques i jurídiques, i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei 
230/1963 General Tributària, que resultin beneficiades o afectades pels 
esmentats serveis públics municipals, que són de recepció obligatòria. 
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2. En concret tindran aquesta condició els propietaris o titulars dels vehicles 
que siguin retirats de la via pública, dipositats en el Dipòsit Municipal de 
Vehicles, o immobilitzats a la mateixa via pública. 
Es considerarà propietari o titular del vehicle, a manca de prova en contrari, a 
aquella persona o entitat que consti com a tal en el corresponent permís de 
circulació o, si aquest no es presenta, en el padró municipal de l'impost sobre 
vehicles de tracció mecànica. 
 
 
Article 4t. Quota tributària. 
 
1.- La quota tributària consistirà en la quantitat resultant de 
l'aplicació   
de les següents tarifes:   
  quota 
    
A) SERVEI DE RETIRADA DEL VEHICLE:   
    
    a) Retirada del vehicle de la via pública i trasllat fins   
        al Dipòsit Municipal de Vehicles:   
        - Motocicletes, ciclomotors i cicles      36,00 €  
        - Turismes i camions amb PMA fins a 3500 Kg.      84,00 €  
        - Tot vehicle amb PMA superior a 3500 Kg., meritarà en 
funció   
           del cost del servei.   
    
    
    b) Retirada del vehicle sense trasllat, o enganxament   
        del vehicle sense desplaçament:   
        - Motocicletes, ciclomotors i cicles      20,00 €  
        - Turismes i camions amb PMA fins a 3500 Kg.      45,00 €  
    
 Aquest cas pressuposa que el titular o conductor del vehicle   
   sol.licita el seu desenganxament abans que sigui traslladat   
   al Dipòsit Municipal de Vehicles, exceptuant els vehicles de   
   més de 3500 Kg. en que l'Ajuntament repercutirà el cost del   
   servei.   
 El vehicle només serà desenganxat previ ingrés de la quota   
   corresponent.   
 Si el vehicle encara no ha estat enganxat a la grua, no es   
   meritarà cap quota.   
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B) SERVEI DE DIPÒSIT DEL VEHICLE:   
    
    a) Estada del vehicle retirat de la via en el Dipòsit   
        Municipal de Vehicles:   
        - Motocicletes, ciclomotors i cicles        7,00 €  
        - Turismes i camions amb PMA fins a 3500 Kg.      14,00 €  
        - Tot vehicle amb PMA superior a 3500 Kg.      27,00 €  
 Aquestes quantitats són per dia o fracció del mateix, i només 
es   
    meritaran després d'haver transcorregut tres hores des de 
l'ingrés   
    del vehicle en el Dipòsit Municipal.   
    
    
C) SERVEI D'IMMOBILITZACIÓ DEL VEHICLE:   
    
    a) Immobilització del vehicle a la via pública:   
        - Motocicletes, ciclomotors i cicles        9,00 €  
        - Turismes i camions amb PMA fins a 3500 Kg.      27,00 €  
        - Tot vehicle amb PMA superior a 3500 Kg.      45,00 €  
    
    b) Manteniment de la immobilització després del dia   
        en que s'hagi practicat:   
        - Motocicletes, ciclomotors i cicles        2,00 €  
        - Turismes i camions amb PMA fins a 3500 Kg.        6,00 €  
        - Tot vehicle amb PMA superior a 3500 Kg.        9,00 €  
 Aquestes quantitats són per dia o fracció del mateix, i només 
es   
   meritaran a partir del dia següent al de la pràctica de la   
   immobilització.   
    
2.- Quan l'estada del vehicle en el Dipòsit Municipal excedeixi de tres hores  
des de la data del seu ingrés, la quota tributària es formarà per la suma de 
les   
quantitats meritades pels conceptes de retirada i de dipòsit del vehicle. 
    La immobilització del vehicle dins del Dipòsit Municipal, practicada com a  
mesura de seguretat per evitar la seva sostracció, no meritarà aquesta taxa. 
    
 
 
Article 5è. Exempció. 
 
1. Resten exempts del pagament d'aquesta taxa aquells casos en que el 
vehicle hagi esta objecte d'una utilització il·legítima, furt o robatori, i en que, per 
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tant, la responsabilitat per la infracció administrativa comesa no recaigui sobre 
el seu titular ni sobre el seu conductor autoritzat. 
 
2. Els esmentats fets delictuosos que fonamenten l'exempció de la taxa hauran 
d'ésser justificats mitjançant la presentació de la corresponent denúncia 
policíaca o judicial per part del titular o propietari del vehicle. 
 
 
Article 6è. Meritació. 
 
1. Aquesta taxa es merita quan s'iniciï la prestació del servei públic municipal 
de retirada, dipòsit i immobilització del vehicle. 
 
2. La meritació de la taxa es produeix sense perjudici dels supòsits de 
suspensió dels serveis d'immobilització i retirada del vehicle previstos als 
articles 60è-4 i 61è-4 de l'esmentada Ordenança Municipal de Circulació;  i dels 
períodes temporals de carència de la quota, establerts pels conceptes d'estada 
en el Dipòsit Municipal de Vehicles i de manteniment de la immobilització, 
segons l'article 4t-1 d'aquesta ordenança. 
 
 
Article 7è. Normes de gestió i recaptació. 
 
1. Aquesta taxa s'exigirà en el moment que el subjecte passiu sol·liciti la 
devolució del vehicle retirat de la via i ingressat en el Dipòsit Municipal de 
Vehicles, o demani que es deixi sense efecte la immobilització del vehicle. 
 
2. El pagament de la taxa serà requisit previ i indispensable per a que es 
procedeixi a la devolució del vehicle o a l'aixecament de la immobilització, llevat 
dels casos en que es reconegui l'exempció prevista a l'article 5è d'aquesta 
ordenança o dels casos en que s'interposi recurs contra la liquidació de la taxa i 
es garanteixi tot el deute tributari d'acord amb la forma prevista a l'article 14-4 
de la Llei 39/1988 Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
3. El deute tributari de la taxa s'haurà de fer efectiu als òrgans de recaptació de 
l'Ajuntament, directament o mitjançant entitats financeres autoritzades, que 
lliuraran la corresponent carta de pagament o comprovant d'ingrés. 
En el cas que les oficines de recaptació municipals, o entitats financeres 
autoritzades, es trobin tancades al públic, i a fi de no que no es demori la 
devolució del vehicle o l'aixecament de la seva immobilització, el subjecte 
passiu podrà satisfer el deute tributari de la taxa als agents del cos de Policia 
Local que es trobin de servei en aquell moment, els quals li lliuraran el 
corresponent comprovant.   En aquests casos els agents del cos de Policia 
Local ingressaran els imports cobrats a l'òrgan de recaptació competent, a les 
vuit hores del proper dia hàbil o tan bon punt obrin les oficines corresponents. 
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4. El pagament d'aquesta taxa no exclourà, en cap cas, l'obligació de satisfer 
les sancions o multes corresponents per les infraccions administratives 
comeses amb el vehicle, que hagin motivat la prestació dels esmentats serveis 
públics municipals de recepció obligatòria. 
 
 
Article 8è. Responsabilitats. 
 
1. Els funcionaris municipals que cobrin deutes tributaris meritats per aquesta 
taxa seran directament responsables del seu ingrés al Tresor municipal, de 
conformitat amb el procediment establert en el número 3 de l'article anterior, i 
de les defraudacions que us puguin produir en l'expedició dels esmentats 
comprovants a favor dels subjectes passius. 
 
2. Les responsabilitats que es puguin produir segons els fets esmenats en el 
número anterior, seran exigides per l'Ajuntament i comportaran la corresponent 
sanció d'acord amb les disposicions legals i reglamentàries vigents en el 
moment de llur comissió. 
 
Article 9è. Dret supletori. 
 
1. En tot allò que no estigui expressament regulat pels preceptes d'aquesta 
ordenança s'aplicarà l'Ordenança Fiscal General, la Llei 39/1988 Reguladora de 
les Hisendes Locals, la Llei 230/1963 General Tributària, el Reglament General 
de Recaptació (aprovat pel Reial Decret 1684/1990 de 20 de desembre), i la 
Llei 8/1989 de Taxes i Preus Públics. 
 
 
Disposició Final. Entrada en vigor i vigència. 
 
1. D'acord amb allò que disposen els articles 49, 70-2 i 65-2 de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, aquesta ordenança 
entrarà en vigor un cop hagin transcorregut quinze dies hàbils des de la seva 
íntegra publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
2. Aquesta ordenança serà vigent mentre no s'aprovi la seva modificació o 
derogació. 
 
 
 
DILIGÈNCIA: 
 
Aquesta Ordenança fou aprovada inicialment pel Ple el dia 9 de març de 1.998; 
exposada al públic mitjançant edicte que es va inserir al B.O.P. núm. 42 de 26 
de març de 1.998, i en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament; i publicat el seu 
text íntegre al B.O.P. núm. 67 de 19 de maig de 1.998. 
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La present redacció és l’aprovada inicialment pel ple de 29/10/2012, 
publicada al BOPG número 210 de 02/11/2012, al Diari de Girona del dia 
07/11/2012, al Diari El Punt del dia 01/11/2012, a la pàgina web municipal, i 
al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i, aprovada definitivament pel Ple de 
12/12/2012, segons publicació al BOPG número 241 de 18/12/2012. 
 
 

Vist i plau 
l’Alcalde,     

  ho certifico: 
       el secretari, 
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