
 1 

                       
 ORDENANÇA FISCAL 16 

TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACION ATS 
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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, R.D.L. 2/2004, de 5 de març i de conformitat amb el que disposen els 
articles 15 a 19 del mateix text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la 
retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via 
pública, que es regirà per la present ordenança. 

ARTICLE 2 FET IMPOSABLE 

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació del servei de retirada de vehicles, 
els conductors o propietaris dels quals, havent estat advertits per mobilitzar-los, no 
corregeixin la deficiència que ha motivat la mesura i la permanència d'un vehicle 
abandonat o estacionat abusivament a la via pública. 

ARTICLE 3 OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR 

L'obligació de contribuir neix per l'aplicació de l'article 292 del Codi de la Circulació i 
afecta qualsevol vehicle el conductor o propietari del qual, havent estat advertit a 
mobilitzar-lo per l'agent de circulació, no corregeix la deficiència causant de l'advertència i 
la permanència d'un vehicle abandonat al carrer pel fet de trobar-se estacionat a la via 
pública de manera que impedeixi la circulació, hi signifiqui un perill o la destorbi 
greument. 

ARTICLE 4 SUBJECTE PASSIU 

En són subjectes passius els propietaris dels vehicles retirats, que estan obligats a pagar 
les tarifes que s'assenyalen, amb independència de la multa que correspongui, segons la 
infracció comesa. 

ARTICLE 5 TARIFES 

Les tarifes que s'han d'aplicar són les següents: 

Tipus de vehicle Euros 

Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i altres vehicles de 
característiques anàlogues 
1.- Per retirada i transport de cada vehicle   

Laborables    47,15 

Festius i nocturn 66,60 

2.- Per dipòsit i custòdia del vehicle,   

Primeres 12 hores  13,85 

Al dia  21,00 
3.- Immobilització  
Laborables 24,10 
Festius i nocturn 28,10 
4.- Inici de retirada sense transport   

Laborables    24,10 

Festius i nocturn 28,10 

5.- Desplaçament   
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Laborables    13,85 

Festius i nocturn 21,00 

Automòbils de turisme, camions i similars, fins a 3.500 kg de p.m.a. 

1.- Per retirada i transport de cada vehicle   

Laborables    83’00 

Festius i nocturn 106’60 

2.- Per dipòsit i custòdia del vehicle,  

Primeres 12 hores  17’00 

al dia  25’10 

3.- Inici de retirada sense transport  

Laborables    41,00 

Festius i nocturn  54,30 

4.- Immobilització  

Laborable 50,20 

Festius i nocturn 62,50 

5.- Desplaçament  28,20 

Laborables   28,20 

Festius i nocturn 35,90 

Tota mena de vehicles amb p.m.a. superior a 3.500 kg 

1.- Per retirada i transport de cada vehicle   

Laborables    164,00 

Festius i nocturn 204,50 

2.- Per dipòsit i custòdia del vehicle,  

Primeres 12 hores  18,45 

al dia  26,65 

3.- Inici de retirada sense transport  

Laborables    82,00 

Festius i nocturn 103,50 

4.- Immobilització  

Laborables 82,00 

Festius i nocturn        103,50 

ARTICLE 6 NORMES DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ 

El pagament de la taxa s'exigirà en el moment de la prestació del servei. L'import es farà 
efectiu a les oficines de la Policia Local contra el lliurament d'un comprovant per part dels 
esmentats serveis municipals. Els imports recaptats s'ingressaran diàriament als comptes 
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restringits habilitats a l'efecte i es liquidaran davant de la Tresoreria municipal amb una 
periodicitat setmanal. 

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 FINAL 

1) En tot el no previst i que no la contradigui serà d'aplicació l'Ordenança Fiscal General.  
2) Aquesta ordenança ha estat aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió celebrada el 24 
d'octubre de 1989 i modificada per acords del Ple Municipal de data 12 de desembre de 
1991, de data 29 de desembre de 1992, de data 23 de desembre de 1993, de data 27 de 
desembre de 1994, de data 11 d'octubre de 1995, de data 5 de novembre de 1996, de 
data 30 d'octubre de 1997, de data 10 de desembre de 1998, de data 24 de desembre de 
1999, de data 10 d’octubre de 2000, de data 25 d’octubre de 2001, de data 7 de 
novembre de 2002, de data 31 d’octubre de 2003, de data 14 d’octubre de 2004, de data 
3 de novembre de 2005, de data 14 de desembre de 2006, de data 13 de desembre de 
2007, de data 27 d’octubre de 2008, de data 16 d’octubre de 2009, de data 25 d’octubre 
de 2010, de data 28 d’octubre de 2011, de data 30 d’octubre de 2012, de data 23 
d’octubre de2013 i de data 29 d’octubre de 2015 i tal com queda redactada regirà des de 
l'1 de gener de 2016 fins a la seva modificació o derogació expresses. 
 
Sant Joan Despí, 2 de gener de 2019. 
 
 
 
 


