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Exp. 732/11 
 

Ordenança Fiscal núm. 12 
 
 

TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS 
DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA 

 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 z) 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 abandonats o estacionats defectuosament o 
abusivament a la via pública, que es regirà per la present Ordenança. 
 
Article 2n. Fet impossible 
 
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa: 
 
1. La prestació del servei de retirada de vehicles, quan els seus conductors no ho fan i 
concorren alguna de les circumstàncies següents: 
 
a) El vehicle estacionat constitueix perill o causa greus pertorbacions a la circulació 
b) Es pot presumir racionalment l’abandó del vehicle en la via pública 
c) Altres motius previstos a l’article 53 de l’Ordenança Municipal de Circulació i 

normativa reguladora del Trànsit i Seguretat Vial (Llei de Seguretat Vial i 
Reglament General de Circulació).  

 
2. El dipòsit i la custòdia del vehicle fins que sigui retirat de la dependència municipal 
per l’interessat.  
 
Article 3r. Subjectes passius 
 
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 4t. Quotes tributàries 
 
La quota tributària és el resultat d’aplicar les següents tarifes:  
 
 

- Per cada servei de retirada, per vehicle :   70 euros  
 - Per custòdia o dipòsit de vehicle mal aparcat, per vehicle i dia:   8 euros  
 - Per cada servei sol·licitat i no realitzat: 24 euros.  
 
Article 5è. Normes de gestió i recaptació 
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La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei.  
 
L'import de la taxa es farà efectiu a les dependències de la Policia Local o a l'oficina 
corresponent contra el lliurament d'un comprovant que expedeixin els serveis general de  
l'ajuntament o la policia local, o mitjançant un sistema automàtic. Els imports recaptats 
s'ingressen i es liquiden a la Tresoreria Municipal amb la periodicitat que determini 
l'ajuntament. 
 
Article 6è. 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. 
 
Article 7è. 
 
Estaran exempt  del pagament de la taxa corresponent per immobilització, retirada i 
dipòsit de vehicles: 
 
a) Els propietaris dels mateixos que justifiquin la seva substracció, acreditant-la 
mitjançant còpia o fotocòpia de la denúncia formulada per la substracció, i sempre que 
aquesta denúncia hagi estat presentada davant l'autoritat competent amb anterioritat a la 
data d'immobilització o retirada del vehicle de la via pública. 
 
b) Els propietaris dels vehicles traslladats i immobilitzats per trobar-se aparcats en 
itinerari o espai que hagi de ser ocupat per un acte de relleu, degudament autoritzat, o 
per ser necessari per la reparació o neteja de la via pública, sempre que justifiqui 
degudament que la senyalització de l'itinerari o aparcament prohibit temporal, no s'ha 
realitzat amb l'antelació suficient per haver tingut el degut coneixement. 
 
c) Els titulars dels vehicles que gaudeixin d'exempció; vehicles de les representacions o 
delegacions diplomàtiques acreditades a España; vehicles corresponents a parcs mòbils 
militars o civils, o que afectin a serveis de l'administració Central, Autonòmica o Local. 
 
 
Article 8è.- Devolució de vehicles 
 
1. No es retornarà al seu propietari o titular cap dels vehicles que hagin estat objecte de 
recollida, en tant no s'hagi fet efectiu el pagament de les quotes corresponents, llevat del 
cas en que per haver-se interposat reclamació, fos dipositat o fiançat l'import de la 
liquidació en la quantia i formes establertes a la normativa vigent. 
 
2. El pagament de la liquidació d'aquestes taxes no inclou el de les sancions o multes 
que fossin procedents per normes de circulació i policia urbana. 
 
Disposició final 
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La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el dia següent al de publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
 
 
L’anterior Ordenança ha estat aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en 
sessió celebrada el 25 d’octubre de 2011   i definitivament en sessió del dia 20 de 
desembre de 2011.  
 
 
 L’aprovació definitiva de la darrera modificació ha estat publicada al Butlletí Oficial de 
la Província del dia 28 de desembre de 2011.  
 
              Tiana,  3 de gener de 2012  
 
 
 
             L’ALCALDESSA    EL SECRETARI  
 
 
 
 


