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Ordenança Fiscal núm. 11 
 
 

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

 
 
 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa. 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i en 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la retirada de 
vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública, que 
es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa 
l’article 57 de l’esmentat Text refós. 
 
 
Article 2n. Fet imposable. 
 
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació de servei de retirada de vehicles, 
quan els conductors o propietaris, que tenint l’obligació de mobilitzar-los, atenent el que 
regula l’article 85 de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la que es modifica el text 
articulat de la Llei sobre Transit, Circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat 
pel RD Legislatiu 339/1990, de 2 de març, en matèria sancionadora; no corregeixin la 
deficiència. 
 
 
Article 3r. Obligació de contribuir. 
 
La responsabilitat de contribuir neix de l’aplicació del que disposa l’article 69 de la Llei 
18/2009, de 23 de novembre, per la que es modifica el text articulat de la Llei sobre 
Transit, Circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel RD Legislatiu 
339/1990, de 2 de març, en matèria sancionadora. 
 
 
Article 4t. Subjecte passiu. 
 
Son subjectes passius les persones responsables de les infraccions comeses que 
obliguen a la retirada y posterior dipòsit del vehicle, segons preveu l’article 85 de la Llei 
18/2009, de 23 de novembre, per la que es modifica el text articulat de la Llei sobre 
Transit, Circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel RD Legislatiu 
339/1990, de 2 de març, en matèria sancionadora. 
 
 
Article 5è. Tarifes. 
 
Les tarifes que s’han d’aplicar són les següents, en les quals esta inclòs l'IVA: 
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Tarifa primera: 
                                                        Per retirada i transport                  custòdia 
                                                                                              24hores 
                                                             Feiners           Festius i Nocturns 
  Euros Euros Euros 
1. Bicicletes  ............................... 2,00 3,00 1,65 
 
2. Ciclomotors, motocicletes 
i vehicles anàlegs  ............................. 24,00 28,45 3,25 
 
3. Automòbils, turismes, camions,  
quadricicles, tricicles i similars 
fins a 3.500Kgs.PMA  ........................... 127,75 140,95 10,45 
 
4. Tota mena de vehicles amb PMA  
superior a 3.500 Kg  ........................... 131,45 146,35 12,35 
 
5. Contenidors i Plataformes ................. 242,75 307,15 25,25 
 
6. Altres Vehicles  ............................. 81,20 101,40 10,15 
 
 
Tarifa segona. 
 
ZONES PREFERENTS 
                             Per retirada i transport                                 custòdia/ 
                                                                                                                              24 hores 
 
                                                                          Feiners       Festius i Nocturns 
 Euros Euros Euros 
1. Bicicletes ............................................................ 4,20 5,00 1,65 
 
2. Ciclomotors, motocicletes 
i vehicles anàlegs ................................................. 36,25 43,85 3,25 
 
3. Automòbils, turismes, camions, quadricicles, 
tricicles i similars fins a 3.500 Kg. PMA. ............ 162,00 202,90 10,45 
 
4. Tota mena de vehicles amb PMA  
superior a 3.500 Kg ............................................ 233,25 296,75 12,30 
 
5. Contenidors i plataformes .............................. 486,70 608,45 25,30 
 
6. Altres vehicles ................................................ 162,10 202,90 10,15 
 
 
La custòdia d’un vehicle es comptabilitza des del moment que ingressa en el Dipòsit 
Municipal de Vehicles i s’acumula cada 24 hores. En els casos d’ingrés de vehicles per 
robatori, la custòdia començarà a comptabilitzar a partir del 8è. dia d’avís al propietari, 
així com els precintes realitzats per qualsevol estament oficial, la qual cosa quedarà 
reflexada a l’acta corresponent. La Taxa per aquest concepte serà satisfeta a la retirada 
del vehicle del recinte. 
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Tarifa Tercera: 
 
ENGANXALLS. Si el titular o conductor del vehicle es fes càrrec d’aquest, en el lloc de la 
retirada, quan aquesta s’hagués iniciat, haurà d’abonar el 50% de la taxa corresponent, 
que serà en el moment de la prestació del servei. 
 
 
Tarifa quarta. 
 
A) Immobilització i primera setmana o fracció a la via pública: 
             Euros 
 1. Automòbils, turismes..........................................................................  71,40euros 
 2. Camions..............................................................................................  71,40euros 
 
B) Per cada dia a partir de la primera setmana a la via pública: 

         Euros 
1. Automòbils, turismes...........................................................................   6,15euros 

 2. Camions..............................................................................................  20,20euros 
 

 
Article 6è. Normes de gestió i recaptació 
 
El pagament de la taxa s’exigeix en el moment de la prestació del servei. L'import de la 
taxa es fa efectiu a l’oficina corresponent, en metàl·lic (o targeta de crèdit), contra el 
lliurament d’un comprovant que dóna l'Ajuntament o mitjançant un sistema automàtic. Els 
imports recaptats s’ingressen diàriament a la Caixa Municipal.  
 
 
Article  7è. Comprovació i investigació. 
 
1.- La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu 
en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen. 
 
2.- Les infraccions tributaries que es detectin o es comentin en els procediments de 
gestió, inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el 
que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
 
Disposició addicional. 
 
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la 
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors  
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats 
i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa.  
 
 
Disposició transitòria 
 
Les tarifes establertes en aquesta Ordenança tindran la naturalesa de prestacions 
patrimonials de caràcter públic no tributari quan els servei es preste per gestió directa 



 

OO.FF. núm 11 

 135 

mitjançant l’Empresa Mercantil Municipal, Empresa Municipal de Promoció Social, 
Urbana i Econòmica de Cornella, SA (PROCORNELLA). 
 
En aquest supòsit haurà de emetre factura separant l’IVA repercutit i especificant el tipus 
aplicat en els termes previstos en el Reial Decret 1619/2012. 
 
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança ha estat aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en la 
sessió del dia 18 de desembre de 2019. Entrarà en vigor el dies 1 de gener de 2020 i 
tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
 
 
 
 




