
15 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS PRESTATS PER LA
RETIRADA DE VEHICLES, ALTRES OBJECTES I ANIMALS, I PER ESTADA EN EL DIPÒSIT
MUNICIPAL DELS MATEIXOS, RETIRATS PER QUALSEVOL MITJÀ, DE LA VIA PÚBLICA,
O IMMOBILITZACIÓ D'AQUESTS

Fonament i naturalesa

Article 1r.

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i pels articles 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i 15 a 19 del Text Refós de la
Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, aquest Ajuntament
estableix la taxa per serveis prestats per la retirada de vehicles, altres objectes i animals, i per
estada en el dipòsit municipal dels mateixos, retirats per qualsevol  mitjà, de la via pública, o
immobilització d'aquests, que es regirà per la present Ordenança fiscal,  les normes de la qual
s'ajusten al que diu l'article 57 de l'esmentat Text Refós.

Aquesta taxa és independent i  compatible  amb les  multes assenyalades al  Codi  de circulació,
ordenances  de  circulació  d'aquest  Ajuntament,  o  qualsevol  altra  disposició  vigent,  per  a  les
infraccions comeses.

Fet imposable

Article 2n.

1. Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis i  la realització de les
activitats següents:

a) L'activitat  de  la  grua  (o  qualsevol  altre  medi  de  retirada)  provocada  per  qui  ha
estacionat un vehicle indegudament, per qui ha deixat a la via pública qualsevol objecte
pesant  o voluminós que pertorbi  la fluïdesa de la circulació rodada o de vianants o  per
qualsevol activitat singular de la Policia Local o brigada municipal que requereixi l'activitat
dels  dits medis per  retirar el  vehicle  o  objecte de què es tracti  i  traslladar-lo al  Dipòsit
Municipal o al lloc que es determini.

b) L'estada en el dipòsit municipal del vehicle o objecte retirat per la grua, o per altres
mitjans, al Dipòsit o al lloc on hagi estat traslladat.

c) La  immobilització,  per  part  d'agents  de  circulació,  de  vehicles  mitjançant
procediments que n'impedeixin la circulació.

d) La retirada d’elements que ocupin la via pública indegudament o sense llicència en
vigor.

e) La retirada pels serveis municipals d’animals vius o morts i la seva estada al dipòsit.

f) L’activitat  municipal  provocada  pels  qui  abandonen  el  seu  vehicle  a  la  via  pública
consistent en la retirada, custòdia del vehicle, declaració d’abandonament, descontaminació,
desballestament,  gestió  de  la  baixa  definitiva  i  d’altres  relacionades  directament  amb
l’abandonament del vehicle.

2. No estaran subjectes a la taxa:

a) Els casos d'utilització il·legítima del vehicle per part de qui l'ha estacionat al lloc d'on va ha
estat  retirat  per  la  grua  o  immobilitzat,  sempre  que  la  desaparició  del  vehicle  hagi  estat
denunciada  pel  seu  propietari  o  que  quedi  prou provada  la  il·legitimitat  de  la  utilització.  No
obstant, estaran subjectes a la taxa, per estada del vehicle en el dipòsit municipal, a partir del dia



següent en què l’Ajuntament notifiqui al propietari o responsable del vehicle la seva retirada.

b) Quan el vehicle hagi estat estacionat en un lloc permès i hagi sobrevingut posteriorment
una causa que hagi fet necessària la intervenció de la grua municipal per al seu trasllat.

Article 3r.

Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei general tributària que han provocat la prestació del servei i,  en defecte
d'això,  els  propietaris  dels  vehicles  o  objectes  retirats.  En  el  supòsit  de  l’article  2.1.c,  seran
subjectes passius contribuents els titulars dels vehicles abandonats.

Responsables

Article 4r.

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei general tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors
o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast
que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.

Quota tributària

Article 5è.

La  quota  tributària  es  determinarà  d'acord  amb  les  tarifes  contingudes  a  l'annex  d'aquesta
Ordenança.

Exempcions i bonificacions

Article 6è.

No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.

Meritació

Article 7è.

Conformement a l’article 26 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004,de 5 de març, la present taxa es meritarà quan s’iniciï la prestació del servei o la
realització de l'activitat. En el cas de la tarifa pels vehicles abandonats la taxa es meritarà a partir
del moment en que el vehicle retirat passa a ser tractat com a residu sòlid urbà.

Declaració i ingrés

Article 8è.

L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix des que es sol·liciti o
presti o es realitzi qualsevol dels serveis específics a l’article anterior.

El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà en el moment de presentació, a l’obligat a realitzar-ho, de
la corresponent factura o liquidació.

En relació als serveis relatius als cotxes abandonats, l’Administració liquidarà la taxa, amb totes les
tarifes aplicables, i la notificarà als obligats tributaris a partir del moment en que el vehicle retirat



passa a ser tractat com a residu sòlid urbà.

Infraccions i sancions

Article 9è.

Per a tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries, així com a les sancions que hi
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposa l'Ordenança fiscal general i els articles
178  i  següents  de  la  Llei  general  tributària  i  la  resta  de  disposicions  que  la  desenvolupin  i
complementin.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança entrarà en vigor a partir del 1 de gener de 2010 i es mantendrà
en vigor en tant no sigui anul·lada.

ANNEX DE L’ORDENANÇA

TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2013

PART A) TARIFES ORDINÀRIES

Euros

a. Retirada de vehicles o altres objectes de la via pública Ordinari Festius
i/o

nocturn

1. Camions, autocars i altres vehicles pesants 150,00 225,00

2. Turismes, furgonetes i vehicles lleugers de més de dues rodes 85,00 127,50

3. Motocicletes, ciclomotors de dues rodes, bicicletes, objectes
lleugers, etc

70,00 105,00

4. Objectes voluminosos o pesants que no tinguin la condició de
vehicles (per tona)

50,00 75,00

En el supòsit que els vehicles o objectes s’hagin de retirar mitjançant grues o altres mitjans de
característiques o dimensions de què no es disposi, la tarifa de referència estarà constituïda per
l'import total de la factura del servei prestat per tercer, si fos superior a la taxa corresponent.

b. Estada o custòdia al dipòsit  municipal o lloc habilitat amb aquest  efecte, per dia natural o
fracció, exclòs aquell en què es va produir la retirada del vehicle o dies

1. Camions, autocars i altres vehicles pesants: 7,00 euros
2. Turismes i furgonetes: 5,00euros
3. Motocicletes, ciclomotors, bicicletes, etc. : 2,00euros
4. Objectes sense consideració de vehicles : 3,00euros

c. Immobilització de vehicles

1. Camions, autocars i altres vehicles pesants: 25,00euros
2. Turismes, furgonetes i vehicles lleugers de més de dues rodes:  20,00euros
3. Vehicles de dues rodes i anàlegs : 15,00euros



d.  Per  la  declaració  d’abandonament,  descontaminació,  desballestament  i  gestió  de  la  baixa
administrativa, a més de les que procedeixin dels apartats anteriors

1. Per cada actuació :  285.00euros

e.  Per  la tramitació  de l’expedient  administratiu  que acabi amb retirada del  vehicle  o  objecte
voluminós per part del seu propietari: 50.00euros

Aclariments

En els casos en que es doni la retirada pública de vehicle o objecte voluminós i no es recuperi pel
titular, es cobraran en qualsevol cas les despeses de grua, estada per dia, la multa corresponent
per abandonament de vehicle, així com la tarifa d’eliminació de residus.

En cas de que es doni dóna la retirada pública de vehicle o objecte voluminós, i sí es recuperi pel
titular, es cobraran les despeses de grua, estada per dia i una tarifa de tramitació administrativa
establerta al punt e anterior.

PART B) ANIMALS

a. Retirada d’animals de la via pública o renunciats pels seus propietaris:

1. Animals vius retirats per entitat especialitzada: 80,00 euros

2. Animals morts: 80,00 euros

3. Animals vius retirats pels serveis municipals, sense que hagin estat
traslladats a centres d’acollida no municipals i s’hagi tramitat
expedient administratiu: 60,00 euros.
El propietari vendrà obligat, en el moment de retirar l’animal,
a implantar-li el xip obligatori si no el portés.

4. Sacrifici: 70,00 euros o el superior cost efectiu (*)

Notes comuns:

En  el  supòsit  que  els  animals  s’hagin  de  retirar  mitjançant  grues  o  altres  mitjans  de
característiques o dimensions de què no es disposi, la tarifa de referència estarà constituïda per
l'import total de la factura del servei prestat per tercer, si fos superior a la taxa corresponent.

En cas d’una ventrada o llorigada de cans, moixos o altres animals es considerarà com a retirada
d’un sol animal adult.

(*) L’ajuntament no recollirà animals destinats al sacrifici. Aquest servei s’haurà d'encarregar al
manescal de zona. Si l’Ajuntament es veu obligat a recollir un animal i sacrificar-lo, es cobrarà la
tarifa de retirada de l’animal, la de sacrifici assenyalada en el paràgraf anterior i la d’enterrament
que s’assenyala a l’apartat següent.

b. Estada o custòdia en el dipòsit municipal o lloc habilitat a l’efecte. Per cada dia natural o fracció.

1. Animals petits (fins a 15 kg.) 2,50 euros/dia
2. Animals mitjans (de 15 a 50 kg.) 3,50 euros/dia
3. Animals grossos (més de 50 kg.) 6,00 euros/dia
4. Enterrament d’animals 20,00 euros/dia

PART C) TARIFES ESPECIALS



Tots  els  serveis  que s’hagin  de prestar  en  tot  o  en  part  dins  els  horaris  que s’estableixen a
continuació, tindran un increment percentual del 50% (excepte la retirada d’animals):

 Horari nocturn: des de les 20:00 a les 08:00 del dia següent.

 Horaris en festiu: des de les 08:00 a les 20:00 dels dies que siguin legalment festius al
poble de Selva, a més de tots els dissabtes i diumenges de l’any.


