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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11 
 

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

 
 
Article 1r. 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 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 IMPOSABLE 
 
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació del servei de retirada de vehicles de la via 
pública i el seu dipòsit en els supòsits previstos a l'article 71 del Reial decret legislatiu 339/1990 
de 2 de març, pel qual s’aprova la Llei sobre el trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
vial, que es detallen: 
 

a) Sempre que constitueixi perill, causi greus perturbacions a la circulació de vehicles o 
vianants o al funcionament d’algun servei públic o deteriori el patrimoni públic i també 
quan pugui presumir-se racionalment el seu abandonament. 

 
b) En cas d'accident que impedeixi continuar la marxa. 

 
c) Quan ha estat immobilitzat per deficiències pròpies. 

 
d) Quan immobilitzat un vehicle, d'acord amb el que disposa l'article 67.1, paràgraf tercer 

de la Llei de Trànsit, l’infractor persisteixi en la seva negativa de dipositar o garantir el 
pagament de l’import de la multa. 

 
e) Quan el vehicle romangui estacionat en llocs habilitats per l’autoritat municipal com 

d’estacionament amb limitació horària sense col·locar el distintiu que l’autoritzi, o quan 
es sobrepassi el doble de temps abonat conforme el que estableixi l’ ordenança 
Municipal. 

f) Quan un vehicle romangui estacionat  en els carrils o parts de les vies reservats 
exclusivament per la circulació o per al servei de determinats usuaris. 

 
g) Quan procedint legalment la immobilització del vehicle no hagués lloc adequat per 

practicar-la sense obstaculitzar la circulació de vehicles o persones. 
 

h) Altres motius previstos a la normativa reguladora del Trànsit i Seguretat Vial. 
 
 
Article 3r. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR 
 
L'obligació de contribuir neix per l'aplicació de l'article 71 del Reial decret legislatiu 339/1990 de 2 
de març, pel qual s’aprova la Llei sobre el trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, i 
afecta a qualsevol vehicle estacionat defectuosament i abusivament a la via pública i que 
impedeixi la circulació o la pertorbi quan així s'assenyali. 
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Article 4t. SUBJECTE PASSIU 
 
En són subjectes passius els propietaris dels vehicles immobilitzats o retirats de la via pública i 
custodiats, els quals estan obligats a pagar les tarifes que s'assenyalen, amb independència de la 
multa que correspongui, segons la infracció comesa. 
 
 
Article 5è. TARIFES    
 

Descripció Tarifes 

a) Per retirada de vehicle estacionats defectuosament o abusivament a la via pública: 

 - Bicicletes  27,95 €  

 - Motos i ciclomotors                                                                     55,90 €  

 - Turismes i autotaxis                                                                         111,80 €  

 - Furgonetes i Tot-terrenys, caravanes, autocaravanes i remolcs lleugers i 
similars                                                                   

133,50 €  

 - Camions de < 3.500 Kg de PMA i similars                                              191,50 €  

 - Camions de > 3.500 Kg de PMA i similars                                              305,35 €  

 - Remolcs i similars > 5 metres i similars  305,35 €  

b) Per inici de retirada de vehicles estacionats defectuosament o 
abusivament a la via pública:  
 - Bicicletes 14,50 €  

 - Motos i ciclomotors                                                                     27,95 €  

 - Turismes i autotaxis                                                                          55,90 €  

 - Furgonetes i Tot-terrenys, caravanes, autocaravanes i remolcs lleugers i 
similars                                                                   

66,25 €  

 - Camions de < 3.500 Kg de PMA i similars                                              97,30 €  

 - Camions de > 3.500 Kg de PMA i similars                                              153,20 €  

 - Remolcs i similars > 5 metres i similars 153,20 €  

c) Dipòsit i custòdia de vehicles (A partir de les 24 hores de l'ingrés en el 
dipòsit) (€/dia):  
 - Bicicletes 2,05 €  

 - Motos i ciclomotors                                                                    16,55 €  

 - Turismes i autotaxis                                                                         16,55 €  

 - Furgonetes i Tot-terrenys, caravanes, autocaravanes i remolcs lleugers i 
similars                                                                   

16,55 €  

 - Camions de < 3.500 Kg de PMA i similars                                              20,70 €  

 - Camions de > 3.500 Kg de PMA i similars                                              29,00 €  

 - Remolcs i similars > 5 metres i similars 29,00 €  

  

d) Per immobilització de vehicle mitjançant estri mecànic (Fins a un màxim de 48 hores. 
A partir de les 48 hores el vehicle s'ingressarà al dipòsit, si s'escau): 
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 - Motos i ciclomotors                                                                    27,95 €  

 - Turismes i autotaxis                                                                         55,90 €  

 - Furgonetes i Tot-terrenys, caravanes, autocaravanes i remolcs lleugers i 
similars                                                                   

66,25 €  

 - Camions de < 3.500 Kg de PMA i similars                                              97,30 €  

 - Camions de > 3.500 Kg de PMA i similars                                              153,20 €  

 - Remolcs i similars > 5 metres i similars 153,20 €  

 
En aquells casos en què un vehicle sigui ingressat al Dipòsit municipal a disposició de 
qualsevol organisme oficial, es tindrà en compte el que disposa l'article 1.779 i 1.780 del vigent 
Codi Civil, pel qual el dipositari podrà retenir en garantia la cosa dipositada fins el compliment 
del pagament de les despeses que hagi generat el dipòsit. 
 
 
Article 6è. NORMES DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ 
 
Com a requisit previ a la devolució del vehicle per qui acrediti ser-ne el propietari, s’haurà 
d’abonar les taxes fixades en la present ordenança o garantir el seu pagament. Aquest pagament 
s'efectuarà a les oficines del dipòsit municipal de vehicles. En el cas de presentació de garantia 
caldrà que prèviament ho sol·liciti a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès el qual resoldrà sobre 
la sol·licitud de suspensió del cobrament comunicant-ho als gestors del dipòsit municipal de 
vehicles.  
 
Quan a gestió, liquidació, recaptació, inspecció, infraccions i sancions tributàries, hom 
s'ajustarà al que disposa l' ordenança fiscal general, la legislació en matèria de règim local i la 
legislació general tributària. 
 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal fou aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
celebrada el ... de 2012 i regirà a partir de l’1 de gener de 2013, romanent en vigor mentre no 
s’acordi la seva derogació o modificació.  
 
 
 

Vist i plau 
 
L’ALCALDESSA     EL SECRETARI GENERAL 
 
 
 


