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7 – TAXA PER  RETIRADA DE VEHICLES O IMMOBILITZACIÓ DELS MATEIXOS PER MITJANS MECÀNICS, 
ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSA O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA

2023

Article 1r.- Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concebudes pels articles 133.2 i 144 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 de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, 
de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest ajuntament estableix la taxa 
per retirada de vehicles o immobilització dels mateixos per mitjans mecànics, abandonats o estacionats defectuosament 
o abusivament a la via pública, que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'ajusten al que preveu 
l'article 57 de l'esmentat RDL 2/2004, i  al Text refós de la Llei sobre trànsit,  circulació de vehicles a motor i seguretat 
viària (Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre).

Article 2n.- Fet imposable 

1.- Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa:

a). La prestació del servei de retirada de vehicle sempre que aquest constitueixi un perill o causi grans pertorbacions a la 
circulació o al funcionament de quelcom servei públic, i també quan pugui presumir-se el seu abandonament a la via 
pública.

b). Quan ha estat immobilitzat per deficiències del mateix.

c). Quan immobilitzat un vehicle, l’infractor persisteixi en la seva negativa a dipositar o garantir el pagament de l’import 
de la multa.

d). L’enganxament del vehicle per la grua si procedeix la seva retirada, però aquesta no s’arriba a portar a terme.

e). La immobilització del vehicle en els supòsits l’article 7 c) del Text refós de la Llei sobre trànsit,  circulació de vehicles a 
motor i seguretat viària (Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre), i en els articles 45 i 46 de l’Ordenança municipal 
de circulació de Vilafranca del Penedès.

f). En general, la retirada del vehicle per la grua en els supòsits previstos a l’article 7 c) del Text refós de la Llei sobre 
trànsit,  circulació de vehicles a motor i seguretat viària (Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre), i en els articles 
47 i 51 de l’Ordenança municipal de circulació de Vilafranca del Penedès.

g). La custòdia dels esmentats vehicles, fins a la seva recollida pels interessats.

2.- No es considera fet imposable la retirada de vehicles en el cas de sostracció o altres formes d’utilització del vehicle en 
contra de la voluntat del seu titular, degudament justificades, segons el que disposa el Text refós de la Llei sobre trànsit,  
circulació de vehicles a motor i seguretat viària.

Article 3r.- Obligació de contribuir

L'obligació de contribuir neix en el moment de la prestació del servei de retirada de vehicles o immobilització dels 
mateixos per mitjans mecànics, en aplicació de la normativa vigent i d’acord amb les indicacions de l’agent de l’autoritat 
competent. 

Article 4t.- Subjecte passiu
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Es considerarà subjecte passiu de la taxa per retirada de vehicles o immobilització dels mateixos per mitjans mecànics, 
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública o per altres motius normativament previstos, al propietari o 
conductor del vehicle segons els casos, i la responsabilitat pot ser solidària.

Article 5è.- Tarifes

1.- Vehicles de tracció mecànica

a) La tarifa única a aplicar en els casos de retirada del vehicle de la via pública serà de 120,00 €, en la qual 
s'inclou el transport del vehicle i, la custòdia del mateix per dotze hores.      

b) La tarifa de servei de grua, per enganxament d’un vehicle, sense retirada definitiva del mateix serà de 65,00 €. 

c)  La custòdia a partir de les primeres dotze hores serà a raó de 20,00 € per dia o fracció d’excés.

d)  Immobilització de vehicle per procediment mecànic: 65,00 €  

e) En els supòsits en què un vehicle es trobi dins del dipòsit en situació d’abandonament i el seu titular estigui 
disposat a cedir-lo a l’Ajuntament per tal d’iniciar els tràmits de baixa i destrucció del mateix, aquest restarà 
exempt del pagament de les taxes fiscals derivades del servei de grua i custòdia del vehicle.

2.- Vehicles de mobilitat personal i bicicletes

a) La tarifa única a aplicar en els casos de retirada del vehicle de la via pública serà de 35 €, en la qual s'inclou el 
transport del vehicle i, la custòdia del mateix per dotze hores.      

b)  La custòdia a partir de les primeres dotze hores serà a raó de 10 € per dia o fracció d’excés.

c) En els supòsits en què un vehicle es trobi dins del dipòsit en situació d’abandonament i el seu titular estigui 
disposat a cedir-lo a l’Ajuntament per tal d’iniciar els tràmits de baixa i destrucció del mateix, aquest restarà 
exempt del pagament de les taxes fiscals derivades del servei de grua i custòdia del vehicle

Article 6è.- Normes de gestió i recaptació

1.- 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 de 
la Policia Local contra el lliurament d'un comprovant que dóna l'Ajuntament o mitjançant un sistema automàtic. Els 
imports recaptats s'ingressen diàriament als comptes restringits oberts amb aquest objecte i es liquiden a la Tresoreria 
Municipal amb la periodicitat que determini l'Ajuntament.

2.- Els propietaris de vehicles abandonats a la via pública que acreditin que es trobaven a la mateixa per causes alienes a 
la seva voluntat, els serà anul·lada la multa de tràfic corresponent i els hi serà retornat l’import de la taxa imposada per 
l’ingrés i custòdia del seu vehicle en cas d’haver-se produït.

Article 7è.- 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

http://www.vilafranca.cat/validacio


Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio PLAN_GEN_SIGN
3/2022/1216

Codi validació document:
14155463255104036501

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat Pàgina 3 de 3

Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i començarà a 
aplicar-se a partir del primer de gener del 2023. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva 
modificació o derogació expresses.

Diligència
Aquesta Ordenança va ser aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès en sessió celebrada el dia 20 de desembre 2022 i publicada en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona.

El secretari
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El secretari,
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