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Ordenança Fiscal núm. 16 
 
 
TAXA PER LA RETIRADA I IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA 
 
Article 1r.- Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats atorgades per l'article 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local, així com per la disposició addicional sisena de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aqueixa Llei, reguladora de les hisendes locals, 
aquest Ajuntament estableix la taxa per retirada i immobilització de vehicles a la via pública que es regeix 
per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'ajusten al que preveu l'article 58 de l'esmentada 
Llei 39/1988. 
 
Article 2n.- Fet imposable 
 
1.- És objecte d'aquesta exacció l'aprofitament dels elements i mitjans que requereix la prestació dels 
serveis d'immobilització dels vehicles, així com dels serveis de recollida i retirada de la via pública i 
d'altres llocs públics, amb trasllat i permanència al dipòsit municipal, d'aquells vehicles que, d'acord amb 
el que es disposi a les ordenances de circulació i a la legislació vigent reguladora sobre trànsit, circulació 
de vehicles de motor i seguretat viària, siguin immobilitzats o retirats, i d'aquells vehicles 
antireglamentàriament aparcats en les zones d'estacionament en vies públiques assenyalades 
degudament, objecte de preu públic. 
 
2.- Així mateix, serà objecte d'aquesta exacció, la retirada de la via pública, trasllat i a dipòsit d'un vehicle 
quan, a causa del funcionament del seu aparell d'alarma, s'hagi fet necessària la intervenció del servei 
de la Policia Local. 
 
Article 3r.- Subjectes passius 
 
Són subjectes passius els propietaris dels vehicles retirats, que estan obligats a pagar les tarifes que 
s'assenyalen, independentment de la multa que correspongui, segons la infracció comesa. 
 
Article 4t.- Tarifes 
 
Els drets exigibles són els que es fixen a continuació. El pagament de la present taxa no exclou, de cap 
manera, el de les multes que siguin procedents per infracció de les normes de circulació i policia urbana. 
L'horari nocturn es considerarà des de les 20 hores d'un dia a les 8 hores del següent. 
 
A)Per la retirada i trasllat de vehicles al dipòsit municipal mitjançant grua: 
Horari nocturn – dies feiners....................................................142,66 euros 
Horari diürn - dies feiners....................................................... 101,90  euros 
Dies festius...............................................................................142,66 euros 
 
B) Per l'enganxament sense desplaçament fins el dipòsit,  
Horari nocturn – dies feiners.................................................... 91,71 euros 
Horari diürn - dies feiners......................................................... 71,33 euros 
Dies festius............................................................................... 91,71 euros 
 
La tarifa per enganxament sense desplaçament s'acreditarà un cop les rodes davanteres o posteriors del 
vehicle infractor hagin estat aixecades del terra i el propietari o conductor sol·liciti el desenganxament, el 
que es farà sempre que s'hagi satisfet la tarifa abans esmentada. 
 
C) Per la immobilització: 
 
Immobilització i des immobilització del vehicle............................40,76 euros 
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Transcorregudes 24 hores des de la immobilització sense que s'hagi sol·licitat la suspensió d'aquesta 
mesura, el vehicle podrà ser retirat amb grua i traslladat a un dipòsit municipal. En aquest supòsit, 
únicament serà aplicada la taxa que correspongui per retirada i trasllat del vehicle o per enganxament, 
segons el cas.  
 
D) Pel dipòsit de vehicles: 
 
Per cada dia d'estada que excedeixi del de retirada del vehicle, acreditant-se la taxa a les zero hores del 
dia següent: 
 
Motocicletes amb o sense sidecar, cotxes d'invàlids, vehicles de tres 
rodes amb motor i ciclomotors de dues rodes.........................................      7,00 euros 
 
Turismes, furgonetes, camions i similars, i qualsevol altre tipus 
de vehicle de 4 rodes...................................................................................15,50 euros 
 
Queden exempts del pagament d'aquestes tarifes els vehicles robats o objecte d'utilització il·legítima, 
circumstància què s'haurà d'acreditar mitjançant l'aportació de la còpia de la denúncia presentada per la 
seva sostracció,  així com els que es trobin en els altres supòsits d'exempció  previstos en la legislació 
vigent sobre trànsit i en les ordenances municipals de circulació. 
 
Article 5è.- Quota Tributària 
 
1.- El pagament de la taxa s'exigirà en el moment de recuperació del vehicle. L'import de taxa es fa 
efectiu a l'oficina corresponent contra el lliurament d'un comprovant que dóna l'Ajuntament o mitjançant 
un sistema automàtic. Els imports recaptats s'ingressen setmanalment als comptes restringits oberts amb 
aquest objecte i es liquiden a la Tresoreria municipal amb la periodicitat que determini l'Ajuntament. 
 
2.- No seran retornats als seus propietaris cap dels vehicles que haguessin estat objecte de recollida, 
mentre no s'hagi fet efectiu el pagament dels drets establerts a l'article 4t., excepte que, en cas d'haver-
se interposat reclamació, sigui dipositat o afiançat l'import de la taxa en la quantia i formes previstes a 
l'article 14 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.  
 
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. 
 
DISPOSICIO FINAL 
 
Aquesta Ordenança aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en Sant Celoni 
el dia 20 de desembre de 2017 entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2018 i continuarà vigent mentre no 
s'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran 
vigents 
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