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Ajuntament d’Agramunt      

 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 07 
 

TAXA PER RETIRADA 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 20 a 27 d’aquest text legals, aquest ajuntament estableix la "Taxa per retirada de vehicles abandonats 
o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública", que es regeix per aquesta ordenança fiscal . 

 
Article 2n.- Fet imposable. 
El determina la recollida, retirada o immobilització de vehicles en la via pública i la seva custòdia al Dipòsit municipal. 
Es considera que s’ha produït el fet imposable quant s’ha iniciat la recollida, retirada o immobilització del vehicle. 
En el cas del servei de retirada de vehicles el fet imposable ve determinat per la prestació del servei en els 
següents supòsits: 
- Quan el vehicle constitueixi perill o causi greus pertorbacions a la circulació, a les persones o als 
béns o al funcionament d’algun servei públic i també quan es pugui presumir racionalment que ha estat 
abandonat a la via pública. 
- En cas d’accident que impedeixi continuar la marxa. 
- Quan el vehicle hagi estat immobilitzat per deficiències tècniques. 
- En tots els supòsits previstos en les Lleis, els Reglaments, les Ordenances i la normativa en general 
sobre trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària. 
Afecta qualsevol vehicle el conductor del o propietari del qual, havent estat advertit a mobilitzar-lo per l'agent de 
circulació, no corregeix la deficiència causant de l'advertència i la permanència d'un vehicle abandonat al carrer pel 
fet de trobar-se estacionat a la via pública de manera que impedeixi la circulació, hi signifiqui un perill o la destorbi 
greument. 
. 

 
Article 3r.- Obligació de contribuir. 
L’obligació de contribuir es produeix pel sol fet de l’enganxament, l’enganxament i el trasllat, la  incautació, 
l’ingrés o la permanència al dipòsit municipal de vehicles, de mobles o altres efectes. S’ entén que 
l’enganxament existeix quan s’inicia de manera efectiva pels operaris del servei de grua qualsevol dels treballs 
i operacions físiques o mecàniques per la retirada del vehicle. 
També s’ha d’acreditar la taxa per permanència de béns mobles i vehicles quan el dipòsit s’efectuï per 
resolució judicial o d’altres administracions. 
L’obligació de contribuir comença en el moment que es presta el servei definit a l’apartat anterior. En el cas de 
la custòdia, s’inicia l’obligació de contribuir en el moment de la entrada del vehicle al dipòsit sigui quina sigui la 
causa de la seva entrada al mateix.  
No estarà subjecte a la present taxa els arrossegaments de vehicles que es facin per interès municipal quan 
amb ocasió d’esdeveniments especials sigui necessari deixar lliure la via pública, sempre i quan el vehicle 
arrossegat estigui aparcat correctament segons les normes de circulació 
 
Article 4t.- Subjecte passiu. 
Llevat del cas de robatori o altres formes d’utilització del vehicle en contra de la voluntat del seu titular 
degudament justificades, el pagament de la taxa recaurà sobre els propietaris dels vehicles, retirats 
i/o dipositats, que estan obligats a pagar o a garantir el pagament de la tarifa que s’assenyala, amb 
independència de la multa que correspongui, segons la infracció comesa, i com a requisit previ a la 
devolució del vehicle o la cosa dipositada. No obstant, en els supòsits d’enganxament, es considera 
substitut del contribuent la persona que condueix el vehicle. 
Queden exceptuats del deure d’abonar la taxa els propietaris que resultin adjudicataris dels béns dipositats per 
subhasta ordenada per l’Il·lm. Sr. Alcalde; llavors només caldrà que s’acrediti el pagament de la quantitat per la 
qual es va realitzar l’adjudicació encara que no cobreixi l’import acreditat pel concepte de taxes. 
 
 En els supòsits en que la permanència i dipòsit s’hagi efectuat a requeriment d’autoritats judicials o 
d’altres administracions l’abonament de la taxa correspondrà abonar-la a l’Administració de la que 
depengui l’òrgan administratiu o l’òrgan jurisdiccional que va ordenar o instar el dipòsit. 
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Article 5è.- Tarifes 

Les tarifes que s'han d'aplicar són les següents: 
 
1. Retirada de vehicles 
 
Retirada de motocicletes i tricicles        42,60 € 
Grua amb o sense retirada de vehicles <100kg        63,10 € 
Grua amb o sense retirada de vehicles 1.000kg-5.000kg        92,90 € 
Grua amb o sense retirada de vehicles >5.000kg        92,90 € 
Increment per cada 1.000kg tarifa anterior.        12,60 € 
   
          
2. Dipòsit de vehicles. 
 
Dipòsit de motocicletes i tricicles         12,60 € 
Dipòsit de vehicles <100kg        12,60 € 
Dipòsit de vehicles 1.000kg-5.000kg        25,20 € 
Dipòsit de vehicles >5.000kg         25,20 € 
            
 
3. Immobilització de vehicles: 
Per immobilització de vehicles- per cada vehicle immobilitzat        21,90 € 

                       
 
Article 6è.- Normes de gestió i recaptació 
Els vehicles es retiraran de la via pública i es procedirà a la seva immobilització en els casos que procedeixi 
d’acord amb el que estableix el Text Refós de la Llei de Seguretat Vial, el Codi de la 
Circulació i a la resta de les disposicions aplicables. Les despeses originades per la retirada de vehicle de la 
via pública, seran a càrrec del seu titular, qui, prèviament a recuperar el vehicle del dipòsit, haurà d’abonar 
l’import de la taxa de forma obligatòria.  
En el cas que el vehicle no sigui recuperat del dipòsit municipal per part del seu titular en el termini d’un mes, 
l’Ajuntament, sense perjudici d’iniciar els tràmits per abandonament del vehicle, liquidarà i notificarà la taxa 
devengada al titular registral del vehicle. 
 
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. 
Aquesta ordenança fiscal s’ha modificat per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada en data 9 de novembre de 
2017  i publicada la seva aprovació definitiva en el BOP núm. 248 de data 29 de desembre de 2017 i entra en 
vigor el dia 1 de gener de 2018 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la seva modificació i derogació. 
 
 
 
                Vist i plau 
                                               L'alcalde   La secretària 
                                     Bernat Solé Barril                        Sara Miñarro Gómez 
 
 
 


