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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12
TAXA PER IMMOBILITZACIÓ I RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA
PUBLICA I TRASLLAT I CUSTÒDIA AL DIPÒSIT MUNICIPAL

Article 1 Fonament i naturalesa
En ús de les facultats atorgades 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 article 15 a 19 del RDL
2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes locals i
als articles 70 i 72 del Reial decret legislatiu 339/1990 de 2 de març pel qual s'aprova el
text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aquest
Ajuntament estableix la "Taxa per immobilització i retirada de vehicles de la via pública i
trasllat i custòdia al dipòsit municipal", que es regeix per aquesta ordenança fiscal les
normes de la quan s'ajusten al que preveu l'article 57 de l'esmentat RDL 2/2004.
Article 2 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació del servei de retirada del vehicle de
la via i el seu dipòsit en els supòsits previstos a l'article 85 del Reial decret legislatiu
339/1990 de 2 de març (modificat per la Llei 18/2009, de 23 de novembre) que es detallen:
a) Sempre que constitueixi perill, causi greus pertorbacions a la circulació de
vehicles o vianants o al funcionament d’algun servei públic o deteriori el patrimoni.
b) En cas d'accident que impedeixi continuar la marxa.
c) Quan, tot i ser procedent la immobilització del vehicle, no hi hagi un lloc
adequat per practicar-la sense obstaculitzar la circulació de vehicles.
d) Quan, una vegada immobilitzat un vehicle d’acord amb allò que disposa l’article
84, no cessin les causes que van motivar la immobilització.
e) Quan un vehicle romangui estacionat en llocs habilitats per l’autoritat municipal
com a zones d’aparcament reservat per a ús de persones amb discapacitat sense
col·locar el distintiu que ho autoritza.
f) Quan un vehicle romangui estacionat en carrils o parts de les vies reservades a
la càrrega i descàrrega.
g) Quan un vehicle romangui estacionat en llocs habilitats per l’autoritat
municipal com d’estacionament amb limitació horària sense col·locar el distintiu
que ho autoritza, o quan s’excedeixi el triple del temps abonat de conformitat
amb el que estableix l’ordenança municipal.
Article 3 Obligació de contribuir
L'obligació de contribuir neix per l'aplicació de l'article 292 del codi de la circulació i
afecta qualsevol vehicle el conductor o propietari del qual, havent estat advertit a
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mobilitzar-lo per l'agent de circulació, no corregeixi 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 i signifiqui un perill o la destorbi greument.
Article 4 Subjecte passiu
En són subjectes passius els conductors i subsidiàriament els propietaris dels vehicles
retirats que estan obligats a pagar les tarifes que s'assenyalen, amb independència de la
multa que correspongui segons la infracció comesa.
Article 5 Tarifes
Les tarifes a aplicar són les següents:
1. Per retirada i trasllat
Automòbils
Furgonetes
Motos i ciclomotors
Camions
Fins a 3500 tones
A partir de 3500 tones

109,37€
121,14€
40,38€
196,18€
202,15€

2. Estada i custodia per dia des del moment de la retirada
Automòbils
Furgonetes
Motos i ciclomotors
Camions i autocars

17,24 €
17,24 €
11,69 €
40,38 €

3. Immobilitzacions
Automòbils, taxis i tricicles
motos i ciclomotors de 4 rodes
Motos i ciclomotors
Autocars ,furgonetes, camions

46,19 €
11,53 €
59,47 €

Article 6 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 corresponent 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.
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2. Les quotes liquidades i no satisfetes seran fetes efectives per la via administrativa de
constrenyiment.
Article 7 Infraccions i sancions
1. Els funcionaris municipals encarregats del cobrament a les oficines corresponents, són
responsables del frau que es pugui produir en l'expedició dels comprovants referits amb la
penalització conseqüent, d'acord amb les disposicions legals vigents.
2. En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen la Llei general tributària i
l’ordenança fiscal general.
Disposició Addicional
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent,
amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats
i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província i començarà a regir a partir del dia 1r de gener de 1992. El seu període de
vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació
expresses.
Aquesta ordenança, que consta de 7 articles, ha estat aprovada pel Ple de l'Ajuntament en
sessió celebrada a Cerdanyola del Vallès, a 7 de novembre de 1991 i modificada pel Ple de
l'Ajuntament en sessió del 26 de gener de 2012.
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