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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18
PREUS PÚBLICS. IMMOBILITZACIÓ, RETIRADA, RECOLLIDA I
CUSTÒDIA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA
Art. 1r. Disposició General.
D’acord amb el que disposen els art. 117 i 41 b) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, s’estableix el preu públic per la prestació dels
serveis d’immobilització, retirada, recollida i custòdia de vehicles de la via pública.
Art. 2n. Obligats al pagament.
1.- Estan obligats al pagament d’aquest preu públic els propietaris, titulars usuaris,
conductors o usufructuaris de vehicles que siguin immobilitzats, retirats o recollits de la
via pública, per infraccions de tota mena, o que estiguin abandonats, i que hagin
d’ésser traslladats i custodiats a dipòsits municipals destinats a aquest efecte.
2.- No estaran subjectes al preu públic regulat en aquesta Ordenança els titulars de
vehicles que justifiquin que han estat robats, o aquells que siguin retirats per motius
que excepcionalment convingui a l’Administració municipal.

(*) Art. 3r. Quantia.
Els conceptes i quantia d’aquest preu públic, vénen regulats per la següent
TARIFA:
Servei de grua:
Per aquest servei i per cada vehicle retirat de la via
pública, una quota per la retirada de:

90 €
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Art. 4t. Gestió i cobrament
1.- L’obligació de pagament dels preus públics naixerà des que es realitzi qualsevol
dels serveis especificats en aquesta Ordenança.
2.- Les quantitats exigibles d’acord amb la tarifa es liquidaran per cada servei prestat.
3.- El pagament s’efectuarà abans de retirar el vehicle del lloc on estigui immobilitzat o
dipositat. A aquest efecte, qui pretengui retirar un vehicle haurà d’acreditar la seva
titularitat, o actuar en representació del titular.
4.- El pagament d’aquest servei no exclou les sancions per infracció de les Normes del
Codi de Circulació.
5.- Transcorregudes 24 hores de la immobilització d’un vehicle, sense que sigui
recuperat, podrà ser traslladat al dipòsit municipal.
6.- Es portarà un registre dels vehicles dipositats, en el qual constaran les seves
característiques, el dia d’entrada, el de sortida i el preu públic acreditat.
7.- Si el vehicle no ha estat retirat del dipòsit en el termini de vuit dies, ni han estat
abonats els preus públics tarifats, s’exigirà el deute per la via de constrenyiment.
8.- L’Administració declina tota responsabilitat pels desperfectes que experimentin els
vehicles durant la seva immobilització, trasllat i dipòsit, a menys que es demostri
negligència per part del personal municipal.
9.- Pel que fa a la tramitació per a determinar el destí dels vehicles subjectes a dipòsit,
s’estarà al que disposa l’art. 615 del Codi Civil, i es computaran com a despeses els
imports de tots els conceptes tarifats, i els recàrrecs corresponents.
Art. 5è. Infraccions i Sancions
Les infraccions seran sancionades amb multa, en la forma i quantia previstes en les
disposicions legals i reglamentàries vigents.
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Art. 6è. Disposició final
La present Ordenança, aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 1 de
setembre de 1989, entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província, començarà a aplicar-se a partir del dia següent al de la publicació al BOP, i
continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.

1ª. PUBLICACIÓ
L’anunci d’aquesta Ordenança fou publicat en el Butlletí Oficial de la província núm.
219 del dia 20 de setembre de 1989.- L’Alcalde, El Secretari.

