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AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 
 
TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACION ATS 
DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA 
 
Article 1. 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 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per retirada de vehicles 
abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública, que es regirà per la present 
Ordenança. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa: 
 
1. la prestació del servei de retirada de vehicles, quan els seus conductors no ho fan i concorren 
alguna de les circumstàncies següents: 
 
a) El vehicle estacionat constitueix perill o causa greus pertorbacions a la circulació. 
b) Es pot presumir racionalment l’abandó del vehicle en la via pública. 
c) Altres motius previstos a la normativa reguladora del Trànsit i Seguretat Vial. 
 
2. El dipòsit i la custòdia del vehicle fins que sigui retirat de la dependència municipal per 
l’interessat. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
En són subjectes passius els propietaris dels vehicles retirats i/o immobilitzats, que estan obligats a 
pagar les tarifes que s’assenyalen, amb independència de la multa que correspongui, segons la 
infracció comesa. 
 
Article 4. Quotes tributàries 
 
La quota tributària és el resultat d’aplicar les tarifes següents: 
 
Per retirada i transport de cada vehicle Per retirada Per custòdia/dia 

 Euros Euros 
   

1. Automòbils de turisme, Motocicletes, ciclomotors, 
vehicles de tres rodes i altres vehicles de 
característiques anàlogues per sota de 3.500 kg 

93 € *0,87 €/h a partir de 8 h es 
considera dia sencer. 
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* 0,72 €/h per bicicletes i 
ciclomotors 

* 10,40 €/ dia 

2. Bicicletes i altres vehicles lleugers 16 € * 1,03 €/ dia 

3. Furgonetes, camions i similars des de 3.500 kg. 
PMA 

124 € *1,03 €/h a partir de 8 h es 
considera dia sencer. 
* 12,38 €/dia 

3. Tota mena de vehicles amb PMA superior a 5.500 
kg. PMA 

227 € 1,78 €/h a partir de 8 h es 
considera dia sencer. 
* 22,77 €/dia 

 
La custòdia/dia començarà a comptar a partir de la 7a. hora des de l’ingrés en dipòsit. 
 
Per sortida de grua amb o sense enganxament Euros 

1. Automòbils de turisme, Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes, 
bicicletes i altres vehicles de característiques anàlogues per sota de 3.500 kg 

36 € 

2. Furgonetes, camions i similars des de 3.500 kg. PMA 42 € 

 
Per Immobilització de vehicles ( màxim 48 h) Euros 
1. Automòbils de turisme, Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes, 
bicicletes i altres vehicles de característiques anàlogues per sota de 3.500 kg 

36 € 

2. Furgonetes, camions i similars des de 3.500 kg. PMA 42 € 
 
En l’aplicació de les tarifes es tindran en compte les regles següents en els casos de retirada, 
immobilització i sortida i enganxament de grua: 
 
1a. Les quotes s’incrementaran en un 50 per cent quan els serveis  s’efectuïn entre les 20 i les 08 
hores del dia i quan s’efectuïn en dia festiu, dissabtes o diumenges de 0 h a 24 h 
 
Article 5. Normes de gestió i recaptació 
 
La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei.  
 
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 
Article 6. 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 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 
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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, aprovada definitivament pel ple en sessió celebrada el dia 19 de desembre de 
2013 a Les Franqueses del Vallès, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014 i continuarà vigent 
mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats continuaran vigents. 
 


