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ORDENANÇA FISCAL NÚM.  36 
REGULADORA DE LES TAXES PER IMMOBILITZACIÓ, 

DESPLAÇAMENT I CUSTÒDIA DE VEHICLES 
 
I. DISPOSICIÓ GENERAL 
 
Article 1r  
 
En ús de les facultats conferides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i d'acord amb allò que es 
disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les 
Hisendes Locals, i en l'ordenament jurídic en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat 
viària, aquest Ajuntament estableix la taxa per a la prestació dels serveis d'immobilització per 
mitjans mecànics i del trasllat i posterior custòdia dels vehicles retirats de la via pública, que es 
regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen a allò que preveu l'article 58 
de l'esmentada Llei 39/88. 
 
II. FET IMPOSABLE 
 
Article 2n 
  
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’immobilització per mitjans 
mecànics, el trasllat i la custòdia dels vehicles retirats de la via pública en els casos següents: 
1. Una vegada enganxat el vehicle i iniciada la marxa per la grua en direcció al dipòsit municipal, 
es considera que es tracta d'un servei complert. 
2. La retirada del vehicle per la grua fins al Dipòsit Municipal: 
a) Sempre que la seva parada o estacionament impedeixi totalment la circulació, hi constitueixi un 
perill o la pertorbi greument, conforme als casos que es detallen en els articles 94 i 91.2 del 
Reglament General de Circulació i en l'art. 292.III del Codi de Circulació. 
b) En cas d'accident que impedeixi continuar la marxa. 
c) Quan hagin transcorregut 48 hores de la immobilització ordenada pels agents de l'autoritat 
encarregats de la vigilància del trànsit, sense que el seu conductor o propietari hagi corregit les 
deficiències que motivaren la mesura. 
d) Quan hagin transcorregut 24 hores d'haver-li estat imposada una denúncia per estacionament 
indegut si no ha canviat de lloc. 
e) Quan, pels mitjans de control establerts per la Policia Local, s'acrediti que han transcorregut 72 
hores de l'estacionament de qualsevol tipus de vehicle de forma continuada al mateix lloc. 
f) Quan pugui deduir-se, de manera racional i fonamentada, el seu abandonament a la via pública. 
g) Quan persisteixi la negativa a dipositar o garantir el pagament de l'import provisional de la multa 
per part d'un infractor que no acrediti la seva residència habitual en territori espanyol i el vehicle 
del qual hagi estat immobilitzat de forma provisional. 
h) Quan un vehicle, motocicleta o ciclomotor circuli per les vies públiques, sia sense el sistema 
d'escapament del motor, sia amb el sistema deteriorat, i produeixi, per tant, sorolls que 
sobrepassin els límits de decibels fixats per l'Ordenança General de Medi Ambient de l'Ajuntament 
de l’Ampolla. 
Igualment, en cas de negativa del titular o conductor a sotmetre el vehicle a les proves sobre 
control de sorolls quan siguin requerides per la Policia Local. 
i) Quan els usuaris d'una motocicleta o ciclomotor circulin sense casc i no el portin al vehicle. 
j) Quan el sistema d'alarma sonora d'un vehicle es trobi funcionant de manera continuada durant 
més de 60 segons, o, sense superar aquesta durada, el sistema segueixi activat una vegada 
finalitzat el cicle total consistent en: l'activació de l'alarma, un període mínim de 30 segons de 
silenci i una segona i última connexió; amb tot, finalitzat aquest cicle, s'autoritza l'emissió de 
senyals lluminosos. 
k) Per execució d'ordres dictades pels jutjats i en la pràctica de diligències de prevenció com a 
conseqüència de delictes derivats de l'ús i circulació de vehicles de motor. 
l) Per estacionar total o parcialment davant d’un gual autoritzat per. l’Ajuntament. 
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3. Immobilització mitjançant procediment mecànic: 
Serà immobilitzat el vehicle mitjançant el cep en els següents supòsits: 
a) Quan sigui necessari per tal de  garantir el compliment de les ordres dictades per l'autoritat 
judicial i organismes de l'Administració pública. En aquests casos el titular podrà designar, fora de 
la via pública, el lloc on s'immobilitzarà el vehicle, sempre i quan aquest sigui dipositat pels seus 
propis mitjans al lloc designat. No es podrà fer la immobilització a la via pública si aquesta ha de 
superar les 72 
hores d'estacionament continuat al mateix lloc. En cap cas la immobilització suposarà una 
intervenció del vehicle per part de l'Administració municipal, que no serà responsable dels danys 
que se li puguin ocasionar una vegada immobilitzat. 
b) Quan el resultat de les proves i, en el seu cas, de les anàlisis de detecció de possibles 
intoxicacions per alcohol fos positiu i no pogués fer-se càrrec del vehicle una altra persona 
degudament habilitada. 
Igualment, davant la negativa del conductor a efectuar les proves de detecció alcohòlica. 
c) Quan de la utilització d'un vehicle pugui derivar-se'n un risc greu per a la circulació, les 
persones o els béns. 
d) Davant els casos d'irregularitats en la documentació del conductor o del vehicle, i quan, a judici 
de l'agent de l'autoritat, existeixin dubtes raonables de la personalitat, del domicili o de les aptituds 
i coneixements necessaris per a la conducció. 
En els casos b), c) i d), la immobilització es durà a terme al lloc més adequat de la via pública, 
sempre que les circumstàncies del trànsit ho permetin; si això no fos possible, es traslladarà el 
vehicle al Dipòsit municipal. 
4. Custòdia dels vehicles retirats: 
Es determina el fet imposable per aquest concepte, per. l'emmagatzematge i custòdia de vehicles 
per qualsevol de les causes indicades en l'Ordenança i en la normativa legal vigent. 
 
III. SUBJECTE PASSIU 
 
Article 3r  
 
Són subjectes passius d'aquesta taxa: 
1. El titular del vehicle, tret del cas de sostracció o altres formes d'utilització del vehicle en contra 
de la voluntat del propietari. 
2. La persona física o jurídica legalment autoritzada, a petició de la qual s'immobilitza un vehicle 
per qualsevol dels mitjans determinats en l'article 2n, o s'efectua la seva custòdia i pupilatge. 
 
IV. QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
Article 4t 
 La quota tributària vindrà fixada per les següents taxes: 
 
 

 Pel transport de cada 
vehicle  

Per custòdia 
de cada vehicle 
per dia/frac. 

1. Ciclomotors, motocicletes, tricicles, 
motocarros i anàlegs 

100 € 5 € 
 

2. Turismes, camionetes i anàlegs amb 
tonatge brut fins a 3.000 kg. 

160 € 10 € 
 

3. Camions superiors a 3.000 kg de tonatge 
brut i autocars. 

300 € 25 € 
 

 
 
Per la sortida de la grua de la base sense arribar a carregar el vehicle per la presència del 
propietari del vehicle s’haurà de satisfer el 50% de la tarifa. 
  
Pel que fa a la custòdia dels vehicles, les tarifes que caldrà satisfer durant el primer mes 
d'emmagatzematge seran les que figuren dins d'aquest article. Una vegada transcorregut un mes 
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la tarifa es reduirà al 50 % i, en qualsevol dels casos, mai no serà superior al 80 % del valor venal 
del vehicle, el qual ve determinat pels barems anuals publicats en el BOE, on s'aproven els preus 
mitjos de venda dels vehicles aplicables en la gestió dels impostos sobre transmissions 
patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions I donacions. 
 
Aquestes tarifes també s'aplicaran quan a criteri de la Prefectura de la Policia Local  s'haguessin 
d'utilitzar mitjans o serveis diferents dels establerts per la corporació. 
 
V. NORMES DE PROCEDIMENT 
 
Article 5è  
 
1. Hom entendrà per Dipòsit municipal, a efectes d'aquesta Ordenança, les dependències 
municipals que siguin habilitades per a aquest fi. Però quan es donin circumstàncies especials que 
ho facin aconsellable, segons el parer de la Policia Local, podrà assenyalar-se com a Dipòsit 
municipal qualsevol garatge públic de la ciutat; en aquests casos, es percebrà la mateixa tarifa 
establerta en l'article 4. 
2. La Policia Local també podrà assenyalar, com a lloc per a dipositar el vehicle que hagi de ser 
retirat o immobilitzat, qualsevol indret de la via pública. 
 
Article 6è 
  
Serà condició indispensable per a poder retirar del Dipòsit municipal un vehicle remolcat o per a 
suspendre la immobilització per mitjans mecànics, el fet d'haver satisfet les despeses originades 
mitjançant l'autoliquidació de la taxa o taxes, l'import de les quals es determina d'acord amb les 
tarifes que figuren en l'article 4 d'aquesta Ordenança. Els abonaments seran lliurats a la persona 
responsable del Dipòsit municipal, mitjançant el corresponent rebut, serà lliurat el vehicle. 
 
VI. EXEMPCIONS 
 
Article 7è 
 
 1. Els vehicles que siguin retirats de la via pública amb motiu del pas de comitives, desfilades, 
cavalcades, proves esportives, reparació o neteja de la via pública, instal·lació de mercats 
periòdics o alguna altra activitat de relleu degudament autoritzada, sempre que no s'hagués 
senyalitzat la prohibició d'estacionament amb setanta-dues hores d'antelació. 
2. Els vehicles que transportin persones amb disminució i que, per. circumstàncies del trànsit, 
s'hagin d'enretirar de la via pública, prèvia comprovació que el vehicle estava essent utilitzat per a 
transportar una persona amb disminució. 
3. Els vehicles utilitzats per les administracions públiques que es trobin efectuant un servei amb 
caràcter d'urgència, amb presentació prèvia d'un certificat emès pel responsable de l'administració 
afectada que acrediti la urgència del servei. 
 
Article 8è  
 
Si durant el transport al Dipòsit municipal o amb motiu de les operacions d'arrossegament o 
amarrada mitjançant els vehicles-grua de titularitat municipal, el vehicle patís algun desperfecte, 
s'actuarà d'acord amb el que preveu el títol Preliminar, capítol IV, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de Règim Jurídic del Sector Públic, on queda regulada la responsabilitat patrimonial de 
l'Administració pública. 
 
 
VII. DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de 
la Província i estarà en vigor fins que no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. 


