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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA
D’OBJECTES I VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS
DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA (DIBA 32)
Article 1r. - Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 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 fiscal.
Article 2n. - Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa:
1. La prestació del servei de retirada d’objectes, així com 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.
d) 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 3r. - Subjecte passiu.
En són subjectes passius 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 4t. - Responsables i successors.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques o jurídiques i les entitats a que es refereix l’article 38.1 i 39 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors
o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast
que assenyali l’article 40 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària i a l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals.
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Article 5è. - Quota Tributària.
La quota tributària s'acredita amb una quantitat fixa, d’acord amb la següent tarifa:
A) Retirada de la via pública i trasllat del vehicle o objecte al dipòsit municipal
DESCRIPCIÓ

LABORABLES

Turismes i motocicletes
Furgonetes i tot terreny
Camions de 3.500,00 quilos
Per cada tona superior a 3.500,00 quilos

112,20 €
117,30 €
138,72 €
6,12 €

NOCTURN
I FESTIUS
143,82 €
175,44 €
201,96 €
6,12 €

S’entendrà com a període nocturn el compres entre les 22:00 h. fins a les 6:00 h.
S’entendrà com a festiva de les 6:00 h. del dissabte a les 22:00 h. del diumenge.
B) Per enganxament sense desplaçament o sortida sense retirada

56,10 euros.

S’entén com a tal quan les rodes davanteres o darreres del vehicle infractor hagin estat
aixecades del terra, i el propietari o conductor del vehicle sol·liciti el desenganxament, el que es
farà sempre que s’hagi satisfet la tarifa indicada a continuació, o quan l’objecte hagi estat
aixecat del terra.
Aquesta Tarifa també s’aplicarà en cas d’immobilització de vehicles per procediment mecànic.
S’entendrà com a període nocturn el compres entre les 22:00 h. fins a les 6:00 h.
S’entendrà com a festiva de les 6:00 h. del dissabte a les 22:00 h. del diumenge.
C) Dipòsit de vehicles
Per cada dia d’estada o fracció que excedeixi del dia de retirada (per dia)
(a comptar des de les 3 hores de retirada).

11,22 euros.

D) Dipòsit municipal
Serveis de recollida, trasllat i dipòsit de gènere procedent de venda no sedentària sense
llicència
Epígraf 1.- Pel Servei d’intervenció de mercaderies
a) Pels serveis d’intervenció cautelar de mercaderies, inclòs
el trasllat i comprovació pertinent de les mateixes per cada una

44,88 euros.

Epígraf 2.- Per dipòsit i custòdia de mercaderies (a partir de les 8 hores de la retirada)
a) Les primeres 48 hores o fracció
b) A partir de 48 hores del dipòsit, per cada mes o fracció

10,20 euros.
19,38 euros.
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Recuperació del gènere intervingut
Únicament es pot recuperar el material intervingut que no sigui fungible. Si es tracta d’aliments
o béns fungibles, l’Ajuntament els destruirà o els hi donarà la destinació que sigui adient. En la
resta de gènere intervingut un cop transcorregut el termini d’un mes si el propietari no ha retirat
el gènere, aquest es considerarà abandonat, i l’Ajuntament podrà procedir a la seva destrucció
o lliurament a institucions benèfiques.
Article 6è. - Exempcions i bonificacions.
No es concedirà exempció ni bonificació de cap tipus en l’exacció de la taxa, si bé no procedirà
a l’abonament pel titular del vehicle en els supòsits de sostracció o altres formes d’utilització
il·legítima del vehicle contra la voluntat del mateix conforme a la normativa reguladora del
Trànsit i Seguretat Vial., o quan per raons d’interès públic o necessitat sigui necessari procedir
a la recollida de vehicles.

Article 7è. - Acreditació.
Neix l’obligació de contribuir per la prestació del servei tendent a la retirada del vehicle o
objecte i, en el seu cas, consegüent dipòsit en el lloc que designi l’Ajuntament.
Article 8è. - Pagament.
De conformitat amb allò preceptuat en l’article 26 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i amb
la finalitat de garantir, en tot cas, el dret de l’administració, la Taxa municipal per a la recollida
de vehicles o objectes a la via pública, així com el posterior dipòsit, s’exigiran al subjecte
passiu, amb caràcter previ a la devolució del vehicle o objecte, tot això de conformitat amb el
que disposa la normativa reguladora del Trànsit i Seguretat Vial.

Article 9è. - Normes de gestió i recaptació.
La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei.
L'import de la taxa es farà efectiu a l'oficina corresponent contra el lliurament d'un comprovant
que expedeix 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.

Article 10è. - 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.
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Article 11è. - Gestió per delegació.
En els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament es
reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d'avocar de forma expressa la
competència, les facultats d'aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir
beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l'anul·lació,
total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin
convenient.

Disposició addicional. - Modificació dels preceptes de l'ordenança fiscal 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.
La present ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació municipal, en sessió
extraordinària celebrada en La Roca del Vallès el 19 d’octubre de 2017, entrarà en vigor l’1 de
gener de 2018 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

La Roca del Vallès, a 31 de desembre de 2017.

L’Alcalde-President,
Albert Gil i Gutiérrez.

El Secretari municipal,
Antoni Peralta i Garcerà.
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ANNEX
Article 1r. - Quan la Policia Local trobi a la via pública vehicles estacionats que impedeixin
totalment la circulació, constitueixin un perill per a la mateixa, o pertorbin greument la circulació
amb independència de la sanció que correspongui, els agents de la Policia Local, podran
prendre mesures que s’iniciaran necessàriament amb el requeriment al conductor, propietari o
persona encarregada del vehicle o de l’objecte que se trobi al costat d’aquest, perquè faci
cessar la seva irregular situació i , cas de no existir l’esmentada persona o que no atengui el
requeriment, podrà disposar el trasllat del vehicle al dipòsit destinat a l’efecte.
També es podrà disposar del trasllat, per impedir-ne la permanència indefinida en els carrers
de vehicles abandonats o inservibles, el que implica una disminució de les possibilitats normals
d’utilització de les vies públiques, sempre que els seus signes exteriors, temps d’estacionament
i altres circumstàncies, puguin deduir-se el seu abandonament, de conformitat amb el les
actuacions previstes en la present ordenança fiscal.
De la mateixa forma es procedirà quan els objectes que es trobin a la via pública no disposin de
permís o autorització de l’Ajuntament, o en alguna de les circumstàncies descrites en els
paràgrafs anteriors.
Article 2n. - S’entén com a vehicle tot artefacte o aparell apte per a circular per les vies o
terrenys al que es refereix l’article 2n. del Reial decret Legislatiu 339/1.990, de 2 de març.
Article 3r. - A títol enunciatiu podran ser considerats casos que impedeixin totalment la
circulació, constitueixin un perill per a la mateixa, o pertorbin greument la circulació, els
següents:
1. Quan un vehicle es trobi estacionat en doble fila sense conductor.
2. Quant estigui davant la sortida o entrada de vehicles d’un immoble degudament senyalitzat,
o bé en zones de càrrega i descàrrega, o una altre de reserva d’utilitat pública, durant
l’horari utilitzat per a tal fi. o impedeixi la utilització normal de l’entrada i sortida de persones
d’un immoble.
3. Quan el vehicle es trobi estacionat en lloc prohibit, en un carrer de circulació ràpida o molt
densa de circulació o bé en carrers estrets, interrompent el trànsit o dificultant-lo a obligar a
maniobres indegudes i perilloses.
4. Quant es trobi a menys de cinc metres de la cantonada impedint o estorbant greument la
girada i conseqüentment la circulació.
5. Quan el vehicle estacionat impedeixi la girada autoritzada per la senyal corresponent.
6. Quan el vehicle es trobi estacionat total o parcialment sobre una vorera o passeig en el que
no està autoritzat l’estacionament.
7. Quan es trobi en un emplaçament tal que impedeixi la vista a les senyals de trànsit als
altres usuaris de la via o carrer.
8. Quan s’obstaculitzi la utilització normal del passos rebaixats per a disminuïts físics.
9. Quan l’estacionament s’efectuï en una parada de transport públic. senyalitzada i delimitada.
10. Quan es trobi estacionat a l’itinerari o espai que hagi de ser ocupat per una comitiva,
desfilada, processó, cavalcada, prova esportiva, mercat setmanal o qualsevol altra activitat
degudament autoritzada.
11. Quan resulti necessària per a la reparació o neteja de la via pública.
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Article 4t. - De conformitat amb el que disposa l’article 292-II b), del codi de circulació, per al
dipòsit de vehicles o objectes retirats de la via pública, l’Ajuntament designarà el lloc adequat
per al seu dipòsit, sense perjudici de que per l’Alcaldia-Presidència es puguin exercir les
facultats que confereix l’aparat segon de l’article esmentat.

Article 5è. - En el supòsits en que el titular del vehicle hagi manifestat de forma expressa la
seva voluntat d’abandonar el vehicle, l’Alcaldia-Presidència disposarà del mateix en benefici de
l’administració municipal.
Sense perjudici d’allò disposat en el paràgraf anterior l’Ajuntament podrà exercitar les accions
que li corresponguin contra el titular del vehicle per al rescabalament de les despeses
ocasionades.

Article 6è. - Per a la retirada de vehicles o objectes de la via pública en els supòsits
contemplats a l’article 1er. de la present ordenança fiscal s’estarà al següent procediment:
1r.- Amb caràcter previ a la retirada del vehicle es requerirà al conductor, propietari o
persona encarregada del vehicle que es trobi al costat d’aquest, perquè faci cessar la
seva irregular situació.
2n.- En el cas de negativa o absència de conductor, es procedirà la retirada del vehicle
de la via i posterior trasllat al dipòsit del vehicle, prèvia fotografia on quedi acreditada la
infractor motiu de la retirada del vehicle, si fos possible.
Article 7è. - En el cas de vehicles o objectes abandonats, es notificarà a l’Alcaldia-Presidència,
la qual disposarà:
1r.- Que sigui retirat el vehicle de la via pública, disposant el seu trasllat al dipòsit que
aquest efecte s’assenyali.
2n.- Esbrinar mitjançant del padró de vehicles municipals o de la Jefatura Provincial de
Tráfico, del nom, cognoms i domicili del titular.
3r.- Un cop conegut, es requerirà al titular del vehicle perquè es faci càrrec del mateix,
previ pagament de les despeses de retirada del vehicle i dipòsit, amb l’advertència de
que si en el termini d’un mes no ho fes es procedirà a l’execució per via administrativa
de constrenyiment.
Article 8è. - Transcorregut el termini d’un mes assenyalat en el requeriment sense que el titular
del vehicle o de l’objecte satisfaci les despeses que s’hagin acreditat i es faci càrrec del vehicle,
es podrà procedir per la via administrativa de constrenyiment dels crèdits derivats de la
retirada, trasllat i dipòsit del vehicle.
Les multes que s’hagin imposat per la infracció comesa que motiva la retirada de l’objecte o
vehicle, podran ser acumulades al procediment d’execució.
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Article 9è. - En els demés supòsits de dipòsit de vehicles, es notificarà al titular registral, en els
termes fixats a l’article anterior, si passats 5 dies sense que el conductor s’hagi fet càrrec del
vehicle, previ abonament de les despeses que procedeixen.
Article 10è. - Si es comprovés que el vehicle dipositat no es apte per la circulació, d’acord amb
l’informe previ de la Delegació d’Indústria, hauran de consignar-se com desfet per desguàs ,
l’Alcaldia-Presidència transmetrà l’informe a la Jefatura Provincial de tràfic, i si aquesta acorda
la retirada definitiva del vehicle de la circulació, de conformitat amb allò indicat a l’article 292.5
del codi de la Circulació.
Article 11è. - En cap cas serà aplicable la present ordenança fiscal quan els vehicles es
trobessin implicats en fets de tràfic sotmesos a procediments judicials.

Article 12è. - Sempre que els titulars dels vehicles retirats i dipositats resultessin desconeguts,
però sense que pugui deduir-se el seu abandonament, si no extraviats, es procedirà en la
forma prevista a l’article 615 del Codi Civil, publicant-se el fet per l’Alcaldia-Presidència, dos
diumenges consecutius.
Article 13è. - Es vendrà en pública subhasta, quant hagin transcorregut 8 dies des del segon
anunci, com disposa el paràgraf tercer del l’article 625 del Codi Civil, quan en motiu de la seva
conservació i valor, les despeses de dipòsit el disminueixin notablement.

