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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24 
 

TAXA PER AL SERVEI DE RECOLLIDA DE VEHICLES ABANDON ATS O ESTACIONATS 
IRREGULARMENT 

 

Article 1r.- Fonament, establiment i règim jurídic 
 
A l’empara de l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, els 
articles 6 i 8 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya i del que disposen els articles del 15 al 20, i d’acord amb l’article 58 de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre , reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament estableix la taxa per al 
servei de recollida de vehicles abandonats o estacionats irregularment i per la custòdia dels esmentats 
vehicles fins a la seva recollida pels interessats.  
 
Article 2n.- Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l’activitat de recollida, transport, custòdia i destrucció dels 
vehicles abandonats o estacionats irregularment al Municipi, així com la tramitació administrativa 
relacionada. 
 
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 i les despeses 
ocasionades per el tràmit  de donar de baixa el vehicle i destrucció del mateix per un Gestor autoritzat. 
 
Article 4t.- Quotes tributàries 
 
La quota tributària és el resultat d’aplicar les següents tarifes: 
 
SERVEI RECOLLIDA VEHICLES APARCATS IRREGULARMENT: 
 

1. Dies normals en horari laboral (8,00 a 20,00)      61,76€ 
2. Dies festius o fora d’horari      112,59€ 
3. Custòdia vehicles superior a 3 mesos       36,92€ 
4. Custòdia vehicle retirat gual a partir de la setmana       3,48€/dia 

 
 
SERVEI RECOLLIDA VEHICLES ABANDONATS: 
 

1. Dies normals en horari laboral (8,00 a 20,00)           115,63€ 
(retirada i 3 mesos de custòdia) 

2. Dies festius o fora d’horari           173,44€ 
(retirada i 3 mesos de custòdia) 

3. Custòdia vehicles superior a 3 mesos         23,15€ 
 
 
 
 
SERVEI RECOLLIDA ESPECIAL: 
 

1. En casos específics, servei contractació per hora       47,86€ 
(mínim 4 hores) 
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Article 5è.- 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 mitjançant ingrés al núm. de compte bancari  que la Corporació disposa a 
“Caixa Tarragona”  contra el lliurament d'un comprovant que expedeix l'ajuntament.  
 
Article 6è.- Dipòsit municipal 
 
S’entendrà per dipòsit municipal, als fins d’aquesta ordenança, les dependències municipals que s’habilitin a 
tal efecte o instal·lacions del Gestor de vehicles autoritzat que l’Ajuntament acordi. 
 
Article 7è.- Responsabilitats 
 
Si durant la retirada i el transport del vehicle al dipòsit municipal o a les instal·lacions del Gestor, aquest 
patís algun desperfecte, l’Ajuntament no es farà responsable d’aquest, a no ser que es pogués demostrar 
que el personal depenent o que treballi per l’Ajuntament hagi incorregut en culpa o negligència amb motiu 
de maniobres o operacions indegudes.  
 
Article 8è.- Vigència 
 
La present ordenança entrarà en vigor a partir del dia següent a la publicació del text íntegre en el BOPT. El 
seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expressa. 
 
Disposició final 
 
En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa la Llei reguladora de les hisendes 
locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, la Llei de taxes i preus públics i altra normativa 
específica. 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada definitivament pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 18 de 
desembre de 2007, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i 
regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 
Publicada al BOPT núm.297 de data 27 de desembre de 2007. 
 
Modificada pel Ple de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès en sessió ordinària de data 18 de gener de 
2018. Aprovació definitiva publicada al BOPT número 73 de 16 d’abril de 2018. 
 


