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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15 
 

TAXA PER ESTACIONAMENT I RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O 
ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA. 
 

Article 1r. Fonament i naturalesa 
 

A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.u) 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, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’estacionament de vehicles de 
tracció mecànica en les vies públiques municipals i la taxa per retirada de vehicles 
abandonats o estacionats defectuosament o abusivament en les vies públiques 
municipals, que es regirà per la present Ordenança fiscal. 

Article 2n. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la  taxa per retirada de vehicles abandonats o 
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública, la prestació del 
servei de retirada de vehicles, els conductors o propietaris dels quals, havent 
estat advertits per mobilitzar-los, no corregeixin la deficiència que ha motivat la 
mesura i la permanència d’un vehicle abandonat o estacionat abusivament a la 
via pública. 
 
Idènticament, per a la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica 
en les vies públiques municipals, constitueix el fet imposable l’aprofitament 
especial del domini públic local per l’estacionament de vehicles dintre de les 
zones determinades per la present ordenança. 
 
Article 3r. Obligació de contribuir 
 
L’obligació de contribuir neix per l’aplicació de l’article 292 del Codi de la 
Circulació i afecta qualsevol vehicle, el conductor o propietari del qual, havent 
estat advertit a mobilitzar-lo per l’agent de circulació, no corregeix la deficiència 
causant de l’advertència i la permanència d’un vehicle abandonat al carrer, pel 
fet de trobar-se estacionat a la via pública de manera que impedeixi la circulació, 
i signifiqui un perill o la destorbi greument. 
 
Article 4t. 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. 
 
Idènticament, per als vehicles estacionats en la zona amb horari controlat: 
 
a) Els conductors de vehicles estacionats en les vies públiques indicades. 
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b) Les persones que figuren com a titulars dels vehicles en el permís de 
circulació. 
 
c)En els estacionaments de duració limitada, quan s’ignori la titularitat del 
conductor, es liquidarà la taxa al titular del permís de circulació de vehicle. 

Article 5è. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades 
com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, 
es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 6è. Beneficis Fiscals 
 
1. L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al 
pagament de la taxa  per a estacionar amb duració il·limitada determinats 
vehicles, sempre que l’estacionament sigui necessari per als serveis públics de 
comunicacions que exploten directament i per a altres usos que immediatament 
interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 
 
2.  No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
Article 7è. Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança com a retirada de 
vehicles per estacionament inadequat segons el que disposa el codi de circulació 
de vehicles en les vies públiques o en zona blava és la següent: 
 
- Per servei de grua sense retirada ni transport del vehicle:           114,00 € 
 
- Per servei de grua amb retirada i transport del vehicle al dipòsit: 140,00 € 
 
- Per dipòsit i custòdia al dipòsit, per dia                              7,00 € 

  
2. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança com a estacionament de 
vehicles amb horari controlat (zona blava) serà la que es fixa a continuació: 
 
Via pública: Plaça Sant Sebastià, C/ del Palau, C/ Jacint Vilardell, C/ Santa 
Magdalena, C/ Esperanto, Pàrquing de les Faixes, Pàrquing Santa Magdalena, C/ 
del Forn, Plaça Major, C/ Rafel de Casanova, Avinguda de la Vila, Plaça Rocafort, 
Plaça Colom, Carretera de Manresa, c/Agricultura i C/ Tosca. 
 
Horari: de dilluns a dissabte (ambdós inclosos) : de 9h a 13h. i de 17h. a 20h. 

  diumenges i festius al matí : de 9h. a 13h. 
 

Temps d’aparcament: màxim d’una hora. 
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Import del tiquet: gratuït. 
 
Import per l’excés horari: sanció de 15,00 € per excés del temps permès 
d’aparcament. 
 
S’aplicarà una reducció del 50% a la sanció de la multa sempre que el pagament 
de la mateixa es realitzi en el termini de vint dies naturals  comptats a partir del 
dia següent al de la seva notificació.  

El pagament amb reducció dins el termini indicat comporta la renúncia a formular 
al·legacions i la finalització del procediment sense resolució expressa, i només es 
podrà recórrer davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el termini 
de dos mesos a partir del pagament, llevat que es tracti de les infraccions 
previstes als articles 65.5.h) i 65.6 de la Llei de seguretat viària, a les que no és 
aplicable dita reducció. 

Article 8è. Acreditament 
 
Quan es tracti de l’estacionament de vehicles de durada limitada la taxa 
s’acreditarà en el moment que s’efectuï aquest estacionament en les vies 
públiques. 
 
Caldrà col·locar en un lloc visible del vehicle el model de rellotge homologat 
indicant l’hora d’inici de l’aparcament. 
 
Article 9è. Normes de gestió i recaptació 
 
El pagament de la taxa s’exigeix en el moment de la prestació del servei. 
L’import de la taxa es fa efectiu a l’oficina corresponent, contra el lliurament d’un 
comprovant que dóna l’Ajuntament o mitjançant un sistema automàtic. Els 
impostos 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. Període impositiu 
 
El període impositiu coincideix amb el temps d’estacionament. 
 
Article 11è. Règim de declaració i ingrés  
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’ autoliquidació. 
 
Article 12è. Notificacions de les taxes. 
 
A l’empara del que preveu la Disposició Transitòria segona de la Llei 25/1998, les 
taxes de caràcter periòdic  regulades en aquesta Ordenança que són 
conseqüència de la transformació dels anteriors preus públics no estan subjectes 
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al requisit de notificació individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa 
coincideixi amb l’obligat al pagament del preu públic al que substitueix. 
          
Article 13è. Infraccions i sancions. 
 
Els funcionaris 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. 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la 
Llei General Tributària i  l’Ordenança General. 
 
Disposició Addicional 
 
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 fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a Moià, a 21 de 
desembre de 2016 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2017, i 
continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial els articles no modificats restaran vigents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


