
ORDENANZA FISCAL Núm. 11
REGULADORA DA TAXA POR RECOLLIDA E INMOBILIZACIÓN DE VEHÍCULOS NA VÍA PÚBLICA

Artigo 1 
A exacción dos dereitos e taxas pola recollida de vehículos da vía pública e 
pola inmobilización de vehículos antirregulamentariamente aparcados, rexerase 
polas disposicións contidas nesta ordenanza. 

Artigo 2 
O artigo 2 queda redactado  como segue:

1. É obxecto  desta exacción  o aproveitamento  dos elementos  e medios  que 
requira a prestación pola Policía Municipal do servizo de retirada da vía 
pública daqueles vehículos que perturben, obstaculicen ou entorpezan a 
libre  circulación  ou  a  inmobilización  dos  antirregulamentariamente 
aparcados, así como o transporte e deposito dos vehículos.

2. A  obrigación  de  contribuír  recaerá  sobre  os  condutores  dos  vehículos 
retirados ou inmobilizados e, subsidiariamente, sobre os seus titulares.

Artigo 3
Os dereitos esixibles fíxanse na contía seguinte:

Pola retirada de ciclomotores, motocicletas e triciclos 22,00 €
Pola  retirada  de  cuatriciclos,motocarros  e  demais  vehículos  de 
características semellantes 27,00 €
Pola  retirada  de  automóbiles  de  turismo  e  polas  camionetas, 
furgonetas e demais vehículos de características semellantes, con 
tonelaxe ata 1.100 k

55,00 €

Pola  retirada  de  camións,  tractores,  remolques, 
camionetas,furgonetas,  furgóns  e  demais  vehículos  de 
características análogas, con tonelaxe superior a 1100 k e sen 
exceder os 5000k

77,00 €

Pola retirada de toda clase de vehículos, con tonelaxe superior a 5000 k, as 
cotas serán as sinaladas no epígrafe anterior, incrementadas en 8,40€ por 
cada 1000 k ou fracción que exceda dos 5000 k.
Nos percorridos fóra do núcleo urbano, sobre a cantidade fixada 
anteriormente, por cada quilómetro percorrido 2,50 €
As tarifas resultantes do artigo 3 reduciranse nun 50 por 100 se o condutor 
ou persoa autorizada comparece antes de efectuarse o traslado, aínda que o 
vehículo  estea  enganchado  ó  guindastre  ou  sobre  a  plataforma,  pero  non 
haberá lugar se xa se iniciara o traslado.

A anterior tarifa completarase coas cotas correspondentes ó depósito e garda dos 
vehículos  dende  a  súa  recollida,  así  coma  o  transporte  suplementario  que 
requirise o traslado dos ditos vehículos a outros recintos que houberen de 
establecerse dentro ou fóra do núcleo urbano. Este transporte poderá efectuarse 
cando resulten insuficientes os locais en que foron depositados e non antes das 
seis horas da súa recollida.

A contía das referidas cotas, por día ou fracción, a partir das primeiras 
vintecatro horas, será a seguinte:

Ciclomotores, motocicletas, velocípedos e triciclos 3,50 €
Motocarros e demais vehículos de características semellantes 6,00 €
Automóbiles de turismo, camións, furgonetas e demais vehículos de 
características  semellantes  con  tonelaxe  ata  mil  trescentos 
quilogramos

7,00 €

Camións  tractores,  remolques,  camionetas,  furgonetas  e   demais 
vehículos de características semellantes con tonelaxe superior a 
mil trescentos quilogramos 

17,00 €
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Motos, ciclomotores e bicicletas 11,00 €
Turismos ata 1.100 k 33,00 €

Artigo 4
As taxas reguladas nesta ordenanza se devengan no momento no que se inicie a 
prestación do servizo.

DISPOSICIÓN FINAL 
A presente ordenanza fiscal entrará en vigor ou día dá súa publicación non 
Boletín Oficial dá Provincia (BOP), comezará a aplicarse a partir do dia 1 de 
xaneiro do 2012, e permanecerá en vigor ata a súa modificación ou derrogación 
expresa.


	INMOBILIZACIÓN DE VEHICULOS

