
 

 
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA RETIRADA DE VEHICLES A LES 
VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS 
 
Article primer 
 
Per aconseguir una adequada utilització de les vies públiques i evitar atemptats 
contra l’estètica dels llocs afectats, s’impedirà la permanència indefinida i 
l’abandonament de vehicles als espais qualificats de via pública o zona adjacent. 
 
L’Ajuntament, en aquests casos, adoptarà les mesures recollides en la present 
Ordenança, sense perjudici de les actuacions que contempla la Llei sobre Trànsit, 
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial. 
 
Article segon 
 
Mitjançant Resolució d’alcaldia es determinarà el lloc adequat per al dipòsit dels 
vehicles. 
 
Article tercer 
 
1.L’Ajuntament podrà procedir, si la persona obligada a fer-ho no ho fes, a la retirada 
dels vehicles estacionats a la via pública i zones adjacents i el seu dipòsit en el lloc 
assenyalat per l’Alcaldia, en els supòsits assenyalats a la Llei sobre Trànsit, Circulació 
de Vehicles a Motor i Seguretat Vial i especialment en els següents: 
 
a)Quan el vehicles es trobi en zones assenyalades per càrrega i descàrrega, ús 
exclusiu de persones amb minusvalidesa, sobre voravies, passeigs i d’altres zones 
destinades al passeig de vianants. 
b)Quan el vehicle es trobi estacionat en guals assenyalats correctament, en doble fila 
i en zones destinades a estacionament i parada d’ús exclusiu per al transport públic 
urbà. 
c)Quan l’estacionament constitueixi un perill. 
d)Quan causi greus pertorbacions a la circulació de vehicles o vianants o al 
funcionament de qualsevol servei públic. 
e)Quan es deteriori el patrimoni públic. 
f)Quan pugui presumir-se racionalment el seu abandonament. 
 
2.Es presumirà racionalment l’abandonament dels vehicles en els següents casos: 
 
a)Quan transcorrin més de dos mesos des que el vehicle hagi sigut dipositat després 
de la seva retirada de la via pública per l’autoritat competent.  
b)Quant continuï estacionat per un termini superior a un mes en el mateix lloc i 
presenti desperfectes que facin impossible el seu desplaçament pels seus propis 
medis o li faltin les plaques de matriculació. En aquest cas, tindrà el tractament de 
residus sòlids urbans d’acords amb la normativa ambiental corresponent. 
 
Article quart 
 
Des dels serveis municipals, es comunicarà a l’Alcaldia l’abandonament de qualsevol 
vehicle que es trobi a les vies públiques municipals o zones adjacents, inclòs en 
qualsevol dels supòsits anteriors. 



 

 
 
L’Alcaldia ordenarà: 
 
-Que sigui retirat de la via pública per la grua. El seu dipòsit es farà en el lloc a què 
es refereix l’article segon, tot allò sense perjudici de que els serveis competents 
apliquin les mesures previstes a la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i 
Seguretat Vial. 
-Que es cursi ofici a la Prefectura de Trànsit de la província en què estigui matriculat 
el vehicles, si es coneix per la placa o per la documentació del mateix, per a que 
comuniqui el nom i domicili del titular. 
-Que una vegada conegut, es requereixi al titular del vehicles perquè es faci càrrec 
del mateix, o de les seves restes, previ pagament de les despeses de retirada, trasllat 
i dipòsit sabent que si en el termini d’un mes no ho fes, es procedirà a l’execució per 
via de constrenyiment. 
 
Article cinquè 
 
L’Ajuntament, pel que fa als vehicles abandonats que restin al Dipòsit amb l’exclusió 
dels suposats en què el dipòsit obeeixi a una actuació judicial o administrativa que 
no permeti una lliure voluntat de retirar-lo per part del titular, transcorreguts dos 
mesos des de la data en què el vehicle va ser dipositat, la qual cosa s’acreditarà 
mitjançant acta de retirada, requerirà el seu titular per tal que en el termini de quinze 
dies procedeixi a recollir l’esmentat vehicle. Passat aquest termini sense que 
l’interessat hagi complert amb el tràmit, l’esmentat vehicle podrà ser tractat 
automàticament com a residu sòlid, previ a la signatura de l’acta corresponent pels 
serveis municipals competents. 
 
Article sisè 
 
1.L’Ajuntament, respecte dels vehicles abandonats a la via pública podrà: 
 
a)Retirar-los fins al Dipòsit municipal. 
b)Tractar-los directament com a residus sòlids urbans en el punt on es trobin o ser 
transportats pel gestor corresponent sempre que s’acompleixin els terminis i requisits 
següents: 
 
b.1)Que el vehicle estigui estacionat per un període superior a un mes en el mateix 
lloc, la qual cosa s’acreditarà mitjançant l’aixecament d’una acta. 
b.2)Que l’esmentat vehicle presenti desperfectes que facin impossible el seu 
desplaçament pels seus propis mitjans o li faltin les plaques de matriculació. 
 
2.Si el vehicle no té les plaques de matrícula pot ser tractat com a residu sòlid urbà 
sense cap altre tràmit. 
 
3.Si el vehicle conserva la matrícula o qualsevol altre signe o marca visible que 
permeti la identificació del seu titular haurà d’efectuar-se la notificació a aquest i se 
li concedirà un termini de quinze dies per retirar-lo amb l’advertència que, si no ho 
fes, es procediria al seu tractament com a residu sòlid urbà. 
 
Article setè 
 



 

 
Les infraccions se sancionaran pels Mossos d’Esquadra dins la quantia legalment 
permesa i si es tracta d’infraccions tipificades per la Llei sobre Trànsit, Circulació de 
Vehicles a motor i Seguretat vial dins dels límits fixats pel mateix. Posteriorment, els 
Mossos d’Esquadra traslladaran la denúncia al presumpte infractor, a fi que pugui 
formular al·legacions, concedint-li per això un termini específic. 
 
Transcorregut el termini indicat sense que s’hagin formulat al·legacions o 
considerants les que s’hagin presentat, els Mossos d’Esquadra dictarà Resolució 
imposant la sanció corresponent i ordenant l’arxiu de les actuacions, i es donarà 
trasllat a l’interessat mitjançant l’oportuna notificació. 
 
 
 
 
 
 
 
Diligència per fer constar que la present ordenança es va aprovar per acord del Ple 
de l’Ajuntament de 20 de desembre de 2021 i va entrar en vigor el dia següent de la 
publicació de l’anunci definitiu al BOP de Girona 55 de 21/03/2022 i estarà vigent 
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa. 


