
 
 
 
2.14. TAXA PER RETIRADA I IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA .  
 

A) Per cada utilització de grua, quan així sigui necessari o convenient, per 
trasllat al dipòsit municipal (de 7 a 21 hores, dies laborables)   

 
a) Ciclomotors i cicles   
b) Motocicletes   
c) Turismes i T.T., furgonetes, vehicles especials i demés vehicles de 

característiques anàlegs, de pes inferior a 1500 Kg  
 

d) Turismes i T.T., autobusos, camions, tractors, remolcs, furgonetes, 
vehicles especials i demés vehicles de característiques anàlegs de pes 
igual o superior a 1500 Kg i inferior o igual a 3500 Kg de MMA 

 

e) Autobusos, camions, tractors, remolcs, furgonetes, vehicles especials i 
demés vehicles de característiques anàlegs de pes superior a 3500 Kg 
de MMA 

 

 

B) Per cada utilització de grua, quan així sigui necessari o convenient, per 
trasllat al dipòsit municipal (de 22 a 6 hores, dies laborables i 24 hores 
dies festius)   

 
a) Ciclomotors i cicles   
b) Motocicletes   
c) Turismes i T.T., furgonetes, vehicles especials i demés vehicles de 

característiques anàlegs, de pes inferior a 1500 Kg de MMA 
 

d) Turismes i T.T., autobusos, camions, tractors, remolcs, furgonetes, 
vehicles especials i demés vehicles de característiques anàlegs de pes 
igual o superior a 1500 Kg i inferior o igual a 3500 Kg de MMA 

 

e) Autobusos, camions, tractors, remolcs, furgonetes, vehicles especials i 
demés vehicles de característiques anàlegs de pes igual o superior a 
3500 Kg de MMA 

 

 

C) Per la utilització del servei de grua, havent-se enganxat el vehicle, 
sense produir-   

 
a) Ciclomotors i cicles   
b) Motocicletes   
c) Turismes i altres vehicles mecànics de pes inferior o igual a 3500 Kg de 

MMA 
 

d) 
superior a 3500 Kg de MMA 

 

 

D) Per cada utilització dels ceps, quan sigui necessari o convenient la 
immobilització del vehicle a la via pública:  

 
a) Motocicletes, ciclomotors i cicles   
b) Turismes i altres vehicles mecànics de pes inferior o igual a 3500 kg de 

MMA 
 

c) 
superior a 3500 kg de MMA 

 

 

E) Per estada d   
 

a) Motocicletes, ciclomotors i cicles   
b) Turismes i altres vehicles mecànics de les mateixes dimensions de pes 

inferior o igual a 3500 kg de MMA 
 



c) t de pes 
superior a 3500 kg de MMA 

 

d) Altres elements dipositats, per m2   
 

local, i 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, contra aquests acords podrà interposar-se recurs 
contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós Administratiu del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos 

de la Província de Girona. 
 
Figueres, el dia que signo aquest document 
 

alcaldessa presidenta 
 
[Firma01-01] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://carpeta.figueres.org:8095/OAC/ValidarDoc.jsp CSV: bf3e950e-8bec-47c2-ac07-
961afb6d9b59 
 


