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LA SÍNDICA OBRE UNA ACTUACIÓ SOBRE LA GRUA 

MUNICIPAL PER COMPROVAR SI LES RETIRADES DELS 

VEHICLES SÓN SEMPRE OBJECTIVES I NECESSÀRIES 

 
La síndica, que farà una anàlisi jurídica de les infraccions que comporten una 

retirada obligatòria i potestativa del vehicle, creu que l’esperit hauria de ser retirar 

principalment els vehicles que molestin a la circulació 

  

Vilà preguntarà pel nombre de vehicles retirats al llarg de 2015 i quina va ser la 

infracció comesa 

 

Actualment, la tarifa per la retirada d’un cotxe per part de la grua és de 147,69€, un  

preu que la defensora veu “totalment desproporcionat” 

 

La síndica de greuges, Maria Assumpció Vilà, ha decidit obrir una actuació d’ofici sobre 

l’ús de la grua municipal a Barcelona. L’objectiu de l’informe és comprovar si la retirada 

del vehicle és sempre objectivament necessària i conèixer l’eficàcia de la retirada dels 

vehicles, els protocols existents i el procediment aplicat. En l’actuació, la síndica farà una 

anàlisi jurídica de les infraccions que comporten una retirada obligatòria i potestativa. 

Segons Vilà, l’esperit hauria de ser retirar principalment els vehicles que molestin a la 

circulació, tant de vehicles com de persones, sens perjudici de sancionar les infraccions 

de forma proporcionada.  

 

Actualment, el preu a pagar després que un cotxe sigui retirat per la grua municipal és de 

147,69€; per una moto, 60,56€; per un camió; 180,61 €, i per una bicicleta, 40€. A 

aquestes tarifes s’hi ha d’afegir l’estança al dipòsit, a partir de la cinquena hora, que varia 

segons cada vehicle, i la sanció per la infracció comesa. En opinió de Vilà, els preus 

aplicats per la retirada d’un vehicle són “totalment desproporcionats”. 

  

Aquesta actuació té el seu origen en queixes reiterades de diferents persones 

conductores o titulars de vehicles per la innecessària retirada d’un vehicle com una 

penalització desproporcionada que s’afegeix a la pertinent multa, la qual cosa suposa una 
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doble penalització. En ocasions, també s’han produït perjudicis molt greus per als 

infractors en circumstàncies d’un estacionament per força major. I altres vegades, la 

retirada del vehicle s’ha pogut produir per raons d’oportunitat i no d’infracció. 

  

La síndica demanarà l’Ajuntament els protocols d’intervenció que comporten una retirada 

del vehicle. També vol conèixer al detall la casuística que s’aplica per la retirada en guals, 

àrea verda i blava, zones de càrrega i descàrrega, reserva de places per serveis públics o 

funcionaris, reserva per a discapacitats i estacionament en doble filera i en voreres. I 

preguntarà pel nombre d’expedients sancionadors incoats per infraccions que van 

comportar la retirada d’un vehicle al llarg de l’any passat classificats per la infracció 

comesa. 

 

La investigació es complementarà amb un treball de camp sobre la retirada de vehicles en 

diferents punts de la ciutat. 

  

 

 

 


