
Actuació d’ofici 

LA SÍNDICA RECOMANA ADOPTAR CRITERIS 

D’OPORTUNITAT, PROPORCIONALITAT I EQUITAT EN 

LA RETIRADA DE VEHICLES PER PART DE LA GRUA 

MUNICIPAL 

Vilà proposa que, sempre que sigui possible, s’apliqui la decisió més adequada 

per l’interès general i la menys onerosa per a la persona responsable sense que 

això signifiqui impunitat de la conducta infractora 

La retirada d’un vehicle per part de la grua municipal no és un acte sancionador, 

malgrat que per al conductor tingui conseqüències oneroses en temps i diners. 

És un acte instrumental per corregir un fet que altera l’ordre públic viari 

Entre els anys 2011 i 2016, el total de vehicles retirats per la grua ha anat a la 

baixa, passant de 260.619 a 222.609 

La síndica diu que el servei de grua municipal s’ha de valorar positivament en 

tant que contribueix a mantenir la disciplina viària als carrers de la ciutat per tal 

d’aconseguir una millor ordenació del trànsit 

Barcelona, 28 de setembre del 2017. -- La síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà, ha recomanat l’adopció de criteris d’oportunitat, proporcionalitat i 

equitat en la retirada de vehicles per part de la grua municipal. Vilà considera que, 

sempre que sigui possible, s’imposi la decisió més adequada per l’interès general i 

alhora la menys onerosa per a la persona responsable del vehicle, sense que la 

decisió adoptada suposi impunitat de la conducta infractora. 

En una recent actuació sobre l’ús de la grua a Barcelona, la defensora ha proposat 

també la incorporació en la carta de serveis de B:SM, l’empresa que s’encarrega de la 

gestió de la grua municipal, d’un desenvolupament més complet que faci conèixer a la 

ciutadania a què està obligada i què pot demanar al servei de la grua quan aquesta 

actua prestant un servei no sol·licitat. 

En aqueta línia, Vilà ha suggerit als serveis municipals que difonguin a la ciutadania el 

sentit i els objectius de la grua municipal, les dades fonamentals de les diferents 

tipologies d’intervenció i els costos del servei que fonamenten el càlcul de les taxes. 

A més, la síndica veu necessari modificar l’Ordenança de vianants i vehicles en el cas 

que es consideri acceptable entregar els vehicles disposats a les persones que 

acrediten ser-ne el conductor habitual malgrat que no en siguin les titulars. 



També s’ha plantejat que s’informi de la possibilitat de fer el pagament de la taxa 

d’arrossegament de la grua de manera fraccionada, així como també el preu pel 

dipòsit del vehicle. I vol que es realitzi un control, de qualitat del servei i un 

coneixement segregat dels motius de no autorització de la retirada del vehicle. 

La síndica va obrir aquesta actuació d’ofici després de rebre, entre el gener del 2014 i 

el juny del 2017, 36 queixes contra una actuació desproporcionada de la grua i sobre 

el fet que la conducta infractora realitzada –acceptada en molts dels casos-- no 

justificava una intervenció tan dràstica. En les denúncies, les persones reclamants 

consideraven que la intervenció de la grua s’hauria de utilitzar sobretot en el cas que el 

vehicle fos un obstacle per a la circulació o que provoqués una situació de risc. 

En la resolució, la síndica explica que la retirada d’un vehicle per part de la grua 

municipal no és un acte sancionador, malgrat que per al conductor tingui 

conseqüències oneroses en temps i diners. És un acte instrumental per corregir un fet 

que altera l’ordre públic viari. L’import de la taxa, doncs, no és una sanció sinó el cost 

que cal satisfer pel servei provocat per la infracció. 

La retirada d’un vehicle de la via pública per infracció de les normes de disciplina viària 

no és imperativa. La intervenció de la grua municipal davant d’un fet infractor no ha de 

ser una conseqüència automàtica d’una conducta infractora, malgrat que hi hagi 

habilitació legal per fer-ho. La normativa contempla la retirada com una possibilitat. 

Així, en cada cas, l’autoritat viària exerceix la seva potestat discrecional per decidir si 

cal o no procedir a la retirada dels vehicles. L’avaluació ha de fer-se considerant les 

circumstàncies concurrents i els criteris que els responsables puguin establir, i que 

haurien de respondre a criteris de congruència, oportunitat i proporcionalitat. 

Tendència a la baixa en la retirada de vehicles 

En l’informe, la síndica recull que, a partir de la normativa existent, l’Ajuntament ha 

elaborat fins a 60 codis diferents de supòsits infractors que poden acabar amb la 

retirada d’un vehicle per part de la grua: l’estacionament en el carril bici, obstaculitzar 

la sortida d’altres vehicles, manca de comprovant horari... 

Però els supòsits més habituals de retirada d’un vehicle per part de la grua són aquells 

que fan referència a l’estacionament en les diferents zones reservades. Així, durant el 

2016, les principals conductes que va motivar la intervenció de la grua van ser: 

estacionament a les zones reservades (19.767), estacionar en zones de càrrega i 

descàrrega (18.083) i estacionar en un lloc on es prohibeix una parada (16.265). 

Entre els anys 2011 i 2016, el total de vehicles retirats per la grua ha anat a la baixa, 

amb una lleugera oscil·lació a l’alça un any, amb aquesta seqüència: 260.619 (2011), 

243.532 (2012), 244.171 (2013), 238.027 (2014), 226.220 (2015) 222.609 (2016).  

A les dades facilitades per B:SM es veu també una clara tendència a la baixa dels 

enganxaments dels vehicles per part de la grua, amb l’excepció d’un any. Es tracta 

d’actuacions que, a nivell general, estan vinculades a situacions d’indisciplina viària: 

110.646 (2011), 100.668 (2012), 106.043 (2013), 102.940 (2014), 99.940 (2015) y 

98.396 (2016). 



Altres dades demostren la potestat discrecional a l’hora de prendre la decisió de retirar 

o no un vehicle: són les peticions de retirada formulades i les realment autoritzades. I 

es dona la circumstància que la major part de les peticions de retirada de vehicles la 

fan les tripulacions de les grues. En concret, el 2016 van ser 143.255 peticions, de les 

quals 16.815 van ser rebutjades per la Guàrdia Urbana, un 11,74% de les peticions. 

A nivell general, alguns dels motius pels quals la Guàrdia Urbana decideix denegar la 

retirada dels vehicles són: vehicles que, tot i l’incompliment de la normativa, la Guàrdia 

Urbana considera que no dificulten suficientment la mobilitat ni la seguretat de 

persones i vehicles; senyalització viària incorrecta, incongruent o en mal estat, i 

requeriments directes dels ciutadans que la policia creu que no són motiu de retirada. 

Una taxa de 147,69 € 

La taxa vigent pel servei de la grua municipal per motiu d’una infracció de trànsit és de 

147,69 €. Aquest preu és per a la retirada de turismes, entre altres vehicles. La taxa 

per a la retirada de motocicletes i ciclomotors és de 60,56 €. El preu de Barcelona és 

quasi idèntic al de Madrid: 147,55 €, els cotxes, y 60,40 €, les motos. 

Segons la informació facilitada pel Reial Automòbil Club de Catalunya, el cost per 

servei d’arrossegament de grua amb origen i destí Barcelona, amb un segon operari i 

10 minuts de temps de resposta, es situa en 72,64 €. 

En canvi, els estudis econòmics elaborats pels serveis municipals preveuen que el 

grau de cobertura dels ingressos sobre els costos totals del servei de la grua municipal 

sigui d’un 85,4%. 

En opinió de la síndica, i després d’analitzar la documentació aportada i tenint en 

compte els diferents serveis i actuacions que fa la grua, així com la singularitat de les 

intervencions no sol·licitades, intervencions que no generen taxa i la necessitat de 

disposar d’altres complements del servei com dipòsits, custòdia i seguretat, el servei 

de grua municipal no és equiparable al que presten els operadors privats a demanda 

dels automobilistes. 

En conclusió, la síndica diu que el servei de grua municipal s’ha de valorar 

positivament en tant que contribueix a mantenir la disciplina viària als carrers de la 

ciutat per tal d’aconseguir una millor ordenació del trànsit, més fluïdesa, més seguretat 

i millor distribució de l’ús de l’espai públic, especialment el reservat a la circulació de 

vehicles i especialment el destinat al transport públic de mercaderies. 

A partir de les característiques singulars del servei i el seu caràcter integral respecte a 

altres serveis que es presten no vinculats a conductes infractores, alguns no 

compensats econòmicament, i a la vista de l’estudi econòmic preceptiu, Vilà considera 

que l’import de la taxa per la intervenció de la grua municipal s’aproxima al criteri legal 

del cost real o previsible amb una cobertura respecte al cost real del 85,4%. 

Es troben a faltar, en canvi, criteris d’oportunitat, proporcionalitat i equitat que ajudin a 

prendre decisions sobre la retirada efectiva de vehicles en situació d’una possible 

infracció. I, en aquesta línia, la síndica ha emès un seguit de recomanacions, entre les 

quals destaca, donat que la retirada és una capacitat municipal potestativa, adoptar 



criteris d’oportunitat, proporcionalitat i equitat que ajudin a prendre la millor decisió per 

l’interès general  i la menys onerosa per la persona responsable del vehicle. 


