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TAXA PER LA RETIRADA I CUSTÒDIA DE VEHICLES ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A 
LA VIA PÚBLICA, I RETIRADA I CUSTÒDIA D’ALTRES OBJECTES PESATS O VOLUMINOSOS QUE PERTOBIN 
LA FLUÏDESA DE LA CIRCULACIÓ RODADA O DE VIANANTS. 
 
ORDENANÇA FISCAL Nº 17 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa.  
 
En ús de les facultats atorgades per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 i 20.4. z) del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per retirada i custòdia de vehicles estacionats defectuosament o abusiva a la 
via pública, així com la retirada i custòdia d’altres objectes pesats o voluminosos que pertorbin la fluïdesa de 
la circulació rodada o de vianants, i que es regeixen per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual 
s’ajusten al que preveu l’article 57 de l’esmentat RDL 2/2004, els articles 70, 71 i 72 del Reial Decret 
Legislatiu 339/1990 de 2 de març, pel qual s’aprova el Text Articulat de la Llei sobre Tràfic, Circulació de 
Vehicles a Motor i Seguretat Vial, l’Ordenança Municipal de Circulació, així com qualsevol altre normativa 
que sigui d’aplicació.  
 
Article 2n. Fet imposable. 
 
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei de retirada del vehicle de la via, així com 
la retirada d’objectes pesats o voluminosos que pertorbi la fluïdesa de la circulació rodada o de vianants, i el 
seu trasllat i custòdia al dipòsit municipal o al lloc habilitat als efectes per ordre de qualsevol autoritat 
competent.  
 
La retirada del vehicle de la via i el seu trasllat i custòdia al dipòsit municipal o al lloc habilitat als efectes,  
es podrà realitzar en els casos previstos a l’article 71.1 del Reial Decret Legislatiu 339/1990 de 2 de març, i 
que es detallen a continuació: 
 
a) Sempre que directa o indirectament constitueixi perill, causi greus pertorbacions a la circulació de 
vehicles o vianants o al funcionament d’algun servei públic, o deteriori el patrimoni públic i també quan 
pugui presumir-se el seu abandonament. Es presumirà racionalment el seu abandó en els següents casos: 
 
   a) Quan transcorrin més de dos mesos des de que el vehicle hagi estat dipositat després de la seva 
retirada de la via pública per l’autoritat competent. 
 
   b) Quan romangui estacionat per un període superior a un mes en el mateix lloc i presenti desperfectes 
que facin impossible el seu desplaçament pels seus propis mitjans o li faltin les plaques de matriculació. En 
aquest cas tindrà el tractament de residu sòlid urbà d’acord amb la normativa ambiental corresponent. 
 
   En el supòsit contemplat en l’apartat a), i en aquells vehicles que, malgrat tenint signes d’abandó, 
mantinguin la placa de matriculació o disposin de qualsevol signe o marca visible que permeti la identificació 
del seu titular, es requerirà a aquest, una vegada transcorreguts els corresponents terminis, perquè en el 
termini de quinze dies retiri el vehicle del dipòsit, amb l’advertiment que, en cas contrari, es procedirà al seu 
tractament com a residu sòlid urbà. 
 
b) En cas d’accident que impedeixi continuar la marxa. 
 
c) Quan ha estat immobilitzat per deficiències del mateix. 
 
d) Quan immobilitzat un vehicle, d’acord amb allò que disposa l’article 67.1, paràgraf tercer, l’infractor 
persisteixi en la seva negativa de dipositar o garantir el pagament de l’import de la multa. 
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e) Quan un vehicle romangui estacionat en llocs habilitats com d’estacionament amb limitació horària sense 
col�locar el distintiu que ho autoritza, o quan es sobrepassi el doble de temps abonat conforme a l'establert 
a l'Ordenança Municipal. 
f) Quan un vehicle romangui estacionat en els carrils o part de les vies reservats exclusivament per a la 
circulació o per al servei de determinats usuaris. 
 
g) Quan procedint legalment la immobilització del vehicle no hi hagués lloc adequat per a practicar la 
mateixa sense obstaculitzar la circulació de vehicles o persones. 
 
Article 3r. Subjecte passiu. 
 
Estan obligats al pagament, els conductors dels vehicles retirats de la via pública que amb el seu 
estacionament inadequat hagin motivat l’activitat municipal, així com els propietaris dels objectes pesats o 
voluminosos que pertorbin la fluïdesa de la circulació rodada o de vianants. 
 
Responen solidàriament amb els subjectes passius les persones naturals o jurídiques propietaris dels 
vehicles. 
 
Article 4t. Base del gravamen. 
 
Es prendrà com a base de la present exacció en la retirada de la via pública i trasllat al dipòsit municipal o 
lloc habilitat als efectes: el vehicle o objecte pesat o voluminós, i els dies que estiguin dipositats.  
 
Article 5è. Tarifes. 
 
Les tarifes a aplicar seran les següents: 
 
1- Retirada de vehicles de la via pública i altres objectes pesats o voluminosos: 
 
        Tarifa diürna Tarifa nocturna i festius 
 
   1. Camions, autobusos o d’altres vehicles pesats  150,00.-euros  225,00.-euros  
 
   2. Turismes i furgonetes       90,00.-euros  135,00.-euros 
 
   3. Motocicletes, velomotors, bicicletes, etc...     70,00.-euros    90,00.-euros  

 
   4. Per cada metre cúbic o fracció d’objectes pesats    40,00.-euros    60,00.-euros      
       o voluminosos sense consideració de vehicles 
 
S’entén per Tarifa nocturna de les 19:00 hores fins a les 8:00 del matí, així com qualsevol horari de 
dissabtes, diumenges i festius. 
 
Si en el moment d’iniciar-se els treballs de retirada del vehicle o d’altre objecte es suspengués per 
comparèixer i adoptar les mesures convenients el conductor, propietari o d’altra persona autoritzada, les 
tarifes determinades anteriorment es reduiran en un cinquanta per cent, i s’hauran d’abonar prèviament per 
obtenir la recuperació del vehicle o l’objecte. 
 
2- Estada o custòdia en el dipòsit municipal o lloc habilitat a l’efecte. Per cada dia natural o fracció, excloent 
aquell en què es va produir la retirada del vehicle o objecte, la tarifa serà la següent: 
 
   1. Camions, autobusos o d’altres vehicles pesats    12,00.-euros/dia o fracció de dia 
 
   2. Turismes i furgonetes         8,00.-euros/dia o fracció de dia 
 
   3. Motocicletes, velomotors, bicicletes, etc...       6,00.-euros/dia o fracció de dia  
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   4.Per cada metre cúbic o fracció d’objectes pesats      4,00.-euros/dia o fracció de dia     
      o voluminosos sense consideració de vehicles 
 
Normes de gestió i recaptació 
 
Article 6è. 
 
1. Les quotes exigibles pels serveis o activitats regulats en aquesta ordenança es liquidaran per acta o 
servei prestat. 
 
2. Compatibilitat.- Aquesta exacció és independent i compatible amb les multes assenyalades en el Codi de 
Circulació, l’Ordenança de Circulació d’aquest Ajuntament, o qualsevol altre disposició vigent, a la infracció 
comesa per l’abandonament d’objectes o per aparcar el vehicle indegudament en el lloc d’on el retirà la 
grua. 
 
3. Casos de no execució.- No estaran subjectes al pagament de la taxa: 
 

a) Els casos d’utilització il�legítima del vehicle per qui l’estacionà en el lloc d’on fou retirat per la grua, 
sempre que la desaparició del vehicle hagués estat denunciada pel seu propietari o quedes 
suficientment provada la il�legitimitat de la seva utilització. 

 
b) Quan el vehicle hagués estat estacionat en lloc permès i que sobrevingués una causa que fes 

necessària la intervenció de la grua per al seu trasllat. 
 

Article 7è 
 
L’exacció s’exigirà en el moment que el propietari de l’objecte retirat, o el conductor del vehicle o el seu 
propietari sol�licitin la recuperació del vehicle o del objecte del dipòsit municipal i la seva liquidació i 
recaptació es durà a terme per la Policia Municipal, la qual practicarà els corresponents ingressos a la 
Tresoreria de l’Ajuntament amb la periodicitat que es determini. 
 
Article 8è. Infraccions i sancions. 
 
Les infraccions i defraudacions tributàries seran sancionades en la forma i quantia fixades en la Llei i 
Reglaments de Règim Local. 
 
Disposició addicional. 
 
Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o altra norma de rang legal que 
afectin a qualsevol element d’aquesta taxa seran d’aplicació automàtica dins l’àmbit d’aquesta Ordenança. 
 
Disposició final. 
 
La present Ordenança entrarà en vigor a partir de la publicació de la seva aprovació definitiva i del text 
íntegre d’aquesta en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i en tot cas, amb efectes des de l’1 de gener de 
2010, si la publicació fos anterior. 
 
 


