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ORDENANÇA
reguladora de la
TAXA PEL SERVEI DE RETIRADA DE
VEHICLES, OBJECTES PESATS O
VOLUMINOSOS DE LA VIA PÚBLICA I
LA SEVA CUSTÒDIA

NATURALESA, OBJECTE I FONAMENT
Article 1
1. En ús de les facultats atorgades pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
conformement al disposat als articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament de Calvià continuarà percebent la “Taxa
pels serveis de Retirada de Vehicles o Objectes pesats o Voluminosos de la Via Pública
i la seva Custòdia”, que es regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual
atenen el que preveu l’article 58 amb relació a l’article 20.1 de l’esmentada Llei
39/1988.
2. Constitueix l’objecte d’aquesta exacció :
a) L’activitat de la grua municipal, provocada per qui estacionà un vehicle
indegudament o per qui deixà a la via pública qualsevol objecte pesat o
voluminós que pertorbi la fluïdesa de la circulació, rodada o de vianants, fent
necessària aquella activitat la qual, al seu cop, està dirigida a retirar el vehicle o
objecte de què es tracti i trasllat al Dipòsit municipal a al lloc que es determini.
b) L’estada o custodia del vehicle o objecte ingressat al Dipòsit o lloc on
haguessin estat dipositats o immobilitzats.
OBLIGACIÓ A CONTRIBUIR
Article 2
1. Fet imposable. Està determinat per l’activitat municipal desenvolupada amb motiu
dels fets que constitueixen l’objecte d’aquesta exacció.
2. Obligació de contribuir. L’obligació de contribuir neix des del moment en què
s’inicia la retirada del vehicle, o de l’objecte de què es tracti, de la via pública i
subsistirà encara que aquesta retirada no s’arribi a dur a terme perquè el conductor o
altra persona autoritzada compareguin i adoptin les mesures convenients.
3. Subjectes passius. Estan obligades al pagament les persones físiques i jurídiques i les
entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei general tributària, que donin lloc a la
prestació del servei i, amb caràcter subsidiari, aquelles que resultin propietàries del
vehicle o objecte retirat.

BASE DEL GRAVAMEN
Article 3. Es prendran com a bases de la present exacció:
a) La unitat de servei
b) Per dia d’estada al Dipòsit municipal.
TARIFES
Article 4. Les tarifes a aplicar seran les següents:
a) Retirada de vehicles o altres objectes de la
via pública:
EUROS (€)
1. Vehicles de més de 3,5 TM (PMA)
Segons factura del
prestador del servei
2. Vehicles de 4 rodes, fins a 3,5 Tm (PMA) (*) 60,10
Tarifa nocturna (10 vespre a 6 matí)
(*) Inclou quadriciles lleugers i motos de 3 rodes.
3. Motocicletes
48
Tarifa nocturna (10 vespre a 6 matí)
66,10
4. Ciclomotors (**)
30
Tarifa nocturna (10 vespre a 6 matí)
48
(**Exclou quadricicles lleugers)
5. Altres objectes
48
Tarifa nocturna (10 vespre a 6 matí)
66,10
Si abans o en el moment d’iniciar-se els treballs de retirar el vehicle o objecte, se
suspenguessin per comparèixer i adoptàs les mesures convenients el conductor o altra
persona autoritzada, les tarifes determinades anteriorment es reduirien en un cinquanta
per cent si el pagament de la taxa es realitzàs en el moment.
b) Estada o custodia al dipòsit municipal o lloc habilitat a l’efecte.
Per cada dia natural o fracció, excloent aquell en què es produí la retirada del vehicle
o objecte, es meritarà:

1. Vehicles ressenyats a l’epígraf a.1
2. Id. a l’epígraf a.2.
3. Id. a l’epígraf a.3.
4. Id. a l’epígraf a.4.
5. Altres objectes

EUROS (€)
18/día
6/día
3/día
3/día
3/día

A les tarifes de referència els serà d’aplicació l’Impost sobre el Valor Afegit, al
tipus vigent.
EXEMPCIONS
Article 5. No s’admetrà cap exempció o bonificació en l’exacció d’aquesta taxa.

NORMES DE GESTIÓ
Article 6
1. Compatibilitat: Aquesta exacció és independent i compatible amb les multes
assenyalades al Codi de circulació, ordenances de circulació, ordenances d’aquest
Ajuntament o qualsevol altra disposició vigent a la infracció comesa en estacionar el
vehicle indegudament al lloc d’on el retirà la grua municipal.
2. Casos de no subjecció. 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 amo, o quedàs suficientment provada la il.legimitat
de la seva utilització.
b) Quan el vehicle hagués estat estacionat en lloc permès, i sobrevingui
posteriorment una causa que fes necessària la intervenció de la grua
municipal per al seu trasllat (urgent obertura de síquies, desfilada, processó,
etc.)
3. Terminis i forma de pagament. Les quotes establertes se satisfaran en el moment de
recuperar el vehicle o objecte retirat.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança Fiscal, fou aprovada definitivament l’11 de desembre de 2000 i
amb la publicació prèvia al BOIB en els termes prevists a l’art. 17.4 de la Llei 39/1988,
entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 2001. La seva vigència fins que no sigui
derogada o modificada.

