“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA DE VEHICLES
DE LA VIA PÚBLICA
FONAMENTS JURÍDICS
Article 1. Fonament jurídic
L'Ajuntament de Ferreries, i per la present ordenança, estableix la regulació de la taxa per
la prestació del servei de grua i guarda dels vehicles que es retirin de la via pública, en ús
de les atribucions concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, en exercici de la
potestat reglamentària reconeguda als municipis en l'article 4 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, i a l'empara del que disposen els articles 6
i següents de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de taxes i preus públics, així com els articles 15
a 19 i 58 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.
OBJECTE
Article 2. Objecte
L'objecte d'aquesta Ordenança és regular la taxa per retirar vehicles de la via publica i el
seu trasllat al dipòsit municipal, en els casos i quan es donin les circumstancies que s'hi
preveuen.
FET IMPOSABLE
Article 3. Fet imposable
Quan la Policia Local trobi a la via pública un vehicle estacionat que impedeixi totalment la
circulació, constitueixi un perill, la molesti greument o perjudiqui el funcionament d'un
servei públic podrà adoptar les mesures, que s'iniciaran necessàriament amb el
requeriment del conductor, propietari o persona encarregada del vehicle, si es trobessin a
prop, perquè cessi la situació irregular. En cas de no localitzar la persona responsable o
en cas que no atengués el requeriment, podrà disposar el trasllat del vehicle al dipòsit
destinat a l'efecte.
Per a l'adopció d'aquestes mesures es podrà utilitzar la grua municipal i excepcionalment
els serveis retribuïts de particulars.
A títol enunciatiu, podran ser considerats casos en què es perjudiqui greument la
circulació, els següents que es donin en zones urbanes:
− Quan el vehicle estigui estacionat en doble fila sense conductor.
− Quan ho estigui davant l'entrada o sortida de vehicles d'un immoble que disposi de
la corresponent senyalització i placa municipal numerada.
− Quan es trobi en un lloc prohibit, en una via de circulació ràpida o de molta
circulació.
− Quan es trobi en llocs expressament senyalitzats amb reserva de càrrega i
descàrrega en hores prohibides.
− Quan es trobi estacionat als espais reservats per a transport públic.

− Quan es trobi en llocs expressament reservats a serveis d'urgència i seguretat.
− Quan es trobi estacionat de forma que impedeixi un canvi de sentit autoritzat. Quan
es trobi estacionat en l'itinerari o espai que hagi de ser ocupat per una comitiva,
desfilada, prova esportiva o qualsevol altre activitat de relleu, degudament
autoritzada.
− Quan es trobi en zones de vianants i de circulació restringida.
− Quan es trobi estacionat en aparcaments reservats a persones amb mobilitat
reduïda.
− Quan es trobi estacionat a una voravia o cap de cantó, de manera que sobresurti
de la línia de la vora.
− Quan hagin transcorregut 24 hores des de la immobilització a què fa referència
l'article 7 de la present ordenança.
− Quan es trobi estacionat davant de senyals circumstancials, barreres, tanques,
cons, etc.
SUBJECTES PASSIUS
Article 4. Subjectes passius
Seran subjectes passius de la taxa les persones naturals o jurídiques a nom de les quals
vagin els vehicles als registres de la Direcció General de Trànsit o, si no, les que figurin
com a titulars en la documentació del vehicle. Subsidiàriament serà responsable el
conductor autoritzat.
LA RETIRADA
Article 5.
La retirada del vehicle implicarà la seva conducció a un dipòsit municipal i s'hauran
d'adoptar les mesures necessàries per posar-ho en coneixement del conductor al més
prest possible. S'haurà de deixar un imprès d'advertència del trasllat d'aquell.
La retirada se suspendrà a l'acte si el conductor o una altra persona autoritzada
compareix i adopta les mesures convenients.
BASE DE GRAVAMEN
Article 6. Base de gravamen
Es tindrà com a base de la present:
Per retirar vehicles, cadascun dels serveis prestats per la grua des de la via pública fins al
dipòsit municipal.
Per romandre o estar al dipòsit municipal, cada dia o fracció.
Per la immobilització d’un vehicle, el servei d'immobilització i mobilització.
TARIFES
Article 7. Tarifes
Les exigibles es determinaran segons la quantia indicada en l'ANNEX 1.

NORMES DE GESTIÓ
Article 8
Si en el moment en què s'efectuïn els treballs d'aixecament del vehicle que obstaculitza el
trànsit i, en tot cas, abans que la grua iniciï la marxa amb el vehicle remolcat es presentés
el propietari o conductor, no es procedirà a remolcar-lo i el propietari o conductor haurà de
pagar la taxa corresponent amb bonificació del 50% de la tarifa.
Article 9
Els agents de la Policia Local podran procedir a la immobilització del vehicle quan la seva
utilització impliqui un risc greu per la circulació, les persones o els béns. Aquesta mesura
serà aixecada quan desapareguin les causes que la motivaren. També podrà immobilitzar
un vehicle en els casos de negativa a efectuar les proves d'etilometria a què es refereix el
número 2 de l'article 12 de la Llei de trànsit.
La immobilització se suspendrà a l’acte si el conductor o altra persona autoritzada
compareix i adopta les mesures necessàries, amb pagament previ de les taxes.
Article 10
a) Els agents de la Policia Local documentaran aquestes actuacions en el corresponent
talonari a partir del qual es faran les liquidacions tributàries. Així mateix servirà de
control per tornar els vehicles.
b) Les liquidacions que practiquin aquests agents a conseqüència del cobrament
immediat a la via pública seran realitzades mitjançant rebut-talonari. Se'n lliurarà còpia
per al particular. L'import recaptat per aquest procediment s'ingressarà diàriament.
c) Cada mes es farà una relació de les liquidacions practicades, que serà aprovada
mitjançant decret d'alcaldia i seguidament serà comptabilitzada.
Article 11
d) Si l'immobilitzador fos deteriorat o desaparegués amb el vehicle, es formularà la
pertinent denúncia davant l'autoritat judicial, fent constar els danys produïts a la
propietat municipal.
e) Independentment de la denúncia davant l'autoritat judicial, en els casos a què fa
referència l'apartat 1 d'aquest article es formularà denúncia davant la Prefectura
Provincial de Trànsit per infracció a l'article 292 bis del Codi de circulació.
Article 12
No seran retornats els vehicles als seus propietaris mentre no acreditin haver fet efectiu el
pagament de les taxes a què es refereix aquesta ordenança, excepte que aquest
pagament s'hagi garantit amb qualsevol de les formes que preveu la normativa vigent.
El pagament d'aquestes taxes de cap manera exclou el deure de pagar la corresponent
sanció per infracció de trànsit o de policia urbana.

Article 13
Els deutes contrets a l'empara d'aquesta ordenança que no s'efectuïn, s'executaran per la
via de constrenyiment prevista en la legislació vigent.
Article 14
L'Ajuntament procedirà a adjudicar els vehicles dipositats als locals a l'efecte, amb el
compliment de les normes i procediments establerts en les disposicions reguladores de
vehicles abandonats a les vies públiques i a la seva retirada i dipòsit.
De conformitat amb l'expressat en l'article 10 de l'Ordre de 14 de febrer de 1974, en el
supòsit que els titulars hagin manifestat de manera expressa que volen abandonar els
vehicles, el batle en disposarà a benefici de l'Administració municipal, si escau, i decidirà
l'adjudicació immediata al trobador o particular denunciant, sempre que aquest es faci
càrrec de les despeses de retirada, transport i dipòsit.
Sens perjudici del disposat en el paràgraf anterior, l'Administració municipal podrà
exercitar les accions que corresponguin contra el titular per rescabalar les despeses
causades.
Article 15. Exempcions i d'altres beneficis.
D'acord amb el que disposa l'article 18 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, no es reconeix cap
benefici tributari, a excepció de l'Estat, la comunitat autònoma i els que siguin
conseqüència del que estableixin tractats o acords internacionals.
No hauran de pagar aquesta taxa els vehicles robats, circumstància que s'haurà
d'acreditar mitjançant l'aportació de la còpia de la denúncia formalitzada
corresponentment.
Article 16. Infraccions i sancions.
En tot allò que fa referència a la qualificació d'infraccions tributàries i sancions, a més del
previst en aquesta ordenança, es tindrà en compte el que disposa la Llei general tributària
i altra normativa aplicable.
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació íntegra en el Butlletí
Oficial de la CAIB, i serà vigent fins que s'acordi la seva modificació o derogació expressa.
ANNEX I
Es determinen les següents tarifes:
Epígraf 1
Per retirar vehicles de fins a 1500 kg de pes…..............................
Per la retirada de vehicles de més de 1500 kg de pes…...............

65 €
80 €

Epígraf 2
Enganxament.................................................................................... 50% preu epígraf 1
Epígraf 3
Quotes per dipòsit de vehicles:
3.1 Per dipòsit de vehicles de dues rodes...........................................
3.2 Per dipòsit de vehicles de fins a 1500 kg de pes….......................
3.3 Vehicles de més de 1500 kg de pes…...........................................

3€
6€
9€

Epígraf 4
Quotes per immobilització:
Per la immobilització de vehicles de qualsevol classe.....................

20 €

ANNEX II
VENDA DE VEHICLES NO RETIRATS PELS PROPIETARIS DEL DIPÒSIT MUNICIPAL
1. L'Ajuntament procedirà a la venda en subhasta pública dels vehicles que tengui
dipositats als recintes o locals municipals, quan, després d’haver-se notificat
formalment als seus titulars la circumstància de la seva retirada i dipòsit,
transcorregut més d'un mes sense que s'hagi instat la restitució dels vehicles.
2. Quan els titulars dels vehicles dipositats siguin desconeguts o es trobin en parador
desconegut de manera que impossibiliti la notificació personal, la notificació es farà
per edictes publicats en el BOCAIB mitjançant dues inscripcions discontínues o en
el BOE per vehicles matriculats fora de les Illes Balears.
Transcorreguts dos anys des de la darrera publicació, s'adjudicarà el vehicle a
l'Ajuntament o a la persona o entitat que, en retirar el vehicle, es faci càrrec de les
despeses de retirada i custòdia, si es preveiés que el vehicle no s’ha de poder conservar
sense notable deteriorament o que el preu de venda disminuiria molt o que el valor al final
del període de custòdia no hagués cobert totes les despeses ocasionades per la retirada i
el dipòsit, es procedirà a l’alienació en subhasta pública una vegada transcorreguts vuit
dies des de la publicació del segon anunci.
3. El producte de la venda en subhasta dels vehicles s'aplicarà al pagament de les
despeses, el sobrant es dipositarà durant el termini de dos anys a disposició del
titular del vehicle.
Transcorregut aquest termini, s'adjudicarà a l'Ajuntament o a la persona o entitat que
hagués assumit el pagament de les despeses, segons expressa el paràgraf 2 d'aquest
article.
4. En tot cas, no es lliurarà el vehicle o el preu de la seva adjudicació en subhasta
sense que prèviament s'hagin fet efectius a la caixa de la corporació tots els
drets per la recollida o custòdia i les despeses que s'hagin originat per
l'alienació pública."
* Aquest text inclou les modificacions següents :
- PL 27.07.00
- PL 30.05.02
- PL 30.07.2012 (BOIB núm. 140, 25.09.2012)

