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 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 
DE LA TAXA PER SERVEIS PRESTATS PER LA GRUA MUNICIPAL I CUSTÒDIA 
DELS VEHICLES O ALTRES OBJECTES PESANTS O VOLUMINOSOS RETIRATS 

 PER AQUELLA DE LA VIA PÚBLICA O IMMOBILITZACIÓ D'AQUESTS 
 
 FONAMENT I NATURALESA 
 
ARTICLE 1 
 
 Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i pels articles 106 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases de règim local i conformement el que disposen els articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDLeg 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la Taxa per serveis 
prestats per la grua municipal i custòdia dels vehicles o altres objectes pesants o voluminosos retirats per aquella de la via 
pública, o immobilització d'aquests, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual s'ajusten al que diu 
l'article 57 de l'esmentat Text Refós. 
 Aquesta taxa és independent i compatible amb les multes assenyalades al Reglament General de Circulació, Llei de 
Seguretat Vial i Ordenances de Circulació d'aquest Ajuntament, o qualsevol altra disposició vigent, per a la infracció comesa 
en estacionar el vehicle indegudament, o dipositar l'objecte de què es tracti, al lloc d'on la grua el va retirar. 
 
 FET IMPOSABLE 
 
ARTICLE 2 
 
 1.- Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització de les activitats següents: 
 a) L'activitat de la grua municipal, provocada per qui ha estacionat un vehicle indegudament, per qui ha deixat a la 
via pública qualsevol objecte pesant o voluminós que pertorbi la fluïdesa de la circulació rodada o de vianants o per qualsevol 
activitat singular de la Policia Local que requereixi l'activitat de la grua municipal per retirar el vehicle o objecte de què es 
tracti i traslladar-lo al Dipòsit Municipal o al lloc que es determini. 
 b) La retirada per la grua de vehicles que presentin símptomes de trobar-se abandonats, que estiguin donats de baixa 
en el registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit, que es trobin fora la cobertura de l'Assegurança de Responsabilitat 
Civil Obligatòria, que presentin deficiències tècniques que puguin causar danys a tercers, a les instal.lacions municipals o que 
puguin representar un perill o risc per a la seguretat vial. 
 c) L'estada o custòdia del vehicle o objecte retirat per la grua al Dipòsit o al lloc on hagi estat traslladat. 
 d) La immobilització, per part d'agents de circulació, de vehicles mitjançant procediments mecànics que 
n'impedeixin la circulació. 
 e) Per a l'adopció d'aquestes mesures es podran utilitzar els mitjans propis de l'Ajuntament, o bé els serveis retribuïts 
de particulars. Així mateix, l'estada dels vehicles es farà en un local municipal, o en un altre local que reuneixi les condicions 
de seguretat exigibles, i l'Ajuntament compta amb l'autorització de la propietat. 
 f) Els Agents de l'Autoritat podran procedir a la immobilització del vehicle quan, de la seva utilització, es pogués 
derivar un risc per a la circulació, les persones o els bens. Aquesta mesura serà aixecada immediatament després que 
desapareixin les causes que l'han motivada. També es podrà immobilitzar el vehicle en els casos de negació a efectuar les 
proves a què es refereix l'article 12.2 de la Llei de Trànsit. 
 g) L’activitat municipal provocada pels qui abandonen el seu vehicle a la via pública consistent en la retirada, 
custòdia, declaració d’abandonament, descontaminació, desballestament, gestió de la baixa definitiva i altres relacionades 
directament amb l’abandonament del vehicle. 
 
2.- No estaran subjectes a la taxa: 
 a) Els casos d'utilització il.legítima del vehicle per part de qui l'ha estacionat al lloc d'on va esser retirat per la grua o 
immobilitzat, sempre que la desaparició del vehicle hagi estat denunciada pel seu propietari o que quedi prou provada la 
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il.legitimitat de la seva utilització. No obstant, estaran subjectes a la taxa, per estada del vehicle en el dipòsit municipal, a 
partir del dia següent en què l’Ajuntament notifiqui al propietari o responsable del vehicle la seva retirada. 
 
 b) Quan el vehicle hagi estat estacionat en un lloc permès i hagi sobrevingut posteriorment una causa que hagi fet 
necessària la intervenció de la grua municipal per al seu trasllat. 
 
 SUBJECTE PASSIU 
 
ARTICLE 3 
 
 Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la 
Llei General Tributària que han provocat la prestació del servei i, en defecte d'això, els propietaris dels vehicles o objectes 
retirats. 
 
 RESPONSABLES 
 
ARTICLE 4 
 

1. Seran responsables solidaris del deute tributari les persones o entitats a què es refereix l’article 42 de la Llei 
General Tributària. 

 
2. Seran responsables subsidiaris del deute tributari les persones o entitats a què es refereix l’article 43 de la Llei 

General Tributària. 
 
 QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
ARTICLE 5 
 
 La quota tributària es determinarà d'acord amb les tarifes contingudes en l'adjudicació a l'empresa contractada per a 
la prestació del servei de grua i en l’annex d’aquesta Ordenança.  
 
 
 EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
 
ARTICLE 6 
 
 No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa. 
 
 MERITACIÓ 
 
ARTICLE 7 
 
 La taxa es meritarà quan s'iniciï la prestació del servei o la realització de l'activitat. 
 
 DECLARACIÓ I INGRÉS 
 
ARTICLE 8 
 
 El procediment d'ingrés serà, d'acord amb l'article 27 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
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(RDLeg 2/2004), el d'autoliquidació. Els subjectes passius hauran d'autoliquidar la taxa en el moment de iniciar-se la prestació 
del servei o activitat o, en tot cas, abans de recuperar el vehicle o objecte retirat o immobilitzat. 
 
 En relació amb els serveis relatius als cotxes abandonats, l’Administració liquidarà la taxa, amb totes les tarifes 
aplicables, i la notificarà als obligats tributaris a partir del moment en que el vehicle retirat passi a ser tractat com a residu 
sòlid urbà. 
 
 TRAMITACIÓ 
 
ARTICLE 9 
 
 Els funcionaris del servei de recollida de vehicles documentaran les seves actuacions en fitxes, d'acord amb el model 
establert per la Comandància de la Policia Local, que serviran de base per a practicar les liquidacions tributàries, així com per 
al control de la devolució dels vehicles. 
 
ARTICLE 10 
 
 1.- D'acord amb els documents expressats en l'article anterior, es procedirà a efectuar la corresponent liquidació 
tributària i expedirà acte seguit instrument de cobrança en taló de càrrec-carta de pagament, l'ingrés del qual realitzaran els 
interessats a les oficines municipals. 
 2.- Les liquidacions que practiquin els funcionaris designats amb aquesta finalitat, com a conseqüència del 
cobrament immediat a la via pública a què es refereix l'article 9, seran realitzades mitjançant rebut-talonari, amb còpia. 
L'import recaptat per tal procediment s'ingressarà diàriament. 
 3.- Diàriament es procedirà a realitzar l'ingrés de l'import de les liquidacions cobrades a la data anterior, al compte 
bancari que designi la Tresoreria. 
 4.- En els cinc primers dies de cada mes, o en les dates que es determinin per l'Alcaldia, si fos necessari, la Policia 
Local remetrà a la Intervenció municipal la relació de les liquidacions practicades per aquestes taxes, referida al mes anterior, 
a fi que es procedeixi a la seva fiscalització i comptabilització. 
 
ARTICLE 11 
 
 1.- Una vegada traslladat el vehicle al Dipòsit Municipal o immobilitzat per les causes regulades en la present 
Ordenança, el conductor, el propietari o, si no n'hi ha, el titular administratiu sol.licitarà a la Policia Municipal la restitució o 
aixecament de la immobilització, prèvia la seva identificació i les comprovacions relatives a la seva personalitat. 
 2.- No seran tornats als seus propietaris els vehicles que fossin als dipòsits municipals, ni s'aixecarà la immobilització 
d'un vehicle, mentre no s'acrediti haver fet efectiu el pagament de les taxes meritades per aplicació de la present Ordenança, 
llevat que, en cas d'haver-se interposat reclamació, fos dipositat o garantit l'import de la liquidació. 
 3.- El pagament de les liquidacions de les presents taxes no exclou, de cap manera, el de les sancions de multes que 
fossin procedents, per infracció de les normes de trànsit o de policia urbana. 
 
ARTICLE 12 
 
 Els dèbits procedents de les taxes regulades en aquesta Ordenança, que no fossin satisfets en el termini establert en el 
Reglament de recaptació per a les liquidacions de contret previ, a comptar des de la data de notificació del requeriment que es 
faci al titular, a fi que retiri el vehicle i efectuï el pagament de les taxes, s'executaran per la via de constrenyiment 
administratiu, prèvia l'expedició de les corresponents certificacions de dèbits. 
 
ARTICLE 13 
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 L'Ajuntament procedirà a l'adjudicació dels vehicles que estiguin dipositats als locals establerts a l'efecte, amb el 
compliment de les normes i procediments establerts en les disposicions reguladores de vehicles abandonats a les vies públiques 
i la seva retirada i dipòsit. 
 
ARTICLE 14 
 
 De conformitat amb el que assenyala l'article 10 de l'Ordre de 14 de febrer de 1974, en el supòsit que els titulars 
hagin manifestat abandonar de forma expressa els vehicles, l'alcalde disposarà d'ells a benefici de l'Administració municipal, 
o, si és el cas, decidirà l'adjudicació immediata al trobador o particular denunciant, sempre que aquest hagi pres al seu càrrec 
les despeses de retirada, transport i dipòsit. 
 Sense perjudici del que disposa el paràgraf anterior, l'Administració municipal podrà exercitar les accions que 
corresponguin contra el titular per al rescabalament de les despeses causades. 
 
ARTICLE 15 
 
 Vehicles abandonats i no retirats del dipòsit municipal. 
 1.- L'Ajuntament procedirà a l'adjudicació dels vehicles que estiguin dipositats en els locals establerts a l'efecte, amb 
el compliment de les normes i procediments establerts en les disposicions regulades dels vehicles abandonats en les vies 
públiques i la seva retirada i dipòsit. 
 2.- De conformitat amb el que disposa l'article 10 de l'Ordre de 14 de febrer de 1974, en el supòsit que els titulars 
hagin manifestat de forma expressa llur voluntat d'abandonar els vehicles, la Batllia en disposarà a benefici de l'Administració 
municipal. 
 
ARTICLE 16 
 
 Venda de vehicles no retirats pels propietaris 
 1.- L'Ajuntament procedirà a la venda, en pública subhasta, dels vehicles que tingui dipositats als recintes o locals 
establerts a l'efecte, quan, després d'haver-se notificat formalment als seus titulars la circumstància de la seva retirada i dipòsit, 
transcorri més d'un mes sense que aquells hagin instat la restitució dels vehicles. 
 2.- Quan els titulars dels vehicles dipositats fossin desconeguts o no es conegui el seu domicili, de manera que fos 
impossible la notificació personal, la notificació es farà mitjançant edictes al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, o al 
"Boletín Oficial del Estado", pel que fa als matriculats fora d'aquesta Comunitat Autònoma. 
 Transcorreguts dos anys des de la darrera publicació, s'adjudicarà el vehicle a l'Ajuntament. 
 3.- El producte de la venda o subhasta dels vehicles s'aplicarà al pagament de les despeses i el sobrant es dipositarà 
durant un termini de dos anys a disposició del titular del vehicle. 
 4.- En tot cas, no s'entregarà el vehicle o el preu de la seva adjudicació sense que prèviament es facin efectius a la 
Caixa de la Corporació tots els drets per recollida i custòdia i les despeses que s'hagin originat per l'alineació pública. 
 
 INFRACCIONS I SANCIONS 
 
ARTICLE 17 
 
 Per a tot al que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les sancions que hi corresponguin en 
cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l'Ordenança fiscal general i als articles 178 i següents de la Llei General Tributària i la 
resta de disposicions que la desenvolupin i complementin. 
 
 
 
 



 

  Taxa grua municipal i custòdia de vehicles 
  Pàgina 5 de 6 

Disposició final 
 
La present modificació de l’Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de dia 24 de juny de 2014, 
entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el BOIB, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació 
expressa. 
 
 
 
Modificacions:  
- BOIB núm. 193 de 25 de desembre de 2007 
- BOIB núm. 165 de 25 de novembre de 2008 
- BOIB núm. 188 de 17 de desembre de 2011  
- BOIB núm. 113 de 21 d’agost de 2014  
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      ANNEX 
 
a) Retirada de vehicles o altres objectes de la via pública 
 1.- Camions, autocars i altres vehicles pesants: veure art. CINQUÈ (Quota Tributària) 
 2.- Turismes i furgonetes de més de 1000 kgs. Tara: veure art. CINQUÈ (Quota Tributària) 
 3.- Turismes i furgonetes de menys de 1000 kgs. Tara: veure art. CINQUÈ (Quota Tributària) 
 4.- Motocicletes, ciclomotors, bicicletes, etc: veure art. CINQUÈ (Quota Tributària) 
  Quan es tracti d’objectes voluminosos o pesants que no tinguin la condició de vehicles, s’aplicarà 

la tarifa corresponent als turismes. 
  Si, en el moment d’iniciar-se els treballs de retirada del vehicle o objecte, es suspenguessin per 

compareixença o adopció de les mesures convenients pel conductor o persona autoritzada, les tarifes 
determinades anteriorment seran reduïdes en el percentatge que apliqui el concessionari del servei. 

  S’aplicarà la tarifa que facturi a l’Ajuntament l’empresa encarregada del servei, mentre no es 
disposi de mitjans propis municipals, incrementada en el cost de MITJA HORA DE FEINA d’un Auxiliar 
Administratiu i MITJA HORA DE FEINA D’UN AGENT DE POLICIA, corresponent al 50% del punt 4 
de les tarifes vigents de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per serveis especials de vigilància 
d’establiments i altres de competència municipal motivats per activitats que exigeixin la prestació de serveis 
especials, per despeses administratives municipals i per prestació de servei respectivament. 

b) Estada o custòdia al dipòsit municipal o lloc habilitat per a aquest efecte, per cada dia natural o fracció, exclòs aquell en què 
es va produir la retirada del vehicle o objecte:                                           
                                                                                                                                                      € 
 1.- Camions, autocars, furgonetes i  altres vehicles pesants:  11’95 
 2.- Vehicles lleugers i turismes 5’75 
 3.- Motocicletes, ciclomotors, bicicletes 2´30 
 4.- Objectes sense consideració de vehicles 2’85 
c) Immobilització de vehicles mitjançant procediments mecànics: 
 1.- Camions, autocars o altres vehicles pesants: 24’80 
 2.- Furgonetes: 23’20 
 3.- Turismes: 23’20 
 
d) Per la declaració d’abandonament, descontaminació, desballestament i gestió de la baixa administrativa      388,82 
 


