AJUNTAMENT DE POLLENÇA

23 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER
AUXILIS O SERVEIS ESPECIALS PRESTATS PER LA GRUA I CUSTODIA
DELS VEHICLES O ALTRES OBJECTES PESATS O VOLUMINOSOS
RETIRATS PER AQUESTA A LA VIA PÚBLICA.

ARTICLE 1.1. D'acord amb el que preveu l'article 127, en relació amb l'article 41,
ambdós del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, així aquest Ajuntament estableix
el preu públic per auxilis o serveis prestats per la grua i custòdia dels vehicles o altres
objectes pesats o voluminosos retirats per aquesta de la via púbica, especificat a les
Tarifes contingudes a l'apartat 3 de l'article 4 següent, el seguirà aplicant i es regirà
per la present Ordenança.
2. Constitueix l'objecte d'aquesta exacció:
a) L'activitat de la grua, provocada per qui ha estacionat un vehicle
indegudament o per qui ha deixat a la via pública qualsevol objecte pesat o
voluminós que pertorbi la fluïdesa de la circulació rodada o de vianants fent
necessària aquella activitat, dirigida a retirar el vehicle o objecte de què es tracti i
traslladar-lo al dipòsit municipal o al lloc que es determini.
b) L'estança o custòdia del vehicle, o objecte en el seu cas, retirat per la
grua, en aquest dipòsit o en el lloc on hagin estat traslladats.
3. Aquesta Ordenança Fiscal obliga a tot el terme municipal de Pollença i
s'aplica d'acord amb el principi de territorialitat.

ARTICLE 2.- OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR.
1. Fet imposable.- Estarà constituït per l'activitat municipal desenvolupada
amb motiu dels fets que constitueixin l'objecte d'aquesta exacció.
2. Obligació de contribuir.- L'obligació de contribuir neix en el moment que
s'indica la retirada del vehicle o de l'objecte de què es tracti, de la via pública i
subsistirà encara que aquesta retirada no arribi a dur-se a terme perquè el conductor i
una altra persona autoritzada compareguin i adoptin les mesures convenients.
3. Subjecte passiu.- Estan obligats al pagament les persones naturals o
jurídiques que ocasionin la prestació del servei i, amb caràcter subsidiari, aquelles
que resultin propietàries del vehicle o objecte retirat.
ARTICLE 3.- BASE DE GRAVAMEN.
Es prendrà com base de la present exacció:
a) La unitat de servei.
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b) Per quilòmetre recorregut, quan es tracti de vehicles o objectes retirats o
recollits fora del casc urbà.
c) Per dia d'estada en el dipòsit municipal.

ARTICLE 4.- TARIFES.
a) Retirada de vehicles o altres objectes de la via pública.
1.- Camions, autobusos o vehicles pesats
2.- Camions, autobusos o vehicles, Festius/nocturns
3.- Turismes i furgonetes
4.- Turismes i furgonetes, Festius/nocturns
5.- Motocicletes i Ciclomotors
6.- Enganxament o desplaçament
7.- Enganxament o desplaçament, Festius/nocturns
8.- Servei Trampa
9.- Servei Trampa, Festius/nocturns

75,00 €
85,00 €
55,00 €
70,00 €
50,00 €
40,00 €
45,00 €
45,00 €
55,00 €

Si es tracta d'objectes voluminosos o pesats que no tinguin condicions de vehicles,
s'aplicarà, en qualsevol cas, la tarifa corresponent als turismes. Si abans o en el moment
d'iniciar-se els treballs de retirada del vehicle o altre objecte, se suspèn perquè el conductor
o una persona autoritzada compareix, les tarifes determinades anteriorment es reduiran en
un cinquanta per cent si el pagament de la taxa s'efectua a l'acte.
b) Estada o custòdia en el dipòsit municipal o lloc habilitat a l'efecte. Per cada
dia natural o fracció, exclòs aquell en què es produí la retirada del vehicle o
objecte es meritarà:
1.- Camions, autocars, furgonetes i altres vehicles pesats
8,00 €
2.- Vehicle lleugers
4,00 €
3.- Motocicletes, ciclomotors i bicicl.
3,00 €
4.- Objectes sense consideració de vehicles
4,00 €
ARTICLE 5.- EXEMPCIONS I BENEFICIS TRIBUTARIS.
No es considerarà cap exempció ni cap tipus de benefici tributari en l'exacció
d'aquesta taxa.
ARTICLE 6.- NORMES DE GESTIÓ.
1. Comptabilitat.- Aquesta exacció és independent i compatible amb les multes
assenyalades en el Codi de Circulació, Ordenances de Circulació d'aquest Ajuntament o
qualsevol altra disposició vigent, a la infracció comesa quan ha estacionat el vehicle
indegudament en el lloc d'on el retirà la grua municipal.
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2. Casos de no subjecció.- No estaran subjectes al pagament de les taxes:
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 hagi estat denunciada pel seu
propietari i quedi suficientment provada la il·legitimitat de la seva utilització.
b) Quan el vehicle hagi estat estacionat en un lloc permès i posteriorment ha
sobrevingut una causa que faci necessària la intervenció de la grua municipal per al seu
trasllat (obrir urgentmentsèquies, desfilada, processó, etc.)
3. Terminis i forma de pagament.- Les quotes establertes se satisfaran en el
moment de recuperar el vehicle o objecte retirat, bé en efectiu o bé consignant el seu import
d'acord amb el que regula la legislació vigent.

DISPOSICIÓ FINAL.La present Ordenança entrarà en vigor un cop publicat el seu text íntegre en el
B.O.I.B. i transcorregut el termini de 15 dies comptats a partir del moment que
l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma hagin rebut l'acord d'aprovació
definitiva, i es començarà a aplicar a partir de l'1 de gener de 200
6 ; romandrà en vigor fins
a la seva modificació o derogació expresses.

DILIGÈNCIA
Una vegada acabat el termini d’exposició pública, i atès que no s’han presentat
reclamacions s’entén aprovada definitivament la present Ordenança, el text íntegre de la
qual ha estat publicat en el BOIB núm.: 196 de 31 de desembre de 2005.
Pollença, 2 de gener de 2006.
La secretaria actal.,

