
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 24 REGULADOA DE LA TAXA PER 
RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA PER LA GRUA 
MUNICIPAL I/O IMMOBILITZACIÓ. 
 
Article 1r .- Fonament i naturalesa. 
Aquest Ajuntament conforme amb el que autoritza l'article 106 de la Llei 7/1985 de 2 
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i d'acord amb el que preveu l'article 20 
del RDL 2/2004 de 5 de març, aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. Estableix la taxa per recollida i retirada de vehicles de la via que es 
regularà per la present ordenança, redactada d'acord amb l'article 16 del RDL 2/2004 de 
5 de març abans esmentat. 
1 .- Constitueix l'objecte d'aquesta exacció: 
a) L'activitat de la grua, provocada per qui va estacionar el vehicle indegudament o per 
qui deixà a la via pública qualsevol vehicle que pertorbi la fluïdesa de la circulació 
rodada i de vianants o incideixi en la seguretat viària fent necessària aquella activitat, la 
qual, alhora, aquesta dirigida a retirar el vehicle i trasllat al dipòsit o lloc que es 
determini. 
b) L'estada o custòdia del vehicle retirat per la grua, en aquest dipòsit o lloc on s'hagi 
traslladat. 
c) La immobilització, per part de l'agent de circulació, de vehicles mitjançant 
procediment mecànic que impossibilitin la circulació. 
 
Article 2n .- Obligats a contribuir. 
1 .- Fet imposable: Estarà constituït per l'activitat municipal desenvolupada amb motiu 
dels fets que constitueixen l'objecte de l'exacció. 
2 .- Obligats de contribuir: L'obligació neix des del moment que s'inicia els treballs de 
retirada o immobilització del vehicle de la via pública i subsistirà encara que aquesta 
acció no arribi al seu terme perquè el conductor o altra persona autoritzada compareguin 
i adoptin les mesures necessàries. 
3 .- Subjecte passiu: Estan obligats al pagament les persones naturals o jurídiques que 
donen lloc a la presentació del servei i amb caràcter subsidiari aquells que resulten 
propietaris del vehicle a retirar. 
 
Article 3r - Base imposable. 
Es prendran com a bases d'aquesta exacció: 
a) La unitat del servei. 
b) Per trajecte recorregut al lloc on es determini. 
c) Per dies d'estada al dipòsit municipal o lloc que es determini. 
 
Article 4t. - Tarifes. 
a) Retirada de vehicles de la via pública. 
1 - Camions autobusos o altres vehicles pesants ................................................... 65,70€. 
2.-Turismes i furgonetes ........................................................................................ 61,40€. 
3 .- Motos, ciclomotors, bicicletes ......................................................................... 46,30€. 



b) Estada o custòdia al dipòsit municipal o lloc habilitat a aquest efecte (Per cada dia 
natural fracció): 
Camions autobusos o altres vehicles pesants ........................................................ 12,95€. 
Turismes i furgonetes .............................................................................................. 8,60€. 
Motos, ciclomotors, bicicletes ................................................................................. 4,30€. 
Objectes sense consideració de vehicle .................................................................. 8,60 €. 
c) Immobilització de vehicles mitjançant procediment mecànic. 
Camions autobusos o altres vehicles pesants ........................................................ 39,85€. 
Turismes i furgonetes ............................................................................................ 34,50€. 
Motos, ciclomotors, bicicletes ............................................................................... 31,25€. 
 
Article 5è. Exempció de gestió. 
En l'aplicació d'aquestes taxes no s'admetrà cap tipus d'exempció ni beneficis tributaris. 
 
Article 6è. Normes de gestió. 
a) Compatibilitat: Aquesta exempció és independent i compatible amb les multes 
assenyalades en el codi de circulació, ordenances de circulació d'aquest Ajuntament o 
qualsevol altra disposició vigent en el lloc de on es va a retirar per la grua municipal. 
b) Casos de no subjecció: No estaran subjectes al pagament de la taxa: 
1 .- Els casos d'utilització il·legítima de vehicle per qui el va estacionar en el lloc de on 
va ser retirat per la grua o immobilitzat, sempre que la desaparició del vehicle hagués 
estat denunciada pel seu titular o quedés suficientment provat la il·legalitat de la seva 
utilització. 
2 .- Quan el vehicle hagués estat estacionat en un lloc permès, sobrevingut 
posteriorment una causa que fos necessària la intervenció de la grua pel seu trasllat. 
3 .- Termes i formes de pagament: Les quotes establertes es satisfaran en el moment de 
recuperar el vehicle retirat o immobilitzat a l'actuació de la qual hagués estat iniciada. 
 

DISPOSICIÓ FINAL. 
 

La modificació d'aquesta ordenança va ser aprovada el 3 de novembre, publicada al 
BOIB núm. 172 de 17-11-2011 (rect. BOIB núm.176 de 24-11-2011) i durant els 30 
dies d'exposició al públic no hi va haver reclamacions, per la qual cosa es dóna per 
aprovada definitivament i entra en vigor a partir de la publicació amb les seves 
modificacions en el BOIB núm. 1 de 3-01-2012, romanent en vigor fins la seva 
modificació o derogació expresses. 
 

Fornalutx, a 4 de gener de 2012. 
 

El Batle,     El Secretari, 
 
 
 
 
  Sgt. Juan Albertí Sastre.  Sgt. Francisco-V. Rullán Vila. 


