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ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER LA RETIRADA DE VEHICLES DE
LA VIA PÚBLICA I PER LA IMMOBILITZACIÓ DEL VEHICLE
FONAMENT JURÍDIC
Article 1. L'Ajuntament de Maó, en ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i
142 de la Constitució, en l'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 de 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 27 i 57 de l’RDL 2/2004, del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix mitjançant la present
Ordenança la regulació de la taxa per la prestació del servei de retirada de vehicles de
la via pública o la seva immobilització.

OBJECTE
Article 2. L'objecte de la present Ordenança és la regulació de la taxa per la retirada
de vehicles de la via pública i el seu trasllat a un dipòsit municipal, o la seva
immobilització per procediment mecànic, en els casos previstos en l’ordenament
vigent.

FET IMPOSABLE
Article 3. El fet imposable el constitueix :
1. La immobilització de vehicles a la via pública.
2. La retirada de vehicles de la via pública i el seu posterior emmagatzematge al
dipòsit municipal.
La qual cosa està regulada pels articles 70 i 71 de la Llei de seguretat viària i els
mateixos articles 70 i 71 de l'Ordenança de circulació, vigents en cada moment.
Article 4. Per a l'adopció d'aquestes mesures es podran utilitzar mitjans municipals i,
excepcionalment, els serveis retribuïts de particulars.

SUBJECTES PASSIUS
Article 5. Seran subjectes passius d'aquestes taxes les persones naturals o jurídiques
al nom de les quals figurin inscrits els vehicles en els registres de la Direcció General
de Trànsit o, si no n'hi ha, les que figurin com a titulars en la documentació del vehicle.
Subsidiàriament, en serà responsable el conductor autoritzat.
Article 6.
1. La retirada del vehicle comportarà la seva conducció a un dipòsit municipal, i
s'adoptaran les mesures necessàries per posar-lo en coneixement del conductor tan
prest com sigui possible; s'haurà de deixar un imprès d'advertiment del seu trasllat.

2. La retirada se suspendrà a l'acte si el conductor o una altra persona autoritzada
compareixen i adopten les mesures convenients.

BASE DE GRAVAMEN
Article 7. Es prendrà com a base de la present exacció:
a) Tractant-se de la retirada de vehicles, cada servei prestat des de la via pública en
què es trobi fins al Dipòsit Municipal.
b) Per la permanència o estada en el Dipòsit Municipal de Vehicles, cada dia o
fracció.
c) Per la immobilització de vehicles, el cost del servei.

TARIFES
Article 8. Les exigibles es determinaran segons la quantia indicada en les següents
tarifes:
Epígraf 1. Quotes per retirada de vehicles:

1.1. Per retirada de motocicletes o qualsevol altre
vehicle de dues rodes
1.2. Per retirada de vehicles de fins a 1.500 kg. de pes
1.3. Per retirada de vehicles de més de 1.500 kg. de
pes
Epígraf 2.
2.1. Serveis prestats entre les 22 i les 6 hores del dia
següent per retirada de motocicletes o qualsevol altre
vehicle de dues rodes
2.2. Serveis prestats entre les 22 i les 6 hores del dia
següent per retirada de vehicles de fins a 1.500 kg. de
pes
2.3. Serveis prestats entre les 22 i les 6 hores del dia
següent per retirada de vehicles de més de 1.500 kg. de
pes

45 eur.
59 eur.
80 eur.

54

eur.

72

eur.

99

eur.

Epígraf 3. Quotes per dipòsit de vehicles:
3.1. Per la gestió administrativa d'emmagatzematge de
qualsevol vehicle
3.2. Per emmagatzematge de vehicles:
a) De motocicletes o qualsevol altre vehicle de dos
rodes
b) De turisme o qualsevol altre vehicle de quatre rodes
c) De camions o qualsevol altre veicle de similars
dimensions

5,00 euros

0,50 eur./dia o fracció
1,00 eur./dia o fracció
2,00 eur./dia o fracció

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

18,00 eur./dia o fracció

NORMES DE GESTIÓ
Article 9. Si, en el moment en què s'estiguin efectuant els treballs d'aixecament del
vehicle que obstaculitza el trànsit i, en tot cas, abans que l'autogrua iniciï la marxa amb
el vehicle remolcat, es presentés el seu propietari o conductor, no es procedirà al seu
remolcat, i el propietari o conductor estarà obligat a abonar la taxa corresponent amb
bonificació del 50% de la tarifa.
Article 10.
1. Els agents de l'autoritat encarregats de la vigilància del trànsit podran procedir a la
immobilització del vehicle quan de la seva utilització es pogués derivar un risc greu per
a la circulació, les persones o els béns. Aquesta mesura serà aixecada immediatament
després que desaparesquin les causes que l'han motivat. També es podrà immobilitzar
el vehicle en els casos de negativa a efectuar les proves a què es refereix el número 2
de l'article 12 de la Llei de trànsit.
2. La immobilització se suspendrà a l'acte si el conductor o una altra persona
autoritzada compareixen i adopten les mesures pertinents, previ pagament de les
despeses ocasionades.
Article 11. Si l'immobilitzador fos deteriorat o desapareixes amb el vehicle, es
formularà la pertinent denúncia davant l'autoritat judicial, fent constar el dany produït a
la propietat municipal.
Article 12. 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 practicar les liquidacions tributàries, així com per al
control de la devolució dels vehicles.
Article 13.
1. D'acord amb els documents expressats en l'article anterior, es procedirà a efectuar
la corresponent liquidació tributària, que tindrà caràcter provisional, i expedirà
seguidament instrument de cobrament en taló de càrrec-carta de pagament, l'ingrés
del qual realitzaran els interessats a les mateixes oficines del servei.
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
en 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 provisionals practicades per aquestes taxes, referida al mes
anterior, a fi que es procedesqui a la seva fiscalització. Complint aquest tràmit, se
sotmetrà a aprovació de l'Alcaldia, que dictarà resolució donant caràcter definitiu a les
liquidacions contingudes en la relació, que, seguidament, serà comptabilitzada.

5. En el mateix període de temps indicat en l'apartat anterior, s'enviarà a la Tresoreria
una relació mensual, comprensiva de les liquidacions que haguessin estat satisfetes
pels subjectes passius; una vegada obtinguda la conformitat de la citada dependència,
perquè existeix coincidència amb els ingressos diaris realitzats durant el mes, s'enviarà
còpia a la Intervenció per a l'expedició dels manaments d'ingrés mitjançant els quals
quedaran formalitzats aquells.
Article 14.
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 romanguessin 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 15. 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 16. L'Ajuntament procedirà a l'adjudicació dels vehicles que estessin 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 17. 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 de forma expressa d'abandonar
els vehicles, l'alcalde en disposarà 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.

VENDA DE VEHICLES NO RETIRATS PELS PROPIETARIS
Article 18.
1. L'Ajuntament procedirà a la venda en pública subhasta dels vehicles que tingui
dipositats en els recintes o locals establerts amb aquesta finalitat 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 es trobessin en
parador ignorat, que impossibiliti la notificació personal, la notificació es farà per
edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província mitjançant dues insercions
discontínues o en el de l'Estat per als vehicles matriculats fora d'aquesta província.
Transcorreguts dos anys des de l'última publicació, s'adjudicarà el vehicle a
l'Ajuntament o a la persona o entitat que, en retirar el vehicle, hagués assumit el
pagament 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
granment o que el valor al final del període de custòdia no hauria de cobrir totes les
despeses ocasionades per la retirada i dipòsit, es procedirà a l'alienació en pública
subhasta 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 que sobri 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 s'entregarà el vehicle o el preu de la seva adjudicació en subhasta
sense que prèviament es facin efectius a la caixa de la corporació tots els drets per
recollida i custòdia i les despeses que s'haguessin originat per l'alienació pública.

SUPÒSITS DE NO SUBJECCIÓ
Article 19. No quedaran subjectes al pagament de taxa els vehicles substrets,
circumstància que s'haurà d'acreditar mitjançant l'aportació de la còpia de la
corresponent denúncia formalitzada.

INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES
Article 20. En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i sancions, a més
del que preveu aquesta Ordenança, s'estarà al que disposa la Llei general tributària i
resta de normativa aplicable.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Tot el que no està previst en aquesta ordenança es regirà pel TR de la Llei reguladora
de les hisendes locals i la Llei general tributària i, si és el cas, l’Ordenança general de
gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança tindrà efectes des del l’1 de gener del 2012 fins a la seva
modificació o derogació expresses.

EL/LA SECRETARI/A
VIST I PLAU
L'ALCALDESSA

