Gestió Tributària

C/ Canàries núm. 35
07800 Eivissa
tel 971 39 76 00
fax 971 39 75 70
tributs@eivissa.es

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'EXACCIÓ DELS DRETS I TAXES PER LA RECOLLIDA DE
VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA
FONAMENT I NATURALESA
En ús de les facultats concedides pels articles 133,2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a
19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, aquest Ajuntament estableix la "Taxa per la recollida de vehicles de la via pública", que es regirà
per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que preveu l'article 57 de l’esmentà Text
Refós.
Article 1r.- OBJECTE DE L'EXACCIÓ
És objecte d'aquesta exacció l'aprofitament dels elements que requereixi la prestació per la Policia Municipal
del Servei de retirada de la via pública d'aquells vehicles que pertorbin, obstaculitzin o entorpeixin la lliure
circulació. En els casos que un vehicle estigui mal estacionat o en lloc prohibit, es podrà accedir a la retirada
d'aquest pel servei municipal de grua.
Article 2n.- OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
L'obligació de contribuir recaurà sobre els conductors dels vehicles retirats i, subsidiàriament sobre els seus
titulars, així com els dipositats per qualsevol motiu, (a Sa Coma) salvat que causes o informes de la direcció
de la policia local justifiqui que no queda subjecte a tributació.
Article 3r.- TARIFES
Els drets exigibles es fixaran en la quantia següent:
TIPO DE VEHICLE
U OBJ ECTE
MOTIU DE RETIRADA
I/O DEPOSIT
Bicicleta
Ciclomotor,
tricicle
quadricicle (fins 49 cc)

RETIRADA
Horari diürn
08:00 a 22:00
Dilluns a dissabte

RETIRADA
DEPOSIT
Horari nocturn
(a partir del dia
22:00 a 8:00
següent de la
Diumenges i festius
retirada)
23,00 €
28,00 €
2,30 €

o

68,00 €

76,00 €

3,50 €

Motocicleta, tricicle i
quadricicle (des de 50 fins 250
cc)

80,00 €

91,00 €

4,00 €

Motocicleta,
tricicle
i
quadricicle (de més de 250 cc)

91,00 €

103,00 €

4,50 €
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Automòbils, furgonetes
mixt, i vehicles anàlegs amb
tara fins 1.500 kg

97,00 €

114,00 €

7,00 €

Automòbils, furgonetes i mixts
de 1.501 kg a 3.500 kg tara

142,00 €

171,00 €

9,00€

Altres vehicles de 3.501
a 5.000 kg de tara

171,00 €

256,00 €

14,00€

Altres vehicles amb més de
5.000 kg de tara

342,00 €

513,00 €

17,00 €

Objectes sense consideració
de vehicle, per unitat, fins 50
kg/500 litres, amb increment
de 10 € per cada 20kg/200
litres de excés

17,00 €

23,00 €

1,10 €

Embarcacions (fins 4 mts)
s’incrementarà en 25,00€ per
cada metre o fracció més

100,00€

171,00 €

7,00 €

Remolcs lleugers (fins
750 kg)

91,00 €

103,00 €

4,50 €

171,00 €

256,00 €

9,00 €

Remolcs pesats (més de
750 kg)

TIPUS DE VEHICLE
O OBJ ECTE
MOTIU DE RETIRADA

RETIRADA
Horari diürn
08.00 a 22.00
Dilluns a dissabte
Retirada amb camió grua i ploma50,00 €/hora
lleugera
Retirada amb camió grua ploma80,00 €/hora
pesada

RETIRADA
Horari nocturn
22.:00 a 8.00
Diumenges i festius
75,00 €/hora
120,00 €/hora

Immobilitzacions
De bicicletes

11,50 €

Ciclomotor, tricicle o quadricicle fins 49 cc

34,00 €

Motocicleta, tricicle o quadricicle de 50 cc a 250 cc

40,00 €

Motocicleta, tricicle o quadricicle de 250 cc

45,00 €
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Turismes, furgonetes i anàlegs fins a 1.500 kg de tara

48,00 €

Turismes, furgonetes i anàlegs de1.501 kg a 3.500 kg de tara

71,00 €

Altres vehicles de 3.501 a 5.000 kg de tara

85,00 €

Altres vehicles de més de 5.001 kg de tara

171,00 €

Embarcacions de fins a 7 m de longitud amb increment de 25,00 €
per cada metre de més

50,00 €

Remolcs lleugers fins a 750 kg

45,00 €

Remolcs pesats de més de 750 kg
Objectes sense la condició de vehicle, per unitat fins a 50 kg/500
litres amb increment de 10,00 € per cada 20 kg/200 l d'excés

100,00 €
36,00 €

Renúncies de Vehicles
Ciclomotors

225,00 €

Motocicletes

250,00 €

Turismes i anàlegs fins a 1.500 kg de tara

325,00 €

Turismes i anàlegs de 1.501 a 3.500kg de tara

375,00 €

Vehicles de 3.501 fins 5.000 kg de tara

400,00 €

Vehicles de més de 5.000 kg de tara

600,00 €

Altres objectes

60,00 €

Per trencament o desperfectes en un cep

540,00€

Per a la renúncia d'altres elements no assimilats a vehicles, es cobrarà la retirada que resulti per les
hores invertides en la retirada segons taxes fiscals vigents, més 40 dies de dipòsit. Aquest servei
comporta el lliurament del vehicle a centre de reciclatge autoritzat
El procediment mecànic s'usarà quan fundadament i racionalment hi hagi necessitat d'inutilitzar-los segons el
parer dels agents que actuïn i en tots els casos previstos a l'apartat 1r. de l'article 292 i 292 bis del vigent Codi
de Circulació.
Els conductors o propietaris dels vehicles mal estacionats que es presentin en el moment de ser enganxat el
vehicle, previ pagament del 50% de l'import de la retirada, podrà fer-se'n càrrec d'aquest.
A les quaranta-vuit hores de permanèixer el vehicle en aquest lloc, mencionat a l’article anterior, podrà ser
traslladat a lloc on l’Excm. Ajuntament tingui habilitat per a tals efectes, d’on el seu propietari podrà recuperarlo previ pagament de 30 euros, prèvia presentació de la documentació corresponent i sense perjudici del
pagament de la retirada efectuada, si així s’estimés pels agents que actuen.
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VIGÈNCIA
Les modificacions de la present Ordenança Fiscal, aprovades inicialment pel Ple de la Corporació en sessió
ordinària celebrada el dia 31 d'octubre de 2017, publicada l’aprovació definitiva en el BOIB de dia 23 de
desembre de 2017, núm.157 , entraran en vigor a partir del dia 24 de desembre de 2017 i romandrà en vigor
fins a la seva modificació o derogació expressa.

