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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE BÚGER

2619 Aprovació definitiva Ordenança fiscal reguladora de l'exacció dels drets i taxes per la recollida de
vehicles de la via pública

El Ple de l'Ajuntament de Búger, va acordar en sessió celebrada en data 27 de desembre de 2018 aprovar provisionalment la modificació de l’
Ordenança fiscal reguladora de l’exacció dels drets i taxes per la recollida de vehicles de la via pública. Després de la tramitació
corresponent i no haver-se presentat al·legacions ni suggeriments es procedeix a la seva publicació d'acord amb el que es disposa en l'article
103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i amb el següent tenor literal: 

                                

“MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’EXACCIÓ DELS DRETS I TAXES PER LA RECOLLIDA DE 
VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.4 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, 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 58 i l’esmentada Llei 39/1988.

Objecte de l’exacció. Article 1r.-

Es objecte d’aquesta exacció l’aprofitament dels elements que requereixi la prestació per la Policia Local 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.

Obligació de contribuir.- Article 2n.-

L’obligació de contribuir recaurà sobre els conductors dels vehicles retirats i, subsidiàriament sobre els seus titulars, ,així com els dipositats
per qualsevol motiu (al dipòsit municipal) salvat de causes o informes de la direcció de la policia local que justifiquin que no queda subjecte
a tributació.

Tarifes. Article 3r.-

Els drets exigibles es fixaran en la quantia següent:  

Retirada de turismes en horari diürn 75€ ( si el vehicle és automàtic hi haurà un recàrrec del 15 %.)

Retirada de furgonetes en horari diürn 85€ (si el vehicle és automàtic hi haurà un recàrrec del 15%)

Vehicles sobredimensionats 100€ (si el vehicle és automàtic hi haurà un recàrrec del 15%).

Es considerarà horari nocturn entre les 20 i les 8 hores. En aquest horari queda establert un recàrrec del 50 % sobre el preu fixat en l’horari
diürn.

Es consideraran vehicles sobredimensionats aquells amb un mida igual o superior al 6 metres o tenguin roda bessona.

Aquests preus regiran tant pel trasllat dels vehicles al dipòsit municipal com pel desplaçament dels vehicles dins del propi poble.

El procediment mecànic s’usarà quan fundadament i racionalment hagi previstos a l’apartat 1r de l’article 292 i 292 bis del Codi de
Circulació.

Els conductors o propietaris dels vehicles estacionats que es presentin en el moment de ser enganxat el vehicle, previ pagament del 50% de l’
import de la retirada, podran fer-se càrrec d’aquest.
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a.  

b.  
c.  

d.  

e.  
f.  

A les 48 hores de continuar el vehicle en aquest lloc, esmentat a l’article anterior, podrà ser traslladat a un lloc on l’ajuntament tengui
habilitat per a tals efectes, d’on el seu propietari podrà recuperar-lo previ pagament de 30€, prèvia presentació de la documentació
corresponent i sense perjudici del pagament de la retirada efectuada, si així s’estimés pels agents que actuen.

L’anterior tarifa es complementarà amb les quotes que corresponen del dipòsit i guarda dels vehicles des de la seva recollida.

La quantia de les referides quotes serà la següent:

Dipòsit de vehicles: 

Motocicletes, velocípedes i tricicles: 1,50 €/dia.

Motocarros i altres vehicles de característiques anàlogues: 2,50€/dia.
Automòbils tipus turismes i camionetes, furgonetes, furgons i altres vehicles de característiques anàlogues amb tonatge fins a 1000
kg. 4 €/dia.
Camions, tractors, remolcs, camionetes, furgonetes, furgons i altres vehicles de característiques anàlogues amb tonatge superior a
1000 kg i fins a 5000 kg: 4,50€/dia.
Tota classe de vehicles amb tonatge superior a 5000 kg.: 5 €/dia. 
Immobilització de vehicles: per a col·locació d’immobilització 20 € dia. Per aixecament d’immobilització: 20€ dia.

Vigència.-

La present Ordenança fiscal, regirà des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i tauler d’edictes de l’
Ajuntament i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

 

Búger, 25 de març de 2019

El Batle,
Rafael Capó Cerdà 
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