PROPOSTA D’ACORD PER MODIFICAR L’ORDENANÇA NÚM. 9,
REGULADORA DE LA TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES
ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT A LA VIA PÚBLICA.
En relació a l’Ordenança núm. 9, reguladora de la taxa per retirada de vehicles
abandonats o estacionats defectuosament a la via pública, atès l’informe de secretaria
sobre el procediment a seguir i la legislació aplicable, i havent seguit la tramitació
establerta legalment, es proposa al Ple que adopti els següents
Acords:
1. Modificar l’article 5è d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera
següent:
<< Article 5è. Tarifes
5.1. Tarifa diària
a) Turismes fins a 1.600 kg de MMA, motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i
altres vehicles de característiques anàlogues:
Servei

Artà

Colònia de Sant Pere

Servei diürn:
- Per retirada i transport de cada vehicle
- Per dipòsit i custòdia del vehicle

144,60 €
6,17 €

167,59 €
6,17 €

Servei nocturn o en festiu:
- Per retirada i transport de cada vehicle
- Per dipòsit i custòdia del vehicle

149,38 €
6,17 €

173,13 €
6,17 €

b) Turismes de MMA superior a 1.600 kg i furgons de fins a 3.500 kg de MMA:
Artà

Colònia de Sant Pere

Servei diürn:
- Per retirada i transport de cada vehicle
- Per dipòsit i custòdia del vehicle

173,51 €
12,35 €

201,10 €
12,35 €

Servei nocturn o en festiu:
- Per retirada i transport de cada vehicle
- Per dipòsit i custòdia del vehicle

216,90 €
12,35 €

251,39 €
12,35 €
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c) Tota mena de vehicles amb MMA superior a 3.500 kg:
- Per retirada i transport de cada vehicle: 163,36 €
- Per dipòsit i custòdia del vehicle: 20,42 €
5.2. Altres serveis
- Per cada servei de col·locació de paranys a vehicles: 40 €
- Recollida de turisme declarat residu sòlid urbà: 80 €
- Recollida de ciclomotor declarat residu sòlid urbà: 40 €
2. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la
manera següent:
<<Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2021 i ha de ser vigent fins
que es modifiqui o es derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes locals>>
3. Sotmetre aquesta modificació de l'Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la
Província i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè
puguin presentar reclamacions o suggeriments, que han de ser resolts per la corporació.
De no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini esmentat, s’ha de
considerar aprovada definitivament sense la necessitat d'acord exprés del Ple.

