
 
Havent‐se  publicat  en  el  BOIB  núm.    153  de  dia  23/10/2010,  anunci  relatiu  a 
l’aprovació de la següent ordenança: 
 

 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS ESPECIALS DE RETIRADA 
DE VEHICLES O ALTRES OBJECTES PESANTS O VOLUMINOSOS DE  LA VIA PÚBLICA  I 
CUSTÒDIA D'AQUESTS 
 
Fonament i naturalesa 
ARTICLE 1 
1. Fent 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 
conforme al que disposa el articles del 15 a 19 de  la Real Decret  legislatiu 2/2004 pel 
que  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  aquest 
Ajuntament estableix  la  taxa pels serveis especials de retirada de vehicles o objectes 
pesants  o  voluminosos  de  la  via  pública  i  custòdia  d'aquests,  que  es  regirà  per  la 
present  ordenança  fiscal,  les  normes  de  la  qual  s'avenen  amb  el  que  es  preveu  a 
l'article 58 del Real Decret legislatiu 2/2004. 
 
Aquesta  taxa  es  independent  i  compatible  amb  les multes  assenyalades  al  Codi  de 
Circulació, Ordenança de Circulació d'aquest Ajuntament o qualsevol altre disposició 
vigent, per  a  la  infracció  comesa  en  estacionar  el  vehicle  indegudament, o disposar 
l'objecte de que es tracti, al lloc d'on la grua el va retirar. 
 
Fet imposable 
ARTICLE 2 

1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa: 
 

a) L'activitat de  la grua, provocada per qui estaciona un vehicle  indegudament o 
per qui deixa en la via pública qualsevol objecte pesat o voluminós que pertorbi 
la fluïdesa de la circulació rodada o de vianants i en conseqüència fa necessària 
aquella activitat,  la qual a  la vegada, està dirigida a retirar el vehicle o objecte 
de què es tracti i traslladar‐lo al Depòsit Municipal o al lloc que es determini. 
 

b) L'estada  o  custòdia  del  vehicle  o  objecte  retirat  per  la  grua,  en  l'esmentat 
depòsit o en el lloc on hagués estat traslladat. 
 

c) La  immobilització,  per  part  d’agents  de  circulació,  de  vehicles  mitjançant 
procediments mecànics que n’impedeixin  la circulació. No s'estarà subjecte al 
pagament de la taxa: 
 

a) En els casos d'utilització il∙legítima del vehicle per qui el va estacionar en el lloc des 
de on va ésser retirat per  la grua, sempre que  la desaparició del vehicle hagués estat 
denunciada  pel  seu  propietari  o  quedàs  suficientment  provada  la  il∙legitimitat  de  la 
seva utilització. 
 



b) Quan el vehicle hagués estat estacionat en lloc permès, sobrevenint posteriorment 
una causa que fes necessària la intervenció de la grua per traslladar‐lo. 
 
Subjecte passiu 
ARTICLE 3 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a 
què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària que han provocat la 
prestació del servei i, en defecte d’aquests, els propietaris del objectes retirats. 
 
 
Responsables 
ARTICLE 4 
1.  Respondran  solidàriament  de  les  obligacions  tributàries  del  subjecte  passiu  les 
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general 
tributària. 
 
2.  Seran  responsables  subsidiaris  els  administradors  de  les  societats  i  els  síndics, 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària. 
 
Quota Tributària. 
ARTICLE 5 
 
1.  La  quota  tributària  es  determinarà  d'acord  amb  les  tarifes  contingudes  a  l'annex 
d'aquesta Ordenança. 
 
Meritació 
ARTICLE 6 
1. La taxa es meritarà quan s'iniciï la prestació del servei o la realització de l’activitat. 
 
Infraccions i Sancions 
ARTICLE 7 
1. En  tot quant  fa  referència a  la qualificació d'infraccions  tributàries,  i  també de  les 
sancions que els corresponguin en  cada  cas, hom  s’avindrà amb el que disposen els 
articles 178 i següents de la Llei General Tributària. 
 
 
 
 
 
ANNEX 
TAXA  PER  SERVEIS  ESPECIALS  DE  RETIRADA  DE  VEHICLES  O  ALTRES  OBJECTES 
PESANTS O VOLUMINOSOS DE LA VIA PÚBLICA I CUSTÒDIA D'AQUESTS 
 
a. Retirada de vehicles o altres objectes de la via pública 
1. Camions, autocars i altres vehicles pesants. 190,00 € 
2. Turismes, furgonetes i vehicles lleugers de més de dues rodes. 150,00 € 



3. Motocicletes, ciclomotors de dues rodes, bicicletes, objectes lleugers, etc. 100,00 € 
4. Objectes voluminosos o pesants que no tinguin la condició de vehicles . 150,00 € 
 
b.  Estada o  custòdia  al dipòsit municipal o  lloc habilitat  amb  aquest efecte, per dia 
natural o fracció, exclòs aquell en què es va produir la retirada del vehicle o dies. 
1. Camions, autocars i altres vehicles pesants. 16,00 € 
2. Turismes i furgonetes. 8,00 € 
3. Motocicletes, ciclomotors, bicicletes, etc. 3,00 € 
4. Objectes sense consideració de vehicles . 4,00 € 
 
Segons  la  durada  de  l’estada  del  vehicle  o  objecte,  les  tarifes  diàries  anteriors  se 
multiplicaran pels següents coeficients: 
Durada:     Coeficient: 
Del 1er al 5è dia   1,0 
Del 6è al 10è dia   1,2 
De l’11è al 15è dia   1,5 
Des del 16è dia   2,0 
 
c. Immobilització de vehicles 
1. Camions, autocars i altres vehicles pesants. 36,00 € 
2. Turismes, furgonetes i vehicles lleugers de més de dues rodes. 34,00 € 
 
d. Immobilització de vehicles sense dispositiu mecànic 
1. Camions, autocars i altres vehicles pesants. 25,00 € 
2. Turismes, furgonetes i vehicles lleugers de més de dues rodes . 20,00 € 
 
Si  en  el moment  d'iniciar‐se  els  treballs  de  retirada  o  immobilització  del  vehicle  o 
objecte se suspenguessin perquè el conductor o una persona autoritzada comparegués 
i adoptes  les mesures convenients,  les tarifes es reduiran un 50%, el pagament de  les 
quals és requisit indispensable per a l’efectivitat de la suspensió. Aquesta reducció no 
és  aplicable  en  els  casos  de  retirada  d’elements  que  ocupin  la  via  pública 
indegudament o sense llicència en vigor. 
 
e. Per la declaració d’abandonament, descontaminació, desballestament i 
gestió de la baixa administrativa, a més de les que procedeixin dels apartats 
anteriors. 300,00 € 
 
 
2.‐Per  poder  gaudir  d’aquesta  bonificació  els  interessats  hauran  de  sol∙licitar‐la  i 
justificant les dades per a la seva concessió. 
 
DISPOSICIO FINAL.‐ La present ordenança entrarà en vigor i s'aplicarà a partir del dia 
següent de la seva publicació, en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears i estarà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.‐ Queden  derogades  totes  les  ordenances  contraries  al 
nou tex.  



 
 
I havent transcorregut el termini d’exposició al públic de trenta (30) dies de duració a 
comptar  des  de  l’esmentat  anunci  sense  que  s’hagi  presenta  cap  reclamació  o 
suggerència, s’enten de conformitat amb el que disposa  l’art. 17 del RDL 2/2004 de 5 
de març pel que  s’aprova el  text Refós de  la Llei Reguladora de  les Hisendes Locals, 
definitivament aprovades. 
La qual cosa es  fa pública per a general coneixement  i als efectes pertinents d’acord 
amb l’art. 17 de l’esmentat text legal 
 
  Esporles, 24 de novembre de 2010 
  El batle, 
 
 

 
 
Miquel Ensenyat Riutort 


