
Sant Antoni de Portmany, 23 de desembre de 2010.
L’Alcalde, José Sala Torres 
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Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia
Num. 28835

Durant el període d’exposició al públic no s’han presentat reclamacions
contra l’acord provisional sobre la modificació de l’ordenança fiscal reguladora
de la taxa per retirada de vehicles i objectes pesats o voluminosos de la via
pública i la seua custòdia, aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió feta
el dia 29 d’octubre de 2010 i que va estar publicada al BOCAIB núm. 163 del
dia 9 de novembre de 2010.D’acord amb l’article 173 de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, es dóna per aprovada definitivament, i es publica a conti-
nuació el text íntegre d’aquesta ordenança:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RETIRA-
DA DE VEHICLES I OBJTECTES PESATS O VOLUMINOSOS DE LA VIA
PÚBLICA I LA SEVA CUSTÒDIA.

ARTICLE 1. Naturalesa, objecte i fonament
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 de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19
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, l’Ajuntament de Sant Josep de sa
Talaia seguirà percebent la ‘Taxa pels serveis de retirada de vehicles o objectes
pesats o voluminosos de la via pública i la seva custòdia’, que es regirà per la
present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen a allò disposat a l’article
57 de l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004, així com allò establert per la Llei
25/1998, de 13 de juliol, de modificació del règim legal de les taxes estatals,
locals i de reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter públic.

2. Constitueix l’objecte de aquesta exacció:
a) L’activitat de la grua municipal, provocada per qui va estacionar un

vehicle indegudament o per qui va deixar a la via pública qualsevol objecte
pesat o voluminós que pertorbi la fluïdesa de la circulació rodada o de vianants
fent necessària aquella activitat, la qual, al seu torn, està dirigida a retirar el
vehicle o objecte de què es tracti i al trasllat al dipòsit municipal o al lloc que es
determini.

b) L’estada o custòdia del vehicle o objecte per la grua a l’esmentat dipò-
sit o al lloc on haguessin estat traslladats.

ARTICLE 2. Obligació de contribuir
1. Fet imposable: està determinat per l’activitat municipal desenvolupada

amb motiu dels fets que constitueixen l’objecte d’aquesta exacció.
2. Obligació de contribuir: l’obligació de contribuir neix des del moment

en què s’inicia la retirada del vehicle o de l’objecte de què es tracti, de la via
pública i subsistirà encara que aquesta retirada no arribi a dur-se a terme perquè
el conductor o un altra persona autoritzada compareguin i adoptin les mesures
convenients.

3. Subjecte passiu: estan obligades al pagament les persones físiques i
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributa-
ria, que varen donar lloc a la prestació del servei i, amb caràcter subsidiari,
aquelles que resultassin propietàries del vehicle o objecte retirat.

ARTICLE 3. Base de gravamen
Es prendran com a bases de la present exacció:
a) La unitat del servei (retirada o col·locació de cep)
b) Per dia d’estada al dipòsit municipal.

ARTICLE 4. Tarifes
Taula de tarifació per tipus de vehicle, atenent la unitat de servei realitzat

i custòdia en dipòsit.

Tipus de vehicle o objecte Retirada Cep Quota diària 
de dipòsit

(a partir les 24
hores següents 

a la retirada)

Bicicleta 10,00 - 2,00
Ciclomotors, tricicles i 
quadricicles fins a 50 cc 50,00 30,00 3,00
Motocicleta, tricicles i 
quadricicles de més de 50 cc 70,00 50,00 4,00
Turismes, furgonetes i 
remolcs fins a 750 kg 90,00 70,00 5,00
Camions, autobusos, remolcs 
de més de 750 kg i altres 
objectes amb pes no superior a 5t. 150,00 120,00 10,00
Camions, autobusos i altres 
objectes amb pes superior a 5t Les despeses ocasionades

es derivaran al responsable
o titular 150,00

Si en el moment d’iniciar-se els treballs de retirada o immobilització del
vehicle o objecte, es suspengués pel fet de comparèixer i adoptar les mesures
convenients el conductor o altra persona autoritzada, les tarifes determinades
anteriorment es reduiran en un cinquanta per cent si el pagament de la taxa se
realitza a l’acte.

ARTICLE 5. Exempcions.
No s’admetrà cap exempció o bonificació en l’exacció d’aquesta taxa.

ARTICLE 6. Normes de gestió.
1. Compatibilitat: aquesta exacció és independent i compatible amb les

multes assenyalades al Codi de circulació, ordenances de circulació, ordenances
d’aquest Ajuntament o qualsevol altra disposició vigent quan es va produir la
infracció comesa en estacionar el vehicle indegudament en el lloc d’on el va
retirar la grua municipal.

2. Casos de no subjecció: no estaran subjectes al pagament de la taxa:
a) Els casos d’utilització il·legítima del vehicle per qui el va estacionar al

lloc d’on va ser retirat per la grua, sempre que la desaparició del vehicle hagués
estat denunciada pel seu propietari o quedàs suficientment provada la il·legiti-
mitat de la seva utilització.

b) Quan el vehicle hagués estat estacionat en un lloc permès, i sobrevin-
gués posteriorment una causa que fes necessària la intervenció de la grua muni-
cipal per al seu trasllat (urgent obertura de rases, desfilades, etc.)

3. Terminis i forma de pagament: Les quotes establertes es satisfaran en el
moment de recuperar el vehicle o objecte retirat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.
En allò no previst expressament en la present Ordenança s’actuarà d’acord

amb allò establert a l’Ordenança general i en allò previst en la legislació vigent.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
La present Ordenança fiscal modifica i deroga l’ anterior publicada en el

BOIB de 02/09/2000.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal començarà a aplicar-se a partir de la data de

la seva publicació en el BOIB, i continuarà la seva vigència mentre no sigui
derogada o modificada.

Sant Josep de sa Talaia, 21 de desembre de 2010.
L’Alcalde, Josep Marí Ribas.

____________________

Durante el período de exposición al público no se han presentado recla-
maciones contra el acuerdo provisional sobre la modificación de la ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por la retirada de vehiculos y objetos pesados o volu-
minosos de la via pública y custodia de los mismos, aprobada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el dia 29 de octubre de 2010 y publicada en el
BOCAIB núm. 163 del dia 9 de noviembre de 2010. De acuerdo con el art. 173
de la Ley Reguladora de las Haciendas locales, se considera aprobada definiti-
vamente, y se publica a continuación el texto íntegro de esta ordenanza:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RETIRA-
DA DE VEHÍCULOS Y OBJETOS PESADOS O VOLUMINOSOS DE LA
VÍA PÚBLICA Y CUSTODIA DE LOS MISMOS.

ARTÍCULO 1. Naturaleza, objeto y fundamento
1. En uso de las facultades concedidas por los Artículos 133.2 y 142 de la

Constitución y por el Artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
Artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales, el
Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia seguirá percibiendo la ‘Tasa por los
servicios de Retirada de Vehículos u Objetos Pesados o Voluminosos de la Vía
Pública y Custodia de los mismos’, que se regirá por la presente Ordenanza fis-
cal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real
Decreto Legislativo 2/2004, así como lo establecido por la Ley 25/1.998 de 13
de Julio, de modificación del régimen legal de las tasas estatales, locales y de
reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público.

2. Constituye el objeto de esta exacción:
a) La actividad de la grúa municipal, provocada por quien estacionó un

vehículo indebidamente o por quien dejó en la vía pública cualquier objeto pesa-
do o voluminoso que perturbe la fluidez de la circulación rodada o de peatones
haciendo necesaria aquella actividad, la cual, a su vez, está dirigida a retirar el
vehículo u objeto de que se trate y traslado al Depósito Municipal o al lugar que
se determine.

b) La estancia o custodia del vehículo u objeto por la grúa en dicho depó-
sito o en el lugar donde hubieren sido trasladados.
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ARTÍCULO 2. Obligación de contribuir
1. Hecho imponible: está determinado por la actividad municipal desarro-

llada con motivo de los hechos que constituyen el objeto de esta exacción.
2. Obligación de contribuir: La obligación de contribuir nace desde el

momento en que se inicia la retirada del vehículo, o del objeto de que se trate,
de la vía pública y subsistirá aunque esta retirada no llegue a llevarse a cabo por-
que el conductor u otra persona autorizada comparezcan y adopten las medidas
convenientes.

3. Sujeto pasivo: Están obligadas al pago las personas Físicas y Jurídicas
y las Entidades a que se refiere el Artículo 35.4 de la Ley General Tributaria,
que dieren lugar a la Prestación del servicio y, con carácter subsidiario, aquéllas
que resultaren propietarias del vehículo u objeto retirado.

ARTÍCULO 3. Base de gravamen
Se tomarán como bases de la presente exacción:
a) La unidad de servicio (retirada o colocación de cepo)
b) Por día de estancia en el Depósito Municipal.

ARTÍCULO 4. Tarifas
Tabla de tarificación por tipo de vehículo, atendiendo a la unidad de ser-

vicio realizado y custodia en depósito.
Tipo de vehículo u objeto Retirada Cepo Cuota diaria de depósito 

(a partir las 24 horas 
siguientes a la retirada)

Bicicleta 10,00 - 2,00
Ciclomotores, triciclos 
y cuatriciclos hasta 50 c.c. 50,00 30,00 3,00
Motocicleta, triciclos 
y cuatriciclos de más de 50 c.c. 70,00 50,00 4,00
Turismos, furgonetas 
y remolques de hasta 750 kg. 90,00 70,00 5,00
Camiones, autobuses, remolques 
de más de 750 kg. y otros objetos 
con peso no superior a 5t. 150,00 120,00 10,00
Camiones, autobuses y otros objetos 
con peso superior a 5t. Los gastos ocasionados 

se derivaran al responsable 
o titular 150,00

Si en el momento de iniciarse los trabajos de retirada o inmovilización del
vehículo u objeto, se suspendiera por comparecer y adoptar las medidas conve-
nientes el conductor u otra persona autorizada, las tarifas determinadas ante-
riormente se reducirán en un cincuenta por ciento si el pago de la tasa se reali-
za en el acto.

ARTÍCULO 5. Exenciones
No se admitirá exención o bonificación alguna en la exacción de esta

Tasa.

ARTÍCULO 6. Normas de gestión
1. Compatibilidad: Esta exacción es independiente y compatible con las

multas señaladas en el Código de circulación, Ordenanzas de circulación,
Ordenanzas de este Ayuntamiento o cualquier otra disposición vigente al pro-
ducirse la infracción cometida al estacionar el vehículo indebidamente en el
lugar de donde lo retiró la grúa municipal.

2. Casos de no sujeción: No estarán sujetos al pago de la tasa:
a) Los casos de utilización ilegítima del vehículo por quien lo estacionó

en el lugar de donde fue retirado por la grúa, siempre que la desaparición del
vehículo hubiera sido denunciada por su dueño o quedará suficientemente pro-
bada la ilegitimidad de su utilización.

b) Cuando el vehículo hubiera sido estacionado en lugar permitido, sobre-
viniendo posteriormente una causa que hiciera necesaria la intervención de la
grúa municipal para su traslado (urgente apertura de zanjas, desfiles, etc.).

3. Términos y forma de pago: Las cuotas establecidas se satisfarán en el
momento de recuperar el vehículo u objeto retirado.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.

En lo no previsto expresamente en la presente ordenanza se actuará de
acuerdo con lo establecido en la Ordenanza General y lo previsto en la legisla-
ción vigente

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
La presente Ordenanza fiscal modifica y deroga la anterior publicada en

el BOIB DE 02/09/2000.

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza fiscal comenzará a aplicarse a partir de la fecha de

su publicación en el BOIB, i continuará su vigencia mientras no sea derogada o
modificada.

Sant Josep de sa Talaia, a 21 de diciembre de 2010.
El Alcalde, Josep Marí Ribas.

— o —

Num. 28836
Durant el període d’exposició al públic no s’han presentat reclamacions

contra l’acord provisional sobre la modificació de l’ordenança fiscal reguladora
de la taxa de clavegueram  aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió feta
el dia 29 d’octubre de 2010 i que va estar publicada al BOCAIB núm. 163  del
dia  9 de novembre de 2010..D’acord amb l’article 173 de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, es dóna per aprovada definitivament, i es publica a conti-
nuació el text íntegre d’aquesta ordenança:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CLAVE-
GUERAM.

Article 1. Fonaments i naturalesa.
L’Ajuntament de Sant Josep, de conformitat amb el que disposen els arti-

cles 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL, i fent
ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i art.
106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim Local, esta-
bleix la ‘Taxa de Clavegueram’ que es regirà per la present Ordenança fiscal, les
normes de les quals es basen amb el que preveu l’article 57 de l’esmentat Reial
decret.

Article 2. Fet imposable de la taxa.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa.
a) L’activitat municipal, tècnica i administrativa, tendent a verificar si es

donen les condicions necessàries per autoritzar la connexió de servei a la xarxa
de clavegueram municipal.

b) La prestació dels serveis d’evacuació d’excretes, aigües pluvials,
negres i residuals, a través de la xarxa de clavegueram municipal.

2. No estaran subjectes a la taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses
o que tinguin la condició de solar o terreny.

Article 3. Subjecte passiu.
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i

les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària que siguin:
a) Quan es tracti de la concessió de la llicència de connexió de servei a la

xarxa, el propietari, usufructuari o titular del domini útil de la finca.
b) En el cas de prestació de serveis del número 1.b) de l’article anterior,

els ocupants o usuaris de les finques del termini municipal beneficiaris dels
esmentats serveis, qualsevol que sigui el seu títol: propietaris, usufructuaris,
usuaris o arrendataris, fins i tot, a precari.

2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l’ocupant o usua-
ri dels habitatges o locals propietaris d’aquests immobles, els quals podran
repercutir, si és el cas, les quotes satisfetes sobre els respectius beneficiaris del
servei.

Article 4. Responsables.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte

passiu, les persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 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 43 de la Llei gene-
ral tributària.

3. La derivació de responsabilitat requerirà que,  amb audiència prèvia de
l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes prevists a la Llei general
tributària

Article 5. Quota Tributària.
La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autoritza-

ció de la connexió de servei a la xarxa de clavegueram s’exigirà per a una única
vegada i consistirà en la quantitat fixa de:

a) Taxa de connexió d’habitatges i apartaments (cadascun) 300,51 €
b) Locals comercials
b.1) Locals comercials la superfície dels quals 
no excedeixi de 100 m2, 300,51€
b.2) Locals comercials la superfície dels quals 
excedeixi de 100 m2, 3,01€/m2.
En cap cas la quantia de la quota que es giri als establiments compresos en el
present epígraf b2) serà superior a 901,51 €.
2. La quota tributària a exigir per la prestació dels serveis de clavegueram
seran les següents quantitats anuals,
a) Habitatges 21,04 €
b) Hotels i apartaments turístics (per plaça) 7,21 €
c) Bars restaurants i similars, comptant els m2 de local, incloses les terrasses
cobertes, (es cobrarà com a local en els restaurants el recinte del menjador i en
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