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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RECOLLIDA DE CANS DE LES
VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS
Article 1r.- Fonament i Naturalesa
A l'empara del que preveuen els articles 58 i 20.3.p del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb el
que disposen els articles 15 a 19 de dit text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per les
despeses de recollida, manteniment, sacrifici i adopció de cans abandonats a les vies públiques
municipals.
Article 2.- Fet Imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis de recollida, manteniment,
sacrifici i adopció de cans abandonats a les vies públiques municipals.
Article 3.- Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa els amos dels cans objecte de la taxa.
Article 4.- Beneficis Fiscals
No s'aplicaran exempcions ni bonificacions per a la determinació del deute tributari que els
subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
Article 5.- Quota Tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
a) Enganxada i retirada del ca a la via pública

60,00 €

b) Enganxada i retirada a la canera municipal

30,00 €

c) Dia de estada a la canera

10,00 €

d) Per adopció:
1.- Ca de menys de tres mesos
2.- Ca adult
3.- Ca adult particular

30,00 €
65,00 €
75,00 €

e) Per lliurament al centre:
1.- Ca petit
2.- Mitjà

40,00 €
45,00 €
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3.- Gros

50,00 €

f) Per col·locació del xip

40,00 €

g) Per injecció antiràbica:
1.- Propietaris del ca
2.- Adoptants

21,00 €
12,00 €

h) Injecció de seguretat

21,00 €

i) Passaports

15,00 €

Article 6. Meritació
La taxa es meritarà quan s'iniciï la prestació del servei.
VIGÈNCIA
Les modificacions de la present Ordenança Fiscal, aprovades inicialment pel Ple de la
Corporació en sessió ordinària celebrada el dia 29 de novembre de 2012, publicada l’aprovació
definitiva en el BOIB de dia 16 de febrer de 2013, núm.23, entraran en vigor a partir del dia 17 de
febrer de 2013 i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

