VIGÈNCIA 25/09/2011

ORDENANÇA NÚM. 31

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS RESCAT D'ANIMALS
Article 1r
De conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19, en relació amb l’article 20 del
RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les hisendes locals, s'estableix la taxa per prestació
de serveis de rescat d'animals.

Article 2n
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis especials pel rescat d'animals
i aquells altres serveis que es recullen en les tarifes d'aquesta Ordenança.

Article 3r
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 30 i següents de la Llei general tributària que, com a titulars, sol·licitin,
provoquin o en interès de les quals redundi la prestació de serveis que integren el fet
imposable.

Article 4t
a) Els animals vagabunds i els que, sense ser-ho, circulin per la via pública sense
identificació seran recollits pels serveis municipals corresponents i mantinguts durant
el període establert en l'Ordenança municipal de tinença d'animals, dins el termini del
qual els amos que justifiquin ser-ho podran reclamar-los, una vegada abonades les
despeses i tarifes que es recullen en l'epígraf final.
b) Transcorregut el termini assenyalat sense que l'amo l’hagi reclamat, s’adoptarà o es
sacrificarà segons el procediment establert.
c) La tarifa d'adopció inclou aquells tractaments que els serveis veterinaris considerin
oportuns per garantir un correcte estat sanitari de l'animal, i en permet retirar l'animal
com a propietari.
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Article 5è
Les tarifes a aplicar són les següents:

Entrada de l’animal en el dipòsit municipal
Dipòsit i manutenció d’animals (€ por dia, a partir de les 24
h d’entrada)
Expedició de la targeta sanitària
Vacunació
Renúncia
Implantació microxip
Adopció d’animals per part de particulars
Eutanàsia

Euros
50,00 €
3,50 €
6,00 €
10,00 €
101,50 €
17,00 €
17,00 €
16,00 €

Si l’animal hagués de rebre tractament veterinari, s’haurà d’afegir, d’acord amb el barem
d’honoraris establert pel Col·legi de Veterinaris, el cost dels productes mèdics i
farmacèutics utilitzats.
Article 6è
En tot el que es refereix a les infraccions tributàries i la seva qualificació, així com a les
sancions que hi corresponguin, s'aplicarà el règim regulat en la Llei general tributària i en
les disposicions que la completen i desenvolupen.
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DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança fiscal, la redacció de la qual ha estat aprovada inicialment pel Ple de la
corporació en sessió celebrada el 21 de juliol de 2011, entra en vigor el mateix dia següent
al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 144 de 24 de
setembre). El seu període de vigència es mantindrà fins que no es produeixi la seva
modificació o derogació expresses.

N. 31 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS RESCAT D’ANIMALS

167

