ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE RECOLLIDA,
CUSTÒDIA I TRASLLAT D’ANIMALS DOMÈSTICS VAGABUNDS I
ABANDONATS FINS A UN CENTRE SANITARI D’ACOLLIDA.

Article 1r. Fonaments i naturalesa
En 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 i 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, s’estableix la
taxa per a la prestació del servei de recollida, custòdia i trasllat d’animals domèstics fins
al centre sanitari de protecció animal corresponent.

Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recollida, custòdia i
trasllat d’animals domèstics fins al centre sanitari de protecció animal corresponent.

Article 3r. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats, propietàries posseïdores dels animals pels quals
sol·licitin la prestació dels serveis que integren el fet imposable.

Article 4t. Normes de gestió
a) Els serveis municipals corresponents recolliran i traslladaran els animals vagabunds
i abandonats fins al Centre Sanitari de Protecció Animal de l’Ajuntament de Palma,
en el cas dels cans i dels moixos, o bé a les instal·lacions de la Fundació Natura Parc
si es tracta d’altres animals domèstics.
D’acord amb la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció d’animals que viuen a
l’entorn humà, es considera que un animal es vagabund si no du identificació ni va
acompanyat per una persona. Es considera que un animal està abandonat si, tot i dur
identificació, circula lliurament sense la companyia d’una persona.
b) Els propietaris dels animals vagabunds o abandonats hauran de liquidar la taxa per la
prestació dels servei de recollida i trasllat abans de recollir l’animal al Centre
sanitari de protecció animal de l’Ajuntament de Palma o a les instal·lacions de la
Fundació Natura Parc. Per això, serà necessari presentar el rebut del pagament de la
taxa, expedit per l’Ajuntament de Muro, al centre corresponent.
La taxa de prestació de serveis de recollida i trasllat regulada en aquesta Ordenança
no inclou les tarifes de registre i exploració veterinària simptomàtica, de
manutenció, d’assistència veterinària o de qualsevol altre tipus que tenguin
establertes el Centre Sanitari de Protecció Animal de l’Ajuntament de Palma o la
Fundació Natura Parc.

c) Un cop transcorreguts els terminis legals establerts per a la seva recuperació, els
animals seran cedits a tercers o bé sacrificats.

Article 5è. Quota tributària
La quota tributària de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada a les tarifes
següents:
SERVEI

TARIFA (€)

Recollida i trasllat fins al centre sanitari de protecció animal de
l’Ajuntament de Palma de cans petits i mitjans i moixos

36 €

Recollida i trasllat de porcs, cabres, ovelles, cans grossos i animals de
mida semblant fins al centre sanitari de protecció animal de
l’Ajuntament de Palma, en el cas dels cans, o bé a les instal·lacions de
la Fundació Natura Parc, si es tracte d’altres animals.

39 €

Recollida i trasllat d’equins i bovins fins a les instal·lacions de la
Fundació Natura Parc.

90 €

Article 6è. Beneficis fiscals
De conformitat amb el que disposa l’article 9 del RDL 2/2004 no es concedirà cap
bonificació fiscal en el pagament de la taxa.

Article 7è. Exempcions
Únicament queden exempts els cans pigalls.

Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor i començarà a aplicar-se l’endemà de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i continuarà vigent mentre no se
n’acordi la modificació o derogació.

