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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 

RECOLLIDA, DIPÒSIT, CUSTÒDIA I MANTENIMENT DE CANS 
ABANDONATS. 

 
Article 1er.- Fonament i naturalesa. 
 Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i 
per l’art. 106 de la Llei 7/1985, de dia 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
de conformitat al que disposen els articles 15 a 20 de la Llei 39/88, de dia 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per 
recollida, dipòsit, custòdia i manteniment de cans abandonats. 
 
Article 2on.- Fet imposable. 
 Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recollida, 
dipòsit, custòdia i manteniment de cans abandonats.  
 
Article 3er.- Subjectes passius. 

1. Són subjectes passius en concepte de contribuents les persones físiques i 
jurídiques i les entitats a les quals l’article 33 de la Llei general tributària es 
refereix, particularment beneficiats per la prestació del servei abans esmentat. 

2. Tindrà la consideració de substitut del contribuent qualsevol persona que vulgui 
retirar el ca en nom del seu propietari. 

 
Article 4rt.- Responsables 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a les quals es refereixen els articles 38.1 i 39 de la 
Llei general tributària. 

2. Seran responsables subsidiaris els administratius de les societats i els síndics, 
interventors o liquidadors de fallida o concurs, en els supòsits i amb l’extensió 
que assenyala l’article 40 de la Llei general tributària. 

 
Article 5è.- Quota tributària. 
La quota tributària resultarà de l’aplicació de la següent tarifa: 
 

 Tarifa fixa: 34,26 euros..................Per ca retirat i dipositat a dependències 
municipals, si el seu propietari o representant fa la recollida dins 24 hores 
següents al dipòsit municipal del ca. 

 Tarifa variable: 2,48 euros..............Per dia complet que el ca estigui dipositat i 
fins el moment de liquidar la taxa corresponent per part de l’Ajuntament. 

 Tarifa per transport de cans: 68,43 euros. 
 
Article 6è.- Obligació de pagament. 

L’obligació de pagament neix des de que es realitza qualsevol dels serveis 
constitutius del fet imposable d’aquesta Ordenança. 
 El pagament de la taxa s’efectuarà prèvia liquidació, mitjançant rebut i abans de 
retirar el ca de les dependències municipals. 
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Article 7è.- Infraccions i sancions. 
 Tot el que es refereixi a la qualificació d’infraccions tributàries, així com a les 
sancions que en el seu cas corresponguin, es regirà pel que els articles 77 i següents de 
la Llei general tributària. 
 
DISPOSICIÓ FINAL. 
 
 L’acord d’imposició d’aquesta taxa i el de l’ordenança fiscal reguladora el va 
aprovar el Plenari d’aquest Ajuntament dia 14 de setembre de 2000. començarà a regir 
el dia següent al de la seva publicació al BOIB i seguirà en vigor fins que se n’acordi la 
derogació o modificació expressa. En cas de modificació parcial els articles no 
modificats restaran vigents. 
 


