Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de
recollida i transport, tractament d’entrada, manutenció i gestió
administrativa dels animals de companyia abandonats o vagabunds que
es trobin a la via pública

Article 1. Fonament i Naturalesa
En ús de les facultats concedides 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 es
disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per a la
prestació del servei de recollida i transport, tractament d’entrada, manutenció i
gestió administrativa dels animals de companyia abandonats o vagabunds que
es trobin a la via pública, dins el terme municipal de Marratxí, les normes de la
qual s’atenen al que disposa l’article 58 de l’esmentada Llei 39/1988.
Article 2. Definicions
A efectes de la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de Protecció dels animals que viuen en
l’entorn humà, es consideraran animals de companyia els domèstics que
conviuen amb l'home sense que aquest persegueixi, per això, fi de lucre.
D’acord amb la dita Llei, es considerarà que un animal és vagabund si no porta
identificació ni va acompanyat de cap persona, i es considerarà que un animal
està abandonat si malgrat anar proveït d'identificació, circula lliurement sense la
companyia de cap persona.

Article 3. Fet Imposable
El fet imposable de la taxa és la prestació dels serveis regulats en la present
ordenança.
Article 4. Subjecte passiu
Es veuran obligats al pagament de la taxa totes les persones físiques o
jurídiques, propietàries d’animals de companyia abandonats o vagabunds dins
el terme municipal, que requereixin aquest servei i que siguin recollits i
gestionats per la Fundació Natura Parc, en virtut de l’acord de col·laboració
signat entre aquesta entitat i l’Ajuntament de Marratxí i de la normativa vigent.
Article 5. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu
les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39
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 40 de la Llei
general tributària.
Article 6. Quota Tributària.
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les tarifes següents:
1- Tractament d’entrada: 7€ per servei.
2- Manutenció: 2’25€ per vespre.
3- Gestió administrativa del CEPAD: 18’50€ per servei.
4- Recollida i transport: 63€ per servei.
No es podrà retornar al seu propietari o persona autoritzada cap animal recollit
sense previ abonament de la totalitat de les tarifes corresponents, o com a
mínim de les tarifes relatives a recollida i transport, i gestió administrativa,
d’acord amb el que preveu la present Ordenança.

Article 7. Meritació
Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’inicia
la prestació del servei.
Article 8. Declaració i ingrés
1. Les persones físiques o jurídiques que sol·licitin els serveis regulats per
aquesta Ordenança hauran d’ingressar l’import corresponent a la taxa en el
moment de la sol·licitud. Aquest ingrés tindrà caràcter d’autoliquidació, quedant
elevat a definitiu quan es realitzi el servei.
2. En altres supòsits, l’Administració girarà a l’obligat el pagament de la taxa, el
seu import haurà de fer-se efectiu en el lloc i en els terminis establerts a
aquesta.
Article 9. Infraccions i Sancions
Per a tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries, així com a
les sancions, que hi corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposa
l’Ordenança fiscal general i els articles 77 i següents de la Llei general tributària
i la resta de disposicions que la desenvolupin i complementin.

DISPOSICIÓ FINAL. La present Ordenança Fiscal, aprovada per acord de
l’Ajuntament en Ple en sessió cel.lebrada el dia 30 de maig de 2017, entra en
vigor a partir de la seva publicació en el BOIB, d’acord amb el que disposa
l’article 17.4 de la Llei 39/1988, i romandrà en vigor fins que es modifiqui o
derogui expressament.
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