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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

18136

047/15 Departament Tributari. Aprovació definitiva ordenança fiscal Taxa Centre Sanitari Municipal
d'epizoòties, concepte 310,07. Exercici 2016

Atès que no s'ha presentat pels interessats, durant el termini d'exposició al públic, cap reclamació o suggeriment contra l’acord de
modificació de l’ Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis al Centre Sanitari Municipal d’Epizoòties, concepte
310,07, aprovat provisionalment per l'Excm. Ajuntament Ple, en sessió de dia 29 d’octubre de 2015, s’enten definitivament aprovat, segons el
que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, i per aquest motiu, es publica el text de l’esmentat acord, que
és el següent:
ACORD
"Primer.- Aprovar el Projecte de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per prestació de serveis al Centre Sanitari de
Prevenció Municipal d’epizoòties (310,07) a darrera modificació de la qual va ser aprovada inicialment per acord plenari de 25 d’octubre de
2012 i definitivament, 20 de desembre de 2012, pel que fa a l’annex de les tarifes de l’ordenança; tot això en base a la legislació vigent en la
matèria, constituïda singularment pels articles 16 a 19 del Text Refós de la Llei d’hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,de
5 de març. S’adjunta a la proposta la nova redacció.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/184/938345

Segon.- Remetre l’expedient a la Secretaria General de Ple, perquè previ dictamen de la Comissió de Comptes, es sotmeti el projecte al Ple
de l’Ajuntament per a l’aprovació provisional de la modificació expressada.
Tercer.- Que una vegada adoptat l’acord provisional referit, es publiqui en el BOIB i en un dels diaris de major difusió de la Comunitat
Autònoma el corresponent anunci d’exposició al públic de l’expedient, a efectes de reclamació. La citada exposició es farà en el tauler
d’edictes d’aquest Excm. Ajuntament durant el termini de trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar
les reclamacions que estimin oportunes, ben entès que si dins el dit termini no s’haguessin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament
adoptat l’acord provisional.
Quart.- L’expressada modificació entrarà en vigor el dia primer de gener de dos mil setze.

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CENTRE SANITARI MUNICIPAL DE
PREVENCIÓ D'EPIZOÒTIES
CONCEPTE 310,07
ANNEX
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2016
Euros
A. Recollida i trasllat d’animals, vius o morts
1. Aus, cans, moixos i altres animals de mida semblant
1.a. Recollits a domicili

17,14
25,74

1.b. Recollits a la via pública

41,09

1.c. Recollits a la via pública, nits o festius
2. Bòvids, èquids i animals de mida semblant
Igual que la taxa amb el concepte 311,02

97,84

Camió de transport de cavalls, amb xofer, per hora o fracció
3. Gàbia trampa per a moixos (se’n torna l’import quan se’n fa la devolució)
B. Renúncies
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Euros
1. Entregats sans al centre

105,07

1.a. Ventrada, cadells d’uns 40 dies

105,07

1.b. Aus, moixos, cans petits (mida de pequinès)

110,07

1.c. Cans mitjans (mida de cocker)

110,07

1.d. Porcs, ovelles, cabres, cans grossos (mida de pastor alemany)
2. Entregats sans al centre

31,57

2.a. Cans, moixos i animals de mida similar
3. Recollits a domicili sans

120,99

3.a. Ventrada, cadells d’uns 40 dies

120,99

3.b. Cans petits i moixos

125,94

3.c. Cans mitjans (tipus cocker)

125,94

3.d. Cans grossos (tipus pastor alemany)
4. Recollits a domicili malalts

48,69

4.a. Cans i moixos
C. Entrada d’animals
1. Registre i exploració veterinària simptomàtica

7,03

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/184/938345

D. Manutenció d’animals, per dia, incloent observació sanitària
1. Ventrada, cadells o moixets procedents del mateix part, d’uns quaranta dies

4,88

2. Aus, conills, moixos, així com cans petits tipus pequinès

4,88

3. Cans mitjans (tipus cocker)

5,21

4. Cans grossos (tipus pastor alemany)

5,60

5. Porcins, ovins, cabrum

10,31

6. Equins, bovins

10,31

E. Serveis del dispensari d’assistència veterinària
1. Consultes, diagnòstics, tractaments similars. Els cost dels productes medicofarmacèutics utilitzats més 15,33 €, per cada mitja hora o
fracció dels serveis veterinaris, més 0,56 € en concepte de despeses d’administració.
Cirurgies i tractaments que requereixin anestesiar el pacient. El cost dels productes medicofarmacèutics utilitzats més 30,66 € per cada hora o
fracció dels serveis veterinaris, més 0,56 € en concepte de despeses d’administració.
3. Vacunació

21,66

4. Identificació dels animals de companya (cans i moixos)

24,27

F. Esterilització de cans i moixos (Només per a aquells animals que son adoptats al Centre Sanitari Municipal de Prevenció
d’epizoòties)
5. Esterilització de cans (mascles)

46,33

6. Esterilització de cusses (femelles)

97,83

7. Esterilització de moixos (mascles)

15,45

8. Esterilització de moixes (femelles)

56,65

G. Eutanàsia d’animals
1. Aus, conills, moixos, cans i altres animals de mida similar
2. Caprí, oví, porcí i qualsevol animal de mida similar
3. Bovins, equins i altres superiors als 200 kg

7,37
26,22
108,09

H. Adopció d’animals per part de particulars
Els que adoptin un animal en dipòsit han d’abonar les taxes meritades segons els epígrafs anteriors, més 1,44 € en concepte de despeses
d’administració.
1. Adopció de moixos (inclou esterilització i identificació)
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Euros
I. Recuperació d’animals per part dels seus propietaris
Aquests han d’abonar les taxes meritades segons els epígrafs anteriors, més 1,44 € en concepte de despeses d’administració.
J. Eliminació de cadàvers
1. Per enterrament d’animals domèstics de fins a 50 Kg., per unitat

15,00

2. Per enterrament d’animals domèstics de més de 50 Kg., per Kg.

0,30

3. Incineració de cans, moixos i altres animals de mida similar o menor

18,00

Les tarifes corresponents a renúncia, manutenció, vacunació i identificació d’animals es reduiran un 50% quan els contribuents acreditin estar
en situació d’atur o uns ingressos anuals que no superin el salari mínim interprofessional anual multiplicat per 1,25.
En el cas de titulars de famílies nombroses i/o de persones amb discapacitat igual o superior al 33%, el límit serà el salari mínim
interprofessional anual multiplicat per 1,5.
La qual cosa es fa pública perquè se'n prengui coneixement general i als efectes oportuns, i es comunica que, conformement al que disposa
l'art.19.1 del Texte Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els
interessats podran interposar, contra l’acord definitiu d’establiment i modificació de les ordenances esmentades, recurs contenciós
administratiu, d’acord amb l’article 19 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa, davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptats a partir de l’endemà de
la seva publicació en el B.O.I.B.

Palma, 16 de desembre de 2015

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/184/938345

La cap del departament, per delegació
Decret de batlia núm. 3000 de 26/02/2014
(BOIB núm. 30 de 04/03/2014)
Mª Gloria Belmonte Barcia
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