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ORDENANÇA FISCAL REGUALDORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA DE 

CANS DINS EL TERME MUNICIPAL DE SANT JOAN DE LABRITJA 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 

 

 A l´empara del que preveuen els articles 58 i 20.3.p de la Llei 39/1988, de 28 de 

desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els 

articles 15 a 19 de dit text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per les despeses de 

recollida, manteniment, sacrifici i adopció de cans abandonats al Terme Municipal de 

Sant Joan de Labritja. 

 

Article 2. Fet Imposable 

 

 Constitueix el fet imposable d´aquesta taxa la prestació del serveis de recollida, 

manteniment, sacrifici i adopció de cans abandonats dins el Terme Municipal de Sant 

Joan de Labritja. 

 

Article 3. Subjectes passius 

 

 Són subjectes passius de la taxa els amos dels cans objecte de la taxa. 

 

Article 4. Beneficis Fiscals 

 

 No s´aplicaràn exempcions ni bonificacions per a la determinació del deute 

tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 

 

Article 5. Quota Tributària 

 

 La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 

 

a) Enganxada i retirada del ca .............................................................. 112,20 € 

b) Dia d’estada a la canera ..................................................................... 14,28 € 

 

Article 6. Meritació 

 

 La taxa es meritarà quan s´iniciï la prestació del servei. 

 

Disposició Final. 

 

 La present Ordenança fiscal aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació 

en sessió celebrada el dia 27 de març de 2002, i definitivament aprovada en data 14 de 

juny de 2002, regirà a partir del dia següent a la seva publicació al BOIB i es mantindrà 

vigent fins a la seva modificació o derogació expressa. 
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