14 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA SOBRE LA
UTILITZACIÓ DE LES CANERES.
ARTICLE 1.- CONCEPTE
D'acord amb el que preveu l'article 56, en relació amb l'article 20, ambdós
del R.D.Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s´aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendas Locals, així com a la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de
modificació del Règim Legal de Taxes Estatals i Locals, i de Reordenació de les
Prestacions Patrimonials de caràcter públic, aquest Ajuntament estableix la taxa
sobre la utilització de les caneres pel servei de recollida i custòdia d’animals
domèstics.
ARTICLE 2.- OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
L'obligació de contribuir neix en el moment de l'inici de l'estada de
l'animal a les caneres i el fet imposable està determinat per la utilització de dites
instal·lacions.
ARTICLE 3.- SUBJECTE PASSIU
Estan obligades al pagament d'aquesta taxa les persones naturals
propietàries dels cans que utilitzin les caneres.
ARTICLE 4.- BASE DE GRAVAMEN.
Es prendrà com a base de la present exacció l’ús unitari del servei produït
per la recollida i estada d’animals.
ARTICLE 5.- TARIFES
La tarifa a aplicar serà de 50,00 € per animal i estada.
La quota establerta se satisfarà en el moment de recuperar l'animal.
ARTICLE 6.- EXEMPCIONS I BENEFICIS TRIBUTARIS.
No es considerarà exacció ni cap tipus de benefici tributari en l'exacció
d'aquesta taxa.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor un cop publicat el seu text íntegre
en el BOIB i transcorregut el termini de 15 dies comptats a partir del moment que
l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma hagin rebut l'acord
d'aprovació definitiva, i es començarà a aplicar a partir de l'1 de gener de 2.006;
romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.
DILIGÈNCIA
Una vegada acabat el termini d’exposició pública, i atès que no s’han
presentat reclamacions s’entén aprovada definitivament la present Ordenança, el
text íntegre de la qual ha estat publicat en el BOIB núm.: 196 de dia 31 de
desembre de 2005.
Pollença, 2 de gener de 2006.
La secretaria actal.,

