BOIB

Num. 78

de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Pollença, 17 de maig de 2012.
El Batle, Bartomeu Cifre Ochogavia
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Ajuntament de Sencelles
Num. 10597
Atès que no s’ha presentat cap tipus d’al·legació durant el termini de trenta dies d’exposició pública de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per
l’Expedició de la Llicència per a la Tinència d’Animals Potencialment
Perillosos, aprovada inicialment en sessió plenària ordinària celebrada en data
08 de març de 2012 (BOIB núm.053 de 14-04-2012), d’acord amb l’apartat 2 de
l’article 17 del RDL 2/2004 D, es dóna per aprovada definitivament dita
Ordenança i, en compliment de l’article 103 de l’esmentada Llei 20/2006, a continuació es publica íntegrament el seu text.
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
L’EXPEDICIÓ DE LA LLICÈNCIA PER LA TENÈNCIA D’ANIMALS
POTENCIALMENT PERILLOSOS.
FONAMENT I NATURALESA:
Article 1.En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució
i 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 disposat pels articles 15 i següents del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament de Sencelles, estableix el
pagament de la taxa per llicència d’animals potencialment perillosos, que s’ajustarà d’acord amb la present Ordenança Fiscal.
FET IMPOSABLE I MERITACIÓ
Article 2.1. Fet imposable: estarà determinat per l’activitat municipal realitzada, per
a l’expedició de llicència administrativa per la tenència d’animals potencialment
perillosos.
2. Meritació: la taxa es meritarà en el moment en que es realitzin les actuacions municipals, sempre a sol·licitud dels particulars.
L’obligació de contribuir neix des que els animals compleixen tres mesos
d’edat, en quant a l’expedició de la llicència administrativa.
SUBJECTE PASSIU
Article 3.Estaran obligats al pagament de les taxes, els propietaris o posseïdors d’animals de companyia domiciliats en el Terme Municipal de Sencelles. En cas de
dubte sobre la propietat, es considerarà contribuent el cap de família de la vivenda on es trobi l’animal, al propietari o arrendatari de les finques o persona titular de l’activitat comercial o industrial a on es trobin.
BASE IMPOSABLE
Article 4.Vindrà determinada per cada animal pel qual hagi de ser expedida la
corresponent llicència administrativa, de conformitat amb la legislació vigent i
per l’activitat municipal realitzada pel compliment de les obligacions que imposi la normativa aplicable.
TARIFA
Article 5.-El gravamen, o quota a satisfer, serà el següent:
- Sol·licitud de llicència. Quan el propietari sol·liciti l’expedició de llicència administrativa obligatòria per la tenència d’animals potencialment perillosos: per cada llicència o renovació de la mateixa TRENTA (30) EUROS.
NORMES DE REGISTRE, CONTROL, ALTES I BAIXES
Article 6.1) Tots els propietaris d’animals potencialment perillosos hauran de ser
registrats en el registre d’animals potencialment perillosos tal com assenyala
l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tenència d’Animals Potencialment
Perillosos de l’Ajuntament de Sencelles.
2) L’Administració Municipal entregarà una placa de registre amb el
corresponent número d’identificació
3) Les baixes s’hauran de comunicar a l’Administració Municipal, en el
termini de deu dies, des de la mort, desaparició o cessió de l’animal a altres persones, acompanyades de la Cartilla Sanitària i de la placa corresponent i de la
declaració d’alta del nou propietari, en cas de què resideixi en aquest Terme
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Municipal, en el supòsit de cessió.
4) En el mateix termini s’hauran de comunicar els canvis de domicili del
propietari.
RÈGIM D’INGRESSOS
Article 7.1) D’acord amb la potestat reconeguda a l’article 27 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, s’estableix el règim d’autoliquidació de la taxa.
2) A l’efecte, en el mateix imprès de sol·licitud, el sol·licitant practicarà
l’autoliquidació de la taxa d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança, exigint el seu
dipòsit previ a la tramitació de la llicència sol·licitada.
3) Dita autoliquidació s’aprovarà definitivament en el decret o resolució
de concessió de llicència.
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 8.Les infraccions contra els preceptes de la present Ordenança, es tramitaran d’acord amb allò previst a la Llei General Tributària i altra normativa aplicable.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació
definitiva al Butlletí Oficial de les Illes Balears d’acord amb l’article 17.4 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 107.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.
Sencelles, 2 de març de 2012
EL BATLE, JOAN CARLES VERD CIRER
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Ajuntament de Santa Margalida
Num. 10617
El Ple de l’Ajuntament de Santa Margalida, en la sessió celebrada el dia
14 de maig de 2012, va acordar aprovar inicialment el Reglament regualador del
Servei de Biblioteques Municipals.
En compliment de l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, es sotmet l’expedient a informació
pública per un termini de trenta dies, comptats des de l’endemà de la publicació
de l’anunci en el BOIB, per a la presentació de reclamacions i suggeriments.
Si transcorregut l’esmentat termini no s’haguessin presentat al·legacions,
es considerarà elevat a definitiu dit acord.
Santa Margalida, 21 de maig de 2012
El Batle, Miquel Cifre Ferrer.

—o—
Num. 10620
Aprovats inicialments els projectes de modificació de l’article 32 de
l’Ordenança de Policia i Bon Govern (BOIB Núm. 12 de 27/01/2001) i de l’article 3.2 de l’Ordenança Municipal sobre Tinença d’Animals Domèstics i de
Companyia (BOIB Núm. 143 de 14/10/2006), per Acord del Ple de data 26 de
març de conformitat amb els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, es sotmet a informació pública
pel termini de trenta dies, a comptar des del dia següent al de publicació del present anunci en aquest Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les
dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.
Si transcorregut el citat termini no s’haguessin presentat reclamacions, es
considerarà aprovat definitivament l’acord .
Santa Margalida, a 21 de maig de 2012.
El Batle, Miquel Cifre Ferrer
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