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Article 3r. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, els propietaris/àries o responsables dels animals domèstics que
siguin recollits pels serveis municipals, sempre que sigui possible la seva identificació. Estaran
obligats a pagar la taxa que s assenyala, amb independ ncia de la multa que correspongui, segons
la infracció comesa.
Article 4t. Quota
4.1 La quota tributària per a la recollida, trasllat i dip sit de l animal a les depend ncies
habilitades a l efecte, hauran de satisfer la seg ent taxa:
Recollida d animals, trasllat a les GM*, manteniment del primer dia, neteja i retorn al
propietari
Manteniment i custòdia a les GM de gos o assimilable / per dia posterior
Manteniment i custòdia a les GM de gat o fura o assimilable / per dia posterior
Trasllat i recepció al CAAS**
(*GM: Gàbies Municipals)
(**CAAS: Centre d Acollida d Animals de La Selva)

75,00
10,00
5,00
77,00

Aquestes quotes no inclouen els tractaments veterinaris que s haguessin d aplicar en els animals
en cas de necessitat, en aquests casos anir a c rrec del propietari/ ria o responsable, el qual se ls
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Es considera animal abandonat aquell animal domèstic que no va acompanyat de cap persona ni
duu cap identificació del seu origen o de la persona que n'és propietària o posseïdora o tot i que
porti identificació sigui impossible la localització de la persona propietària.
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Es considerarà animal perdut aquell animal de companyia que duu identificació del seu origen o
de la persona que n'és propietària i que no va acompanyat de cap persona.
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Es considerarà animal de companyia aquell animal domèstic que les persones mantenen
generalment a la llar amb la finalitat d'obtenir-ne companyia. A tals efectes, gaudeixen sempre
d'aquesta consideració els gossos, els gats, les fures, els porcs vietnamites i/o assimilables
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Constitueix el fet imposable de la taxa la prestaci de serveis de recollida d animals dom stics
perduts a la via pública, i estança, manutenció i tractament en establiments adients quan els serveis
siguin prestats per l Ajuntament, ja sigui directament o a trav s d una empresa contractada, en els
termes especificats en les tarifes contingudes a la present Ordenança.
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Article 2n. Fet imposable
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D acord amb el previst en l article 16 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d abril, pel qual s aprova
el Text refós de la Llei de protecció dels animals, i de conformitat amb el que disposen els articles
15 a 19 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (RDL 2/2004, de 5 de març ),
aquest ajuntament estableix la taxa per recollida d animals dom stics i estan a perduts o
abandonats pels seus propietaris a la via pública, que es regeix per aquesta ordenança fiscal,
d acord amb el que preveu l article 20.4 del RDL 2/2004, de 5 de mar .
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Article 1r. Disposició general
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REGULADORA DE LA TAXA DEL SERVEI DE RECOLLIDA
D ANIMALS DOM STICS I ESTAN A, MANUTENCI
I TRACTAMENT EN ESTABLIMENT ADIENTS

hi repercutirà directament els costos derivats segons factura emesa pels serveis veterinaris
contractats

Article 6è. Normes de gestió
La gesti es far per liquidaci , i ser abonada pel subjecte passiu a la Tresoreria de l ajuntament
o Organisme delegat de Recaptació. En el moment que els propietaris dels animals domèstics
perduts o abandonats hagin estat identificats es procedirà a emetre la corresponent liquidació que
serà notificada al subjecte passiu.
Article 7è. Infraccions i sancions
Es regularan per les disposicions contingudes a l Ordenan a fiscal general.
Article 8è. Aprovació i vigència
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La present Ordenança fiscal ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia
29 de setembre de 2020. Entrar en vigor l endem de la seva publicaci al Butllet Oficial de la
Província i hi romandrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
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El pagament de la taxa es meritar quan s inici la prestaci del servei. La taxa es merita i neix
l obligaci de contribuir en el moment en que es realit a la recollida de l animal de companyia
perdut o abandonat a la via pública.
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Article 5è. Meritació
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Si es recull abans de 24h a les gàbies municipals i abans del trasllat al CAAS: 50%
Si es recull en un termini màxim de 48h a les gàbies municipals i abans del trasllat al CAAS: 30%
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4.2 Bonificacions
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