ORDENANCES FISCALS 2017

Ordenança Fiscal núm. 5.1
PREU PÚBLIC PER AL SERVEI DE TRANSPORT,
MANUTENCIÓ I EUTANÀSIA D'ANIMALS DOMÈSTICS.

Article 1 - Concepte
De conformitat amb el que preveu I'article 41 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació del
servei de transport, manutenció i eutanàsia d'animals domèstics especificats en les
tarifes contingudes a I'apartat 2 de I'article 3 següent, que es regirà per la present
Ordenança.
Article 2 – Naturalesa
La contraprestació econòmica per la prestació dels serveis d'animals domèstics, té la
naturalesa de preu públic per ser una prestació de servei i realització d'activitats
objecte de la competència d'aquesta Entitat i no concorre cap de les circumstàncies
especificades en la Iletra B) de I'article 20.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals
Article 3 – Obligats al pagament
Està obligada al pagament d’aquest preu públic la persona que hagi estat identificada
com a propietària de l’animal recollit a la via pública.
Article 4 – Quantia
La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la tarifa
continguda en I'apartat següent, per cadascun dels diversos serveis o activitats.
Despeses de manutenció
a) Per cada dia de manutenció de l’animal
b) Recollida d’animal de la via pública *
 Primera recollida en el període d’un any natural
 Segona recollida en el període d’un any natural
 Tercera recollida en el període d’un any natural
c) Eutanàsia i incineració gos o animal petit
d) Eutanàsia i incineració gos o animal gran
e) Xip, esterilització, desparasitació de gos
f) Test veterinari de malalties animal
g) Esterilització de gata
i) Castració de gat

EUROS
4,87 €
30,00 €
60,00 €
100,00 €
103,10 €
144,34 €
133,62 €
30,93 €
134,03 €
65,98 €

Aquesta tarifa es veurà incrementada per l’IVA vigent segons la normativa
corresponent.
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(*) A partir de la tercera recollida en un any natural es considerarà abandonament i
això comportarà la instrucció de l’expedient corresponent per a la protecció del
benestar de l’animal.
Article 5 – Obligació de pagament
1

La obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des
de que es faci o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats en aquesta
ordenança.
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La taxa s’abonarà al centre d’acollida en el moment en que la persona propietària
de l’animal procedeixi a la seva recollida. En cas que no s’aboni la taxa es podrà
recuperar l’animal però el cobrament es produirà per la via administrativa.

Disposició final
La present ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 27 d’octubre de 2016 i que ha quedat definitivament aprovada en 21
de desembre de 2016, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017 i regirà fins la seva
modificació o derogació expressa.
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