
 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17 
 

REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA 

D’ANIMALS 

 

Article 1. FONAMENT I NATURALESA 

 

A l’empara del previst als articles 57 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb 

el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la 

prestació del servei de recollida d’animals. 

 

Article 2. FET IMPOSABLE 

 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recollida d’animals. 

 

Article 3. SUBJECTES PASSIUS 

 

Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix 

l’article 35.4 de la Llei General Tributària i els sol·licitants de la prestació del servei i els 

propietaris dels animals abandonats a la via pública. 

 

Article 4. RESPONSABLES 

 

Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una 

infracció tributària o que collaborin a cometre-la. 

 

Article 5. QUOTA  

 

La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats 

següents: 

* Recollida d’animals, per un animal  .............................................................. ....................... 80,00 € 

* Recollida, per cada animal addicional del mateix propietari i en el mateix servei ............... 30,00 € 

* Recollida d’un animal sense fer ús del servei de recollida .................................................... 40,00 € 

* Recollida, per cada animal addicional del mateix propietari i en el mateix servei 

 sense fer ús del servei de recollida ........................................................................................... 15,00 € 

* Estada i manutenció, per dia o fracció, i per a cada animal .................................................... 6,00 € 

* Per eutanàsia o sacrifici .......................................................................................................... 57,75 € 

 

Article 6. ACREDITAMENT 

 

L’obligació del pagament de la taxa neix en el moment de l’inici de la prestació del servei, tant si 

es fa a petició de l’interessat, com si és conseqüència de la negligència o abandó del propietari de 

l’animal. 

 

Article 7. RÈGIM DE DECLARACIÓ I D’INGRÉS 

 

Per regla general, en cap cas es podrà retornar l’animal sense que s’hagi satisfet l’import de la 

Taxa. 

 

Des de l’inici de la prestació del servei de recollida i durant l’estada de l’animal en les caneres 

municipals el titular que reclami haurà de fer el pagament al comptat, en efectiu, a les oficines de 

la Policia Local. També es podrà exigir mitjançant la corresponent liquidació, que serà 



comunicada de forma reglamentària pels Serveis Econòmics de l’Ajuntament. Aquest darrer 

supòsit no permetrà la recuperació de l’animal fins que resti justificat el pagament de la liquidació. 

 

En cas que la recollida i posterior gestió es resolgui mitjançant els serveis del Consell Comarcal, o 

altres, no es meritarà la taxa.. 

 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor, després de la publicació del seu text íntegre en el 

Butlletí Oficial de la Província, el dia 1 de gener de 2017 i regirà fins a la seva modificació o 

derogació expressa. 

 

 

Santa Cristina d'Aro, desembre de 2016 
 


