Ajuntament
EL BRUC

Ordenança fiscal núm. 37
TAXA PER A LA RECOLLIDA D’ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS
Article 1r.- Fonament i naturalesa:
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 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 que es disposa en
els articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la recollida d’animals domèstics abandonats, que es regirà per
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 58 de l’esmentada Llei
39/1988.
Article 2n.- Fet imposable:
Constitueix l’objecte de la taxa la prestació dels serveis de recollida i custòdia d’animals abandonats.
Article 3r.- Subjecte passiu:
Estan obligats al pagament les persones o entitats que hagin perdut un animal i el reclamin, els que
havent-los abandonat voluntàriament hagin estat localitzats i els que en vulguin adoptar algun.
Article 4t.- Tarifes:
Les tarifes són les que s’assenyalen en aquesta ordenança:
Taxa per la recollida d’animals domèstics abandonats:
Desplaçament durant l’horari laboral

38,65 €

Allotjament per dia:
Gossos

7,72 €/dia

Gats

7,72 €/dia

Gestió de fitxes

5,73 €

Cartilla sanitària

2,16 €

Vacunació Ràbia

18,66 €

Vacuna Heptavalent

63,76 €

Eutanàsia i incineració

77,31 €

Captura fora de l’horari laboral, increment amb

112,00 €

Recollida d’animals del centre pels seus propietaris o tercers:
S’hauran de satisfer les despeses ocasionades per l’animal d’acord amb la tarifa de preus més amunt
indicada.
Disposició final:
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada en
data 24 d’octubre de 2012 i que ha quedat definitivament aprovada en data 12 de desembre de 2012,
entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2013 i continuarà vigent mentre no s'acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
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