ORDENANÇA FISCAL Núm. 30
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I CUSTÒDIA
D’ANIMALS ABANDONATS

Article 1. Concepte
De conformitat amb el que es preveu en els articles 57 i 20.04 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
s’estableix amb caràcter obligatori en aquest municipi una taxa per la prestació del
servei de recollida i custòdia d’animals abandonats.
Article 2. Objecte
Constitueix l’objecte de la taxa la prestació del servei de recollida i custòdia d’animals
abandonats.
Article 3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament aquelles persones que es beneficiïn del servei prestat per
l’Ajuntament, és a dir, aquelles persones que siguin propietaris de l’animal que hagi
estat recollit pels serveis municipals o altres empreses que hagi designat
l’administració per realitzar aquest servei, i que estigui en custòdia al lloc designat a
l’efecte.
La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment
previst a la Llei general tributària.
Article 4. Meritació
La taxa regulada en aquesta ordenança es merita quan s’atorga o s’inicia la prestació
del servei, entenent-se, a aquest efecte, que l’esmentada iniciació es produeix abans
de la recollida de l’animal al lloc on es trobi custodiat.
Article 5. Bonificacions i exempcions
En la present ordenança fiscal no es preveu cap tipus d’exempció ni bonificació en la
taxa per la prestació dels serveis que s’expedifiquen.
Article 6. Tarifa
La quantia de la taxa a que es refereix l’article primer d’aquesta ordenança fiscal es
regularà d’acord amb les tarifes següents:
Recollida de gossos:
1. Per recollida i transport al lloc designat per a la seva custòdia

22,30 €

2. Per estança al lloc designat per a la seva custòdia, per cada
Dia o fracció:
3. Per manutenció de l’animal, per cada dia o fracció.

7,70 €
2,20 €

Article 7. Declaració, liquidació i ingrés
Cada servei serà objecte de liquidació individual, i el sistema de recaptació serà el que
estableixi l’Ajuntament.
Article 8. Infraccions i sancions
La qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions que corresponguin en
cada cas, es regiran per la Llei general tributària.
Article 9. Remissió normativa
En tot allò no previst en aquesta ordenança, s’estarà al que al respecte determinin la
Llei reguladora de les hisendes locals, Reglament general de recaptació i altres
disposicions concordants.
Disposició final
La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 25 d’octubre de 2012, regirà a partir de l’1 de gener de 2013 i es
mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

Tordera, 27 de desembre de 2012

L’alcalde,

La Secretaria,

Joan Carles Garcia Cañizares

Marta Portella Nogué

