ORDENANÇA FISCAL NÚM. T-13: TAXA PER AL SERVEI DE RECOLLIDA I
ACOLLIMENT D’ANIMALS ABANDONATS
Article 1. Fet imposable
De conformitat amb el que regula l’article 20 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el Consell Comarcal de la
Selva estableix la taxa aplicable pel servei de recollida i manteniment dels animals de
companyia que s’han recollit, ja siguin recuperats pels seus propietaris posseïdors, siguin
adoptats en cas d’abandonaments o romanguin en les instal·lacions fins que siguin
recuperat o adoptats, així com es servei d’adopcions i/o recuperacions dels gossos i gats
recollits.
Article 2. Obligats al pagament
a) Estan obligats al pagament els ajuntaments que hagin gelegat les competències de
recollida i manteniment dels animals de companyia domèstics (gossos, gats i fures), els
ajuntaments que requereixin dels serveis per al sanejament de colònies controlades de
gats ferals, així com aquelles entitats, i persones físiques o jurídiques que recuperin el
seu animal o be que n’adoptin un.
Article 3. Quantia
Les quotes a liquidar per als ajuntaments seran les següents:
3.1. Taxa als ajuntaments per la prestació dels servei de recollida i manteniment d’animals
de companyia domèstics (gossos, gats i fures):
Ajuntament
AMER
ANGLES
ARBÚCIES
BLANES
BREDA
BRUNYOLA
CALDES DE MALAVELLA
LA CELLERA DE TER
FOGARS DE LA SELVA
HOSTALRIC
LLORET DE MAR
MAÇANET DE LA SELVA
MASSANES
OSOR
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Taxa 2021
2.452,61 €
4.507,90 €
5.389,31 €
27.253,70 €
3.595,70 €
1.984,93 €
10.447,92 €
2.245,66 €
2.916,80 €
4.423,42 €
28.063,08 €
12.256,81 €
2.476,53 €
1.795,02 €

RIELLS I VIABREA
RIUDARENES
RIUDELLOTS DE LA SELVA
SANT FELIU DE BUIXALLEU
SANT JULIÀ I BONMATÍ
SANTA COLOMA DE FARNERS
SILS
SUSQUEDA
TOSSA DE MAR
VIDRERES
VILOBÍ D'ONYAR

6.116,31 €
4.708,90 €
2.666,37 €
2.874,47 €
2.076,33 €
10.897,08 €
8.732,06 €
1.611,53 €
7.006,74 €
13.503,13 €
3.997,70 €

3.2. Taxa servei de recollida extraordinari:
Concepte
Servei recollida extraordinari de dilluns a divendres (no festius) de
14,00 a 22,00 h (euros/animal recollit)
Servei de recollida extraordinari els dissabtes, diumenges i festius
de 0.00 a 24.00 h (euros/animal recollit)
Servei de recollida extraordinari de dilluns a divendres de 22,00 a
08,00 h (euros/animal recollit)
Serveis de recollida extraordinaris fallits (euros/servei fallit)

Taxa 2021
106,00 €
121,84 €
121,84 €
60,92 €

3.3. Taxa sanejament de colònies controlades de gats ferals:
Concepte
Captura, esterilització i retorn gats mascles (euros/gat)
Captura, esterilització i retorn gates femelles (euros/gata)

Taxa 2021
48,45 €
65,85 €

Les quotes a liquidar per a entitats, i persones físiques o jurídiques seran les següents:
3.4 Taxa per recuperacions d’animals de companyia (domèstics):
Concepte
Cartilla veterinària
Analisis leishmania
Analisis FeLV/FIV
Desparasitació
Vacunació cadells
Vacunació adults

Taxa 2021
Descripció
5,37 €
Cartilla amb registre de tasques veterinàries signades
19,38
€
Extracció de sang a gossos i test serològic
22,28 €
Extracció de sang a gats i test serològic
7,95 €
Aplicació antiparasitaria bocal (gossos i gats)
24,43 €
Aplicació vacuna cadells (gossos i gats)
24,43 €
Aplicació vacunació gossos i gats adults
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Castració gos mascle

Introducció microxip i registre alta ANICOM (gossos i
gats)
Intervenció veterinària i tractament terapèutic a una
gossa
Intervenció veterinària i tractament terapèutic a un
gos

Esterilització gata

Intervenció veterinària i tractament terapèutic a una
gata

65,85 €

Castració gat
Inspecció veterinària
Alta o modificació xip
Passaport

Intervenció veterinària i tractament terapèutic a un
gat
Inspecció i certificació veterinària d’un animal
Alta o canvi de propietari al registre del COVC
Edició passaport internacional animals companyia

48,45 €
49,07 €
24,89 €
26,22 €

Recollida d'un animal

Captura i recollida d'un animal a la via pública o
dipòsit

89,32 €

Desplaçaments
Estada diària

Despeses associades al desplaçament de l’animal al
CAAS
Despeses associades a l'estada d’un animal al CAAS

29,00 €
9,02 €

Identificació microxip
Esterilització gossa

24,43 €
114,72 €
65,85 €

3.5 Taxa per adopcions d’animals de companyia (domèstics):
Concepte
Adopció de cadells
Adopció gos adult
Adopció gat adult

Descripció
Preu per l’adopció d’un cadell de gos o gat
Preu per l’adopció d’un gos adult (mascles i femelles)
Preu per l’adopció d’un gat adult (mascles i femelles)

Taxa 2021
101,24 €
190,91 €
147,09 €

Article 4. Bonificacions.
S’aplicaran les següents bonificacions:
Concepte

Bonificació

Adopcions (cessions) d’animals a protectores col·laboradores que tinguin
signat conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Selva

100,00 %

Adopcions a particulars d’animals de difícil adopció (avançada edat,
lesions permanents, malalties cròniques, portadors leishmaniosis, etc)

50,00 %

Adopcions a particulars en el marc de fires, desfilades i campanyes en
defensa dels animals i en foment de les adopcions

50,00 %

Adopcions a persones jubilades o aturades que ho acreditin

50,00 %
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Article 5. Meritació i pagament
Taxes als ajuntaments:
b) La taxa anual per la prestació dels servei de recollida i manteniment d’animals de
companyia domèstics (gossos, gats i fures), merita des de l’inici de l’exercici 2021 i la
seva liquidació es produirà en el primer trimestre de l’any 2021.
c) La taxa pel servei extraordinari merita únicament quan s’ha requerit el servei i la seva
liquidació serà trimestralment.
d) La taxa pel sanejament de colònies controlades de gats ferals merita únicament quan
s’ha requerit el servei i la seva liquidació serà trimestralment.
Taxes a entitats i persones físiques o jurídiques:
Els imports de la taxa per recuperacions es meritarà en el moment que el Consell Comarcal
comunica al propietari l’obligació de recuperar l’animal. Els imports de la taxa per adopcions
es meritarà en el moment que el Consell Comarcal tramiti el contracte d’adopció. La
liquidació d’aquestes taxes meritades es produirà a la finalització dels serveis prestats,
essent d’aplicació els terminis de pagament son els establerts a l’article 62.2 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a comptar des de la notificació de la
corresponent liquidació.
Article 6. Remissió normativa
En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació,
la Llei de taxes i preus públics i altra normativa específica.
Disposició final. Aprovació i entrada en vigor
Aquesta ordenança fiscal, que ha estat modificada per acord inicial del Ple del Consell
Comarcal de la Selva en sessió celebrada el dia 29 de setembre de 2020, entra en vigor
l’endemà de la seva publicació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de data 4 de
desembre de 2020 i tindrà vigència fins que se n’acordi la seva modificació o derogació.
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