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ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO 

TRIBUTARI DERIVADA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE RECOLLIDA, 

ACOLLIDA I ASSISTÈNCIA DELS ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA PERDUTS O 

ABANDONATS 
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Article 1. Objecte, naturalesa i àmbit d’aplicació 
 

1. De conformitat amb el que disposa l’article 20.6 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest 
Ajuntament estableix la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per la prestació 
del servei municipal de recollida, acollida i assistència dels animals domèstics de companyia 
perduts o abandonats al municipi de Viladecavalls. 

 
2. L’objecte d’aquesta ordenança és regular la prestació patrimonial de caràcter públic no 

tributari corresponent al servei de recollida, acollida i assistència dels animals domèstics 
abandonats, perduts o ensalvatgits al municipi de Viladecavalls, segons l'article 16 del Decret 
legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels 
animals, en el municipi de  Viladecavalls. 
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3. El referit servei, de titularitat municipal, es gestiona en l’actualitat de forma indirecta a través 

de la seva contractació a través de procediment de contractació pública. 
 

4. Les tarifes que abonen els usuaris per la recepció del servei de recollida, acollida i assistència 
dels animals domèstics de companyia abandonats o perduts, ja sigui gestionat de forma 
directa mitjançant personificació sotmesa al dret privat o mitjançant gestió indirecta, tenen la 
naturalesa de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, de conformitat amb el 
que disposa l’article 20.6 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en la redacció donada per la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de  contractes del servei públic (disposició addicional 43).  
 

Article 2. Pressupòsit de fet de la prestació patrimonial i naixement de l’obligació  
 

1. Constitueix el pressupòsit de fet de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari aquí 
regulada la prestació del servei de recollida, acollida i assistència dels animals domèstics de 
companyia abandonats, perduts o ensalvatgits. 
 
L'article 16.1 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de protecció dels animals, correspon als ajuntaments recollir i controlar els animals 
abandonats, perduts o ensalvatgits, i controlar els animals salvatges urbans. 
 
D'acord amb l'article 17 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, l’Ajuntament s’ha de fer 
càrrec dels animals de companyia abandonats o perduts fins que siguin recuperats, cedits o, si 
s’escau, segons el que s’estableix a l’article 11.2. Així mateix, segons es concreta a l’article 17, 
la persona propietària o posseïdora ha de recuperar l’animal  perdut o abandonat, previ 
abonament de totes les despeses originades.  
 

2. L’obligació de pagament de la prestació patrimonial, regulada en aquesta ordenança, neix  en 
el moment en què s’iniciï la prestació del servei. 
 
 

Article 3. Persones obligades al pagament 
 

Estan obligats al pagament de la prestació patrimonial de caràcter públic regulada en aquesta 
ordenança les persones físiques i jurídiques, i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, beneficiàries o usuàries del servei de recollida, 
acollida i assistència dels animals domèstics de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits, 
prestat per l’empresa adjudicatària del servei. 
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Article 4. Tarifes 
 

1.  Les tarifes de les contraprestacions econòmiques a satisfer per la prestació del servei són les 
que es detallen seguidament:  
 

Servei Tarifa 
(€) 

Recollida i trasllat de l’animal 102 

Dia d’estada al centre  15 

Eutanàsia i incineració (Supòsits legalment 
permesos) 

150 

Incineració  75 

Retirada d’animal mort 150 

Servei negatiu 62 

Vacuna i desparasitació 39 

Test Ehrlichia canis 32 

Test leishmània canina 32 

Hemograma complet 55 

Analítiques felins 55 

Xip 55 

Canvi dades xip 37 

Radiografia comuna 54 

Esterilització femelles 97 

Esterilització mascles 85 

Despeses veterinàries externes (*) 

Adopció gos/gossa (**) 70 

Adopció gos/gossa sènior (> 7 anys) 30 

Adopció gat/gata  30 

Adopció gat/gata sènior (>7 anys) 10 

 
(*) La persona propietària o posseïdora assumirà la totalitat de la despesa veterinària 
externa que hagi generat l’animal, prescrita pel facultatiu veterinari del servei. 
(**) Per al cas de les adopcions, la prestació a fer efectiva només correspon a la 
d’aquest concepte.  
 

 
2.  La determinació de les tarifes s’efectuarà d’acord amb les següents normes: còmput dels 

serveis efectivament prestats per la contractista del servei fins a la data de recuperació o 
termini legalment establert per a la consideració d’animal abandonat. 
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Article 5. Supòsits de no generació de l’obligació de pagament o reducció de l’import 
 

1. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 

2. En els casos de persones obligades al pagament que presentin una situació econòmica 
desfavorida, podran ser susceptibles de ser valorats mitjançant els criteris tècnics 
d’atorgament d’ajuts d’urgència social, prèvia sol·licitud via instància adreçada a l’Ajuntament 
de Viladecavalls, acompanyada de la documentació habitual acreditativa que podrà ser 
concretada pels serveis tècnics municipals. L’Ajuntament resoldrà o determinarà les mesures a 
adoptar, a partir de la valoració de la sol·licitud aportada, que poden correspondre a exempció 
del pagament, reducció dels imports o fraccionament del deute. 

 
3. L’Ajuntament podrà establir campanyes per al foment de l’adopció dels animals que tingui en 

custòdia mitjançant reducció o exempció de les tarifes regulades a l’article 4, especialment per 
a casos amb dificultats afegides com gossos sènior, de llarga estada al centre d’acollida o 
d’altres característiques que en dificultin l'adopció. 

 
4. Gaudiran d’exempció en el pagament de la tarifa d’adopció i altres tarifes vinculades al procés 

d’adopció de l’animal les entitats o associacions registrades a Viladecavalls o que tinguin 
subscrit un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Viladecavalls amb la finalitat de 
promoure la protecció i defensa dels animals domèstics abandonats. 

 
Article 6. Gestió i recaptació  

 
La gestió i la recaptació de les contraprestacions econòmiques  seran  realitzades per la contractista 
del servei, d’acord amb el que disposa el contracte de serveis subscrit amb l’Ajuntament de 
Viladecavalls, i segons Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de protecció dels animals. 
 
En el moment de recollir/adoptar l’animal domèstic en el centre destinat a aquest efecte, es 
procedirà al pagament de la tarifa corresponent, com a condició prèvia a la seva retirada. 
 
En cas de no ser abonada, o que no s’efectuï la recollida, s'emetrà la corresponent liquidació, que 
l’Ajuntament o l’organisme delegat notificarà al subjecte obligat al pagament. 

 
Disposició addicional 
 
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències relatives a la normativa vigent, amb 
motiu de la promulgació de normes posteriors  
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Els preceptes d'aquesta ordenança que per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació 
vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes 
d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts en el moment en què es 
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què siguin causa. 

 
Disposició derogatòria 
 
Queda derogada l'Ordenança fiscal núm. 24, sobre taxes per la prestació del servei de recollida i 
atenció als animals domèstics, a partir de la data d’entrada en vigor de la present ordenança 
reguladora. 

 
Disposició final 
 
La present ordenança, aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 29 d’abril 

de 2021, i que s’ha elevat a definitiva de forma automàtica, entrarà en vigor de forma conjunta a 

’entrada en vigor de l’Ordenança municipal de tinença, protecció i convivència d’animals de 

Viladecavalls i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa. 
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