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Article 1.- Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i segons el que disposen els
articles 15 al 27 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com les obligacions i drets establerts pel Decret
Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Protecció dels
Animals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per la Prestació del Servei de Recollida i Atenció
als Animals Domèstics.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa el Servei de Recollida i Atenció dels Animals
Domèstics perduts o abandonats a la via pública de Viladecavalls. La obligació de pagament pel
subjecte passiu neix en el moment en què es dugui a terme la prestació del servei gravat:
- La recollida i trasllat a la via pública o en espais públics d’un animal perdut o considerat
abandonat, tant si és recollit viu com mort.
- Els costos de manutenció i manteniment de l’animal ocasionats per la seva estada en les
instal·lacions de les gosseres públiques o concertades.
- Els costos de xipatge dels animals, com a condició indispensable a la seva sortida de les
instal·lacions, aquest fet és imputable en els casos en que els animals recollits amb
propietari identificat no tinguin instal·lat el corresponent xip.
- Els costos d’adopció de l’animal.
- Altres despeses d’atenció veterinària que es pugui ocasionar en l’atenció a l’animal
domèstic.
- Les despeses d’eutanàsia i incineració en el cas que siguin necessàries per mort natural,
causes sanitàries o humanitàries.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que hagin estat identificats com a propietaris o
posseïdors de l’animal perdut, abandonat o objecte de la prestació del servei.
Article 4. Responsables
1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la
Llei General tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
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Article 5. Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
2. Els cassos d’aquells contribuents 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 al Departament de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Viladecavalls, acompanyada de la documentació habitual acreditativa que
serà indicada pels serveis tècnics municipals. L’Ajuntament resoldrà mitjançant Decret
d’Alcaldia, d’acord amb la petició formulada, a partir de la valoració de la documentació
aportada pel sol·licitant.
Article 6. Quota tributària
La quota tributària es determina d’acord amb les tarifes previstes en el quadre següent, en relació
amb l’activitat gravada:
Servei
Recollida i trasllat de l’animal - recuperacions
Per dia d’estada
Eutanàsia i incineració (només supòsits legalment permesos)
Incineració (mort natural)
Retirada d’animal mort
Servei negatiu
Vacuna i desparasitació
Test Ehrilichia canis
Test Leishmania canina
Hemograma complert
Analítiques per felins
Xip
Canvi dades xip
Esterilització
Adopció gos/gossa
Adopció gat/gata

Cost (€)
96,80
14,52
146,41
73,21
146,41
58,56
36,60
30,25
30,25
17,57
61,49
54,45
36,60
102,49
62
22

Article 7. Acreditament
La taxa s’acredita i neix l'obligació de contribuir en el moment en que es realitza la recollida de
l’animal de companyia o s’efectua l’adopció.
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Article 8. Règim de declaració i ingrés
1.

En el moment de recollir/adoptar l’animal de companyia al centre destinat a tal efecte es
procedirà al pagament de la taxa, com a condició prèvia a la seva retirada.

2.

En el cas de no ser abonada la taxa en el moment de la recollida, o que no s’efectuï la
recollida, es procedirà a emetre la corresponent liquidació que serà notificada al subjecte
passiu.

Article 9. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les taxes regulades en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.
Article 10. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la
Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les
actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir
la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar
el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de
liquidació i recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributària
s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon
als Municipis de la província de Barcelona que delegaren les seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar
de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de
recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o
aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan
circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho
facin convenient
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
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Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal 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 porten causa.
Disposició final
La present ordenança, va ser aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió del
dia 29 d’octubre de 2015 i ha quedat definitivament aprovat el seu text refós en data 15 de
desembre de 2015, entrant en vigor el dia 1 de gener de 2016 i regirà fins la seva modificació o
derogació expressa.
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