ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14, REGULADORA DE LA TAXA PER LA
RECOLLIDA D’ANIMALS ABANDONATS
Article 1. Fonament i Naturalesa.
En ús de les facultats concedides 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 al 19 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals aquest Ajuntament estableix la
taxa per a la recollida d’animals domèstics abandonats, les normes de la qual s’atenen al que
disposa l’article 58 de l’esmentada Llei 39/1988.
Article 2. Fet Imposable.
S’estableix aquest tribut per reglamentar la recollida d’animals de companyia abandonats en
aquest municipi. El concepte d’abandó d’animals de companyia es defineix a l’article 9è. de la Llei
3/1988 de 4 de març, de protecció d’animals.
Article 3. Obligació de contribuir i subjectes passius.
Estan obligats al pagament de la taxa tots els propietaris d’animals abandonats o que requereixin
aquest servei i que siguin recollits per l’Associació protectora d’animals i plantes de Figueres.
També estan obligats al pagament de la taxa aquelles persones que lliurin l’animal directament a
les instal·lacions de l’Associació protectora d’animals i plantes de Figueres, o a qualsevol altra
entitat protectora d’animals que realitzi el servei de recollida en conveni amb l’Ajuntament.
Article 4. Exempcions.
Els pobres de solemnitat i cecs que posseeixin gossos que els donin algun servei útil, quedaran
exempts d’aquest tribut, però restaran, no obstant això, obligats a la vacunació i registre dels
animals, la qual cosa s’efectuarà gratuïtament.
Article 5. Quota Tributària.
Regirà la següent tarifa:
Recollida de gossos i gats vius o morts, a sol·licitud de particulars

Quota Euros
37,11

Article 6. Gestió.
Tots els propietaris de gossos estan obligats a formular la corresponent declaració dels que
posseeixin amb les dades necessàries per a la inscripció en el registre de gossos de la població.
Qualsevol gos que radiqui en el terme municipal, no inscrit en el registre de gossos d’aquest
municipi, serà considerat com a indocumentat i, per tant, s’aplicarà allò que disposen els articles
7è i següents d’aquesta ordenança.
Article 7.
El servei de recollida i captura d’animals procedirà a la captura dels indocumentats, o dels
vagabunds de propietari desconegut, restant en dipòsit durant un temps prudencial, passat aquest
període sense ésser reclamats pels seus amos, seran definitivament considerats com a
vagabunds i, com a tals, podran ser sacrificats immediatament.
El servei de recollida i captura d’animals procedirà a la recollida de gossos i gats vius que els
entreguin els seus propietaris per al posterior sacrifici.
No podrà retornar-se cap animal recollit sense previ abonament dels drets corresponents.

Article 8. Infraccions i Sancions.
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els correspongui en
cada cas, s’estarà al que disposa l’Ordenança Fiscal General.
Article 9. Vigència.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor, prèvia publicació del seu text íntegre en el BOP i continuarà
vigent mentre no s’aprovi la seva modificació o derogació.

