
1

Dilluns, 20 de gener de 2014

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Consell Comarcal del Maresme

EDICTE

Havent-se aprovat inicialment en el Ple celebrat en sessió ordinària de data 19 de novembre de 2013 la modificació de 
l'Ordenança núm. 6 "Reguladora del preu Públic per serveis a prestar pel Consell Comarcal del Maresme en el marc del 
servei  d'animals  domèstics",  l'expedient  es va sotmetre a informació pública durant el  termini  de trenta dies hàbils 
mitjançant la inserció d'un edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número de registre 022013028956 de 
data 3 de desembre de 2013 i al tauler d'edictes de la Corporació.

Atès que durant el termini d'exposició pública no s'ha presentat cap reclamació a l'expedient, es fa públic el text íntegre 
de l'ordenança esmentada, a efectes de la seva entrada en vigor:

ORDENANÇA NÚM. 6 "REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER SERVEIS A PRESTAR PEL CONSELL COMARCAL 
DEL MARESME EN EL MARC DEL SERVEI D'ANIMALS DOMÈSTICS".

Article 1. Concepte.

De conformitat amb el que preveu l'article 127 en relació amb l'article 41, ambdós del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març (TRH),  aquest  Consell  Comarcal  estableix  el  preu públic  per  serveis  a  prestar  pel  Consell  Comarcal  del  
Maresme en el marc del Servei d'Animals Domèstics següents:

1. Captura d'animal a la via pública: desplaçament del personal del Centre d'Atenció d'Animals Domèstics del Maresme 
(en endavant CAAD), localització de l'animal extraviat, captura del mateix i transport fins al Centre.

2. Recollida d'animal: desplaçament del personal del CAAD, recollida de l'animal fins al Centre.

3. Acollida d'animal al Centre d'Atenció d'Animals Domèstics del Maresme: realització del control veterinari, neteja, cens 
i  demés actuacions previstes en el reglament de funcionament del CAAD en el moment de l'arribada de l'animal al 
Centre.

4. Estada d'animal al CAAD: dies transcorreguts des de l'acollida de l'animal al Centre essent objecte del tracte previst al 
reglament del servei.

5. Adopció d'un/a gos/gossa.

6. Adopció d'un gat/gata.

7. Recuperació d'un gos/gossa.

a) Sense microxip a l'entrada del CAAD.
b) Amb microxip a l'entrada del CAAD.

8. Recuperació d'un gat/gata.

a) Sense microxip a l'entrada del CAAD.
b) Amb microxip a l'entrada del CAAD.

9. Adopció per part de protectores d'animals d'un gost/gat per sol·licitud del CAAD.

10. Esterilització de gat de colònia felina: 54 EUR.

11. Esterilització de gata de colònia felina: 70 EUR.

12. Eutanàsia de gats de colònia felina: 70 EUR/animal.

13. Transport col·lectiu gats de colònia felina: 35 EUR/viatge.
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Article 2. Obligats al pagament.

Estan obligats al preu públic regulat en aquesta Ordenança els qui ho sol·licitin o resultin beneficiats dels serveis o 
activitats prestats o realitzats pel Consell  Comarcal  del Maresme, mitjançant el  Servei d'Animals Domèstics, en els 
àmbits de la recollida, captura, acollida o estada d'animals domèstics.

Article 3. No obligats al pagament.

Els Ajuntaments adherits mitjançant conveni al Servei d'Animals Domèstics no abonaran els serveis de l'1 al 9."

Article 4. Quantia.

Tarifes per a la prestació de serveis i/o activitats en el marc del Servei d'Animals Domèstics a les que caldrà afegir l'IVA  
vigent en el moment de prestació del servei:

Concepte Quantia
Captura de l'animal a la via pública 100,16 EUR
Recollida d'animal i transport fins al CAAD del Maresme 90,57 EUR
Acollida de l'animal al CAAD del Maresme 191,07 EUR
Estada de l'animal al CAAD del Maresme:
Primer dia 
Resta de dies (a partir del 2n dia)

26,16 EUR
3,15 EUR/dia

Adopció d'un gos/gossa 81,28 EUR
Adopció d'un gat/gata 55,09 EUR
Recuperació d'un gos/gossa: 
Primer dia: a) sense microxip a l'entrada del CAAD
b) amb microxip a l'entrada del CAAD
i la resta de dies (a partir del 2n dia)

81,28 EUR
40,76 EUR

3,15 EUR/dia
Recuperació d'un gat/gata:
Primer dia: a) sense microxip a l'entrada del CAAD
b) amb microxip a l'entrada del CAAD
i la resta de dies (a partir del 2n dia)

81,28 EUR
40,76 EUR

3,15 EUR/dia
Esterilització de gat de colònia felina
Esterilització de gata de colònia felina        

54 EUR
70 EUR

Eutanàsia de colònia felina        70 EUR/animal
Transport col·lectiu gats de colònia felina    35 EUR/viatge

Article 5. Reducció del preu públic.

En situació de que el CAAD es vegi obligat a hostatjar més animals dels que té permès com a nucli zoològic, podrà 
sol·licitar a protectores l'adopció d'animals del centre per alleugerir aquesta saturació. En els casos en que es donin 
aquestes dues condicions –saturació del centre i demanda del CAAD- s'aplicarà a les protectores que adoptin animals 
una reducció del 100% per aquest concepte.

Als ajuntaments o protectores que sol·licitin al CAAD una quantitat d'esterilitzacions de gats i gates de colònies felines 
superior a 40 individus dins d'un període de 12 mesos se'ls aplicarà una reducció en els preus per aquests conceptes. El 
preu resultant serà de 40 EUR per a l'esterilització d'un gat i 55 EUR per a l'esterilització d'una gata (més l'IVA vigent en 
el moment de la prestació del servei).

Article 6. Obligació de pagament.

L'obligació de pagar el preu públic regulats en aquesta ordenança neix des de que se sol·licita o s'inicia la prestació o 
realització dels serveis o activitats especificats en l'article anterior.

Article 7. Gestió del preu públic.

L'empresa que gestioni el servei, cobrarà als subjectes passius, en règim d'autoliquidació prèviament a la realització del 
servei,  els  preus  corresponents.  No  obstant,  quan  l'obligat  al  pagament  sigui  un  Ajuntament  no  adherit  al  servei 
mitjançant conveni, es liquidarà una vegada al mes pels serveis prestats. C
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Article 8. Vigència.

La present ordenança entrarà en vigor en el moment de la seva publicació en el  Butlletí  Oficial de la Província de  
Barcelona i tindrà vigència fins que s'acordi la seva modificació o derogació.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la 
seva publicació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el 
termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Mataró, 14 de gener de 2014
El gerent, Ramon Llastarry i Canadell

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

40
00

75
0


		2014-01-17T13:47:11+0100
	


17/01/2014
13:47:11




