
Taxa pels serveis al centre d’acollida  d’animals d’Alcanó

Article 1r.- Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i
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 a 19 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 Consell Comarcal  estableix la taxa
per  la  recollida d’animals domèstics abandonats,  que es regirà  per  aquesta
ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de
l’esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004.

Article 2n.- Fet imposable
Constitueix l’objecte de la taxa la prestació dels serveis l’estada, l’adopció o la
recuperació d’animals abandonats al centre d’Acollida d’Animals de la Comarca
del Segrià ubicat al municipi d’Alcanó

Article 3r.- Subjecte passiu
Estan obligats al pagament les persones o entitats que hagin perdut un animal i
el reclamin, els que havent-los abandonat voluntàriament hagin estat localitzats
i els que en vulguin adoptar algun.

Article 4t.- Tarifes
Les tarifes són les que s’assenyalen en l’annex d’aquesta ordenança.

Article 5.- Cessions a entitats sense fi lucratiu
El consell  Comarcal  del  Segrià podrà signar  convenis amb entitats  sense fi
lucratiu per a la cessió d’animals del Centre d’Acollida.

Article 6. Acreditament

La taxa s’acredita, i neix l’obligació de contribuir, una vegada prestat el servei.

Article 7. Ingrès de la taxa
S’estableix el règim d’autoliquidació i per tant per poder endur-se l’animal del
CAAC caldrà prèviament haver satisfet la taxa corresponent.

Disposició final

Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia següent al de la publicació en el
Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Lleida  .  El  seu  període  de  vigència  es
mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expresses.
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Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple del Consell Comarcal el dia 1 de
desembre de 2017  en sessió ordinària, l’edicte s’ha publicat al BOP de Lleida
número 238 de data 13 de desembre de 2017 .

Annex de tarifes

Descripció
Import

Preu d'animal esterilitzat adoptat ) inclou el xip, la vacunació i l’esterilització 140€
Preu d'animal adoptat sense esterilitzar  (excepcionalment  per edat,  o altres
casos peculiars) 50€
Preu d'animal recuperat primers 4 dies. 10€/dia
Preu d'animal recuperat a partir de 5 dies. 

50€

Recollida d’animals del centre pels seus propietaris o tercers
S’hauran de satisfer  les despeses ocasionades per  l’animal  d’acord amb la
tarifa de preus més amunt indicada.  En el  cas que hi  hagi  altres despeses
veterinàries més específiques (operacions per lesions, cures...  es facturar el
cost de la despesa veterinària)

Disposició final

La present ordenança fiscal va ser aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació,
en sessió celebrada el dia 1 de desembre de 2017, i entrarà en vigor el mateix dia de
la publicació íntegra de l’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província.

Lleida, 5 de febrer de 2018

La secretària

Carme Vallés i Fort
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