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INFORME TÈCNIC 

 

 

ANTECEDENTS 

Des del Servei de Medi Ambient, Salut Pública i Benestar Animal proposem la creació de tres 
noves ordenances fiscals: 

 Taxa per a la recollida d’animals de companyia abandonats o perduts a la via pública amb 
propietari identificat. 

 Preu públic per a la retirada d’ous i nius de gavians i de gavians caiguts dins de propietats 
privades del nucli urbà. 

 Preu públic per a la retirada de nius i eixams d’abelles, vespes i vespa asiàtica dins de 
propietats privades del nucli urbà. 

 

 

PROPOSTES 

1.- Taxa per a la recollida d’animals de companyia abandonats o perduts a la via pública amb 
propietari identificat. 

1.1.-Justificació de la necessitat de regulació 

L’article 16, apartat primer, del Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de protecció dels animals, determina que correspon als ajuntaments de recollir i controlar 
els animals abandonats, perduts o ensalvatgits i de controlar els animals salvatges urbans. L’article 
17 de la mateixa Llei, relatiu a la recuperació d’animals, determina que si l'animal porta identificació, 
l'ajuntament o, si escau, l'ens supramunicipal corresponent, ha de notificar a la persona propietària 
o posseïdora que té un termini de vint dies per recuperar-lo i abonar prèviament totes les despeses 
originades (aquests dos articles també estan inclosos a l’article 40 de l’Ordenança municipal de 
protecció, control i tinença d’animals).  

Per tant, d’acord amb la normativa, la recollida dels animals de companyia perduts o abandonats és 
una obligació per a l’Ajuntament, però al mateix temps, no ha de representar-li cap cost addicional 
quan s’identifica al propietari, ja que és aquest qui s’ha de fer càrrec de les despeses originades 
per la pèrdua del seu animal. Atès que actualment és l’Ajuntament qui assumeix aquest cost a 
través del Conveni signat amb el Consell Comarcal de la Selva-CAAS, es proposa una taxa per 
repercutir al propietari les despeses originades per la pèrdua o abandonament del seu animal. A 
l’Ajuntament li correspondria d’assumir les despeses corresponents als animals de companyia 
abandonats sense propietari identificat. 

1.2.- Justificació de l’import proposat 

El CAAS realitza el servei de recollida i acollida d’animals perduts o abandonats (gossos i gats 
domèstics) d’acord amb el Conveni subscrit i segons el següent protocol: 
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Servei ordinari de recollida: de dilluns a divendres, no festius, de 08:00 a 14:30 h. El servei 
està inclòs al conveni, previ pagament de la quota anual. Els imports d’aquests darrers quatre 
anys han estat els següents: 

2017:  25.087,00 euros 

2018:  26.185,96 euros 

2019: 26.872,66 euros 

2020: 26.870,89 euros 

Servei extraordinari de recollida: servei complementari de tardes, nits i festius. La prestació 
d’aquest servei no està inclòs en la quota anual i es presta únicament a petició expressa de 
l’Ajuntament (Policia Local), d’acord amb les tarifes següents, que inclouen el trasllat de l’animal 
al CAAS:   

Recollida laborables de 14,30 a 22,00h: 78,00 euros/animal 

Recollida en dissabtes, festius i horari nocturn:  93,60 euros/animal 

Recollida fallida:  41,60 euros/servei 

 

En base a aquestes tarifes, la despesa que ha assumit l’Ajuntament en aquests darrers anys en 
concepte de recollida d’animals en horari extraordinari ha estat la següent: 

2017:  10.306,90 euros (12.122 euros) * 

2018:    9.914,40 euros 

2019:   9.958,00 euros 

*Els mesos de gener i febrer de 2017 les recollides les realitzava l’empresa Infahund i no formen part d’aquest estudi. 

Els costos es justifiquen amb les dades fins al 2019, ja que del 2020 encara no disposem de dades 
prou detallades a dia d’avui. D’altra banda, el confinament entre els mesos de març i juny 
d’enguany ha alterat els hàbits de la ciutadania, de manera que les dades de 2020 no són fidels a 
la quotidianitat.  

Animals recollits per l’Ajuntament i recuperats pel propietari en exercicis anteriors: 

 Any 
Total d’animals 

recollits 

Animals 
recuperats pel 

propietari 

% sobre el 
total 

2017 145 69 48% 

2018 165 89 54% 

2019  153 76 50% 

Font: Memòria anual del CAAS 

 

Així, els costos totals anuals del servei de recollida d’animals perduts o abandonats (servei ordinari 
+ servei extraordinari) i els costos unitaris per animal recollit han estat els següents: 

 

 2017 2018 2019 
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Cost total del servei 35.393,90 euros 36.100,36 euros 36.830,66 euros 

Total d’animals 
recollits 

145 animals 165 animals 153 animals 

Import/animal 244,10 euros 218,78 euros 240,72 euros 

 

Pel que fa estrictament a les recollides en horari extraordinari, entre l’1 de març de 2017 i el 31 de 
desembre de 2019 s’han realitzat 315 serveis (288 recollides i 27 serveis fallits). 

En total, en aquest mateix període (1/3/2017 a 31/12/2019), el CAAS ha facturat 30.179,30 euros 
en concepte de recollida d’animals abandonats o perduts en horari extraordinari.  

 

Import per servei:        30.179,30 euros / 315 serveis = 95,81 euros 

Import per animal recollit:  30.179,30 euros / 288 gossos = 104,79 euros 

(s’exclouen els serveis per recollides fallides)  

Atès que no és possible determinar ni preveure en quines franges horàries s’activaran els serveis, 
es proposa que: 

 Es repercuteixi als propietaris el cost de cada recollida (sigui quin sigui l’horari de recollida), 

aplicant una taxa d’import únic, independentment de l’hora i dia de l’actuació, d’acord amb el 

cost del servei extraordinari del CAAS per a recollides efectivament realitzades. La taxa 
proposada és de 95 euros/per recollida i per cada animal (*). 

(*) Aquest import servirà per sufragar parcialment les despeses per recollida d'animals, ja que, com s’ha explicat més 

amunt, el cost real del servei de recollida d’animals abandonats o perduts excedeix els 200 euros per animal.   

 

1.3.- Proposta  

 

TAXA PER A LA RECOLLIDA D’ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS O PERDUTS A LA 
VIA PÚBLICA. 

 

Article 1.- Fonament i naturalesa  

D’acord amb el previst en els articles 57 i 20.4 a del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb el que disposen 
els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per al servei de recollida 
d’animals de companyia perduts o abandonats i el seu trasllat en establiments adients, que es 
regirà per la present Ordenança Fiscal.  

 

Article 2.- Fet imposable  

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei següent:  

 La recollida d'un animal de companyia perdut o abandonat i el seu trasllat a les 
dependències del centre d’acollida corresponent.   
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Aquesta taxa s’aplicarà sempre que, a criteri de la Policia Local, hagi de ser requerit el servei de 
recollida. 

 

Article 3.- Subjecte passiu 

Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, 
així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que, essent 
propietaris o posseïdors d’animals de companyia, els hagin perdut o abandonat i aquests hagin 
estat recuperats pels serveis municipals i traslladats als corresponents centres d’acollida 
concertats. 

 

Article 4.- Responsables 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres 
ingressos locals de dret públic. 

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. 

 

Article 5.- Quota tributària 

L’import de la taxa regulada en aquesta Ordenança queda fixada en el quadre següent: 

 

Import de la taxa 95 euros /per recollida i per cada animal  

 

Article 6.- Exempcions 

No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que 
els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.  

 

Article 7.- Acreditació 

La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei.  

 

Article 8.- Règim de declaració i ingrés 

La taxa l’abonarà el propietari o responsable de l’animal en retirar-lo, ja sigui a les dependències de 
la Policia Local o al Centre d’Acollida d’animals de La Selva (CAAS).  

 

Article 9.- Infraccions i sancions 

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en 
aquesta Ordenança resultin procedents, es regiran per les normes contingudes en l'Ordenança 
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos municipals de dret públic, Llei General 
Tributària i demés disposicions d'aplicació. 
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2.- Preus públics del servei de retirada de nius de gavians i de gavians caiguts dins de 
propietats privades del nucli urbà 

 

2.1.- Justificació de la necessitat de regulació 

L’article 16 del Decret Legislatiu 2/2008 determina que correspon als ajuntaments de recollir i 
controlar els animals abandonats, perduts o ensalvatgits i de controlar els animals salvatges 
urbans.  

La Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, disposa, en l’article 52, que la gestió del risc per 
a la salut derivat dels animals domèstics i peridomèstics i de les plagues és un dels serveis mínims 
que els ens locals han de prestar en l’àmbit de la Salut Pública. 

Actualment, l’Ajuntament endega cada temporada una campanya de control de la població de 
gavians que, a petició dels interessats, consisteix en punxar o retirar els ous i, si s’escau, retirar els 
nius. La retirada de pollets o de gavians (vius) caiguts en propietats privades no està inclosa en 
aquesta campanya. No obstant això, al llarg de l’any, l’Ajuntament rep peticions des de l’àmbit 
particular per realitzar aquest tipus d’actuacions.  

 

D’acord amb els pressupostos dels diferents serveis sol·licitats a les empreses per al 2020, els 
costos de les actuacions són els següents:  

 

Concepte Eur IVA inclòs 

Recollida gavià (cries, animals ferits o atrapats) 90,75 IVA inclòs 

Visita sense actuació (no hi ha niu ni cap animal atrapat) 72,6 IVA inclòs 

Visita sense actuació (al niu ja hi ha pollets i no hi ha ous) 72,6 IVA inclòs 

Visita i punxada d’ous (no és possible retirar el niu perquè ja hi ha 
pollets) 

96,8 IVA inclòs 

Visita i retirada de niu i dels ous 108,9 IVA inclòs 

 

2.2.- Justificació de l’import proposat 

Els preus proposats per als diferents conceptes són els mateixos que els proveïdors cobren a 
l’Ajuntament per als mateixos serveis (Bernat Silva per a la retirada d’individus, i Qntrol Plaga per al 
control i/o retirada de nius) d’acord amb els pressupostos anuals que presenten. La proposta s’ha 
fet en base als pressupostos presentats per al 2020.   
 

2.3.- Proposta  

 

PREU PÚBLIC PER A LA RETIRADA DE NIUS DE GAVIANS I DE GAVIANS CAIGUTS DINS DE 
PROPIETATS PRIVADES DEL NUCLI URBÀ  
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Article 1. Fonament i naturalesa 

De conformitat amb el que disposa l’article 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’Ajuntament de Blanes estableix 
el preu públic per a la punxada o retirada dels ous i retirada de nius de gavians o de gavians vius 
caiguts en propietats privades del nucli urbà. Per poder acollir-se al servei, l’interessat ha d’estar al 
corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Blanes. 

 

Article 2. Concepte 

El preu públic regulat en aquesta Ordenança constitueix prestació patrimonial de caràcter públic 
que se satisfarà pels usuaris que voluntàriament sol·licitin el servei regulat en aquesta Ordenança. 

 

Article 3. Subjecte passiu 

Queden obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les persones o 
entitats que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització d’activitats a què es 
refereix l’article 1r. 

 

Article 4. Quantia 

La quantia del preu públic, IVA inclòs, regulat en aquesta Ordenança queda fixada en el quadre de 
tarifes següent: 

 

Concepte Eur IVA inclòs 

Recollida gavià (cries, animals ferits o atrapats) 90,75  

Visita sense actuació (no hi ha niu)* 72,60  

Visita sense actuació (al niu ja hi ha pollets i no hi ha ous)* 72,60  

Visita i punxada d’ous (no és possible retirar el niu perquè ja hi ha 
pollets)* 

96,80  

Visita i retirada de niu i punxada o retirada dels ous* 108,90  

 

Aquestes tarifes no inclouen les actuacions que requereixin equipament, material o mesures de 
seguretat extraordinàries (grues, cordes, treballs verticals, etc...).   

En cas que l’Ajuntament tingui activada la campanya de control de la població de gavians, la 
primera actuació en una propietat privada per a la retirada de nius o punxat d’ous s’inclourà en la 
campanya, atès el possible risc per a la seguretat de les persones davant l’agressivitat dels 
gavians. Els preus públics s’aplicaran en el cas de petició d’una segona actuació en el mateix edifici 
i ubicació, ja que s’entén que el/s propietari/s, posteriorment a la primera actuació, haurien d’haver 
pres mesures per evitar la nidificació d’aquestes aus. 

En aquest sentit, cal remarcar que la campanya de control de la població de gavians no inclou la 
retirada d’individus (pollets, animals atrapats...). Per tant, per les altres actuacions en propietats 
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privades, inclosos aquells avisos que no comportin actuació, els preus públics s’aplicaran des de la 
primera petició. 

 

Article 5. Normes generals de gestió i recaptació 

5.1. Naixement de l’obligació. 

L’obligació de pagar el preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des de que es sol·licita la 
prestació del servei especificat a l’article 1r. 

 

5.2. Forma de pagament. 

5.2.1. El pagament es realitzarà a les entitats bancàries col·laboradores mitjançant la presentació 
d’una autoliquidació. 

 

 

3.- Preus públics pel servei de retirada de nius i eixams d’abelles, vespes i vespa asiàtica 
dins de propietats privades del nucli urbà 

 

3.1.- Justificació de la necessitat de regulació 

L’article 16 del Decret Legislatiu 2/2008 determina que correspon als ajuntaments de recollir i 
controlar els animals abandonats, perduts o ensalvatgits i de controlar els animals salvatges 
urbans.  

La Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, disposa, en l’article 52, que la gestió del risc per 
a la salut derivat dels animals domèstics i peridomèstics i de les plagues és un dels serveis mínims 
que els ens locals han de prestar en l’àmbit de la Salut Pública.  

En allò relatiu a les abelles, vespes autòctones i vespa asiàtica, l’Ajuntament retira els eixams i nius 
localitzats en llocs potencialment conflictius de l’espai públic. En propietats privades són els 
propietaris els qui se n’han de fer càrrec. Atès l’elevat número de peticions i que l’Ajuntament 
disposa dels contactes i proveïdors adequats, es proposa oferir als particulars el servei de retirada 
de nius i eixams, sempre i quan aquests representin un risc evident per a la seguretat de les 
persones, i la seva retirada no impliqui obres o altres despeses addicionals. 

A més, tenint en compte que les abelles autòctones estan protegides, també es vol així evitar 
actuacions que en puguin afectar la seva supervivència.   

 

3.2.- Justificació de l’import proposat 

Els preus proposats per als diferents conceptes són els mateixos que els proveïdors cobren a 
l’Ajuntament per als mateixos serveis (l’empresa CAT SERVICE per a la retirada de nius de vespa 
asiàtica i Miguel Hernández per a la retirada de ruscs de vespa autòctona i abelles) d’acord amb els 
pressupostos anuals que presenten. La proposta s’ha fet en base als pressupostos presentats per 
al 2020.   
El costos de retirada de nius i eixams de la via pública durant l’any 2020 és el següent: 

Imports de les actuacions 2020 (IVA inclòs): 
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Concepte Euros IVA inclòs 

Retirada rusc abelles  286,65 

Retirada niu vespa autòctona 191,19  

Retirada niu vespa asiàtica (<10 metres d’alçada) 

Retirada niu vespa asiàtica (>10 metres d’alçada) 

217,80  

254,10  

 

3.3.- Proposta  

PREU PÚBLIC PER A LA RETIRADA DE NIUS I EIXAMS D’ABELLES, VESPES I VESPA 
ASIÀTICA DINS DE PROPIETATS PRIVADES DEL NUCLI URBÀ 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 

De conformitat amb el que disposa l’article 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’Ajuntament de Blanes estableix 
el preu públic per a la retirada de nius i eixams d’abelles, vespes i vespa asiàtica dins de propietats 
privades del nucli urbà. Per poder acollir-se al servei, l’interessat ha d’estar al corrent de les 
obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Blanes. 

 

Article 2. Concepte 

El preu públic regulat en aquesta Ordenança constitueix prestació patrimonial de caràcter públic 
que se satisfarà pels usuaris que voluntàriament sol·licitin el servei regulat en aquesta Ordenança. 

 

Article 3. Subjecte passiu 

Queden obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les persones o 
entitats que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització d’activitats a què es 
refereix l’article 1r. 

 

Article 4. Quantia 

La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança queda fixada en el quadre de tarifes 
següent: 

 

Concepte Euros IVA inclòs 

Retirada rusc abelles  286,65 

Retirada niu vespa autòctona 191,19 

Retirada niu vespa asiàtica (<10 metres d’alçada) 

Retirada niu vespa asiàtica (>10 metres d’alçada) 

217,80 

254,10 
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Aquestes tarifes no inclouen les actuacions que requereixin equipament, material o mesures de 
seguretat extraordinàries (grues, treballs verticals, etc...), ni tampoc actuacions que comportin 
alteracions estructurals als edificis o al paisatge en general.   

 

Article 5. Normes generals de gestió i recaptació 

5.1. Naixement de l’obligació. 

L’obligació de pagar el preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des de que es sol·licita la 
prestació del servei especificat a l’article 1r. 

5.2. Forma de pagament. 

5.2.1. El pagament es realitzarà a les entitats bancàries col·laboradores mitjançant la presentació 
d’una autoliquidació. 

 

 

 
 

 
 


