EDICTE
Havent-se aprovat inicialment en el Ple celebrat en sessió ordinària de data 20 de novembre de
2018 la modificació de l’Ordenança número 5, reguladora del preu públic per la dedicació de
personal del Consell Comarcal del Maresme a l’assistència tècnica i formativa i la modificació de

la Província de Barcelona número de registre 2018043045 de data 29 de novembre de 2018 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 les ordenances esmentades, a efectes de la seva entrada en
vigor:

ORDENANÇA NÚM. 5 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA DEDICACIÓ DE

https://bop.diba.cat

durant el termini de trenta dies hàbils mitjançant la inserció d’un edicte en el Butlletí Oficial de
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companyia del Consell Comarcal del Maresme, l’expedient es va sotmetre a informació pública

A

l’Ordenança número 6, reguladora del Preu públic comarcal d’acollida d’animals domèstics de

FORMATIVA
Article 1. Concepte
De conformitat amb el que preveu l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del Reial
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PERSONAL DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA I

l’import de les hores de dedicació del personal del Consell Comarcal del Maresme a tasques
d’assistència tècnica o formativa encarregada de forma voluntària pels ajuntaments de la
comarca, o altres ens, sempre que s’hagi establert així en l’acord que vinculi les parts.
Article 2. Obligats al pagament
Els ajuntaments o altres ens que sol·licitin l’assistència tècnica o formativa del Consell
Comarcal del Maresme amb els següents requisits:


Que la demanda d’assistència sigui voluntària, no obligatòria (inclosos els casos
d’imposició legal o reglamentària), que no sigui imprescindible per a la vida privada
o social del sol·licitant, i que la presti també el sector privat, d’acord amb l’article
20 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RD 2/2004, de 5 de
març, publicat al BOE de16 de març de 2004).



Que l’assistència tècnica o formativa sol·licitada inclogui una dedicació de personal
del Consell Comarcal del Maresme clara i quantificable.



Que el Consell Comarcal del Maresme, en el cas concret, hagi optat de forma

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

per dedicació del seu personal a tasques d’assistència tècnica o formativa. El preu comprèn

Data 24-1-2019

Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març (TRH), aquest Consell Comarcal estableix el preu públic

explícita per aquesta opció de contraprestació econòmica per l’assistència

Article 3. Quantia
Els imports per hora de dedicació de personal del Consell Comarcal del Maresme a tasques
d’assistència tècnica o formativa estarà en funció del grup professional corresponent i les
següents característiques:

B

proporcionada.

Secretari/a i interventor/a (grup A1)

55 €/h

Tècnics/ques superiors (grup A1)

41 €/h

Tècnics/ques mitjos/ges (grup A2)

35 €/h

Tècnics/ques auxiliars (grup C1)

29 €/h

Administratius/ves (grup C1)

26 €/h

(article 20.9) es troben subjectes a IVA.
Article 4. Gestió i cobrament
L’obligació de pagar el preu públic regulat en aquesta ordenança neix des de que s’inicia la
prestació o realització dels serveis o activitat especificats.
El pagament del preu públic s’exigirà en règim de liquidació. Serà liquidat per l’Administració
que la notificarà al subjecte passiu per al seu pagament.
Els impagaments del preu públic s’exigiran pel procediment administratiu de constrenyiment
que preveu la llei amb els recàrrecs pertinents.
Article 5. 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.

ORDENANÇA NÚM. 6 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC DEL SERVEI PÚBLIC COMARCAL
D'ACOLLIDA D'ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA DEL CONSELL COMARCAL DEL
MARESME

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 marc (TRH), aquest Consell Comarcal estableix el preu públic
del Servei públic comarcal d'acollida d'animals domèstics de companyia del Consell Comarcal
del Maresme per a diferents tasques:
1.

Recollida

d'animal: desplaçament

del personal del

Centre d’Atenció d’Animals
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d'assistència tècnica als ajuntaments (darreres interpretacions de l’article 7.8) ni les formatives
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D’acord amb la Llei 37/92, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, ni les tasques
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21 €/h

A

22 €/h

Data 24-1-2019

Subalterns/nes (grup AP)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Auxiliars administratius/ves (grup C2)

Domèstics de Companyia del Maresme (en endavant CAAD) , recollida de l'animal fins
al centre.
Acollida d'animal al CAAD: 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.
3.

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.

4.

Acceptació d’una cessió directa.

B

2.

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.
Recuperació d'un gat/gata.

9.

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

10. Esterilització de gat de colònia felina.
11. Esterilització de gata de colònia felina.
12. Eutanàsia de gats de colònia felina.
13. Transport col·lectiu gats de colònia felina.
Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al preu públic regulat en aquesta ordenança els qui ho sol·licitin o resultin
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A

a) Sense microxip a l'entrada del CAAD.
b) Amb microxip a l'entrada del CAAD.
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8.

- Ajuntaments no adherits servei (sense delegació de competències en favor del CCM).
Pagaran les tarifes de: recollida, acollida i estada del animal.
- Ciutadans en general propietaris o futurs propietaris d’animals. Pagaran les tasques
de: adopció, recuperació i cessió directa. Les dues primeres tarifes inclouen la
recollida i l’acollida, i, en el cas de la recuperació, també inclou l’estada de l’animal
al CAAD.
- Centres d’acollida i protectores. Si és d’interès del CAAD per combatre la saturació del
centre, podran accedir a adopcions bonificades.
- Tots els ajuntaments, adherits i no adherits al servei. Pagaran les tarifes relacionades
amb les colònies felines: transport, esterilitzacions i eutanàsies. Són tasques no
incloses en els convenis amb els ajuntaments adscrits al servei.
Els Ajuntaments adherits al servei mitjançant un conveni de delegació de competències tenen
una quota anual establerta al Reglament del servei i resten exclosos d’abonar aquest preu
públic. L’excepció són les tarifes de tasques relacionades amb les colònies felines (transport,
esterilitzacions i eutanàsies) que se’ls liquidaran a banda de la seva quota anual.
Article 3. Quantia
Tarifes per a la prestació del Servei públic comarcal d'acollida d'animals domèstics de
companyia del Consell Comarcal del Maresme a les quals caldrà afegir l’IVA vigent en el
moment de prestació del servei:
Concepte

Data 24-1-2019

companyia del Consell Comarcal del Maresme:
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endavant CCM), mitjançant Servei públic comarcal d'acollida d'animals domèstics de

CVE 2019001764

beneficiats dels serveis o activitats prestats o realitzats pel Consell Comarcal del Maresme (en

Quantia

Recollida d'animal i transport fins al CAAD del Maresme

78,00 €

Acollida de l'animal al CAAD del Maresme

35,00 €

Estada de l'animal al CAAD del Maresme
CIUTADANS (propietaris o futurs propietaris)

4,34
€/dia

B

AJUNTAMENTS NO ADHERITS AL SERVEI

Acceptació d’una cessió directa

206,61 €

Adopció d'un gos/gossa

95,04 €

Adopció d'un gat/gata

64,46 €

Adopció d'un gos/gossa cadell

107,44 €

Adopció d'un gat/gata cadell

61,98 €

Adopció d'un gos/gossa ≥ 8 anys o malalt

4,34
€/dia

ALTRES CENTRES O PROTECTORES
Adopció per part de centres o protectores d'animals per sol·licitud
del CAAD

0,00 €

TOTS ELS AJUNTAMENTS (ADHERITS O NO AL SERVEI)
Esterilització de gat de colònia felina

32,23 €

Esterilització de gata de colònia felina

49,59 €

Eutanàsia de colònia felina

68,60 €

Transport col·lectiu gats de colònia felina

35,00 €

Article 4. Reducció del preu públic


En situació de que el CAAD es vegi obligat a hostatjar més animals dels que te permès com
a nucli zoològic, podrà sol·licitar a protectores o a altres centres l'adopció d'animals 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.



La tarifa del peu públic per adopció e gossos/es de 8 anys o més, o dels animals que
pateixin alguna malaltia, gaudirà d’una del 82,61% per afavorir la seva sortida del centre.
El dèficit pels costos no coberts per l’adoptant s’eixugarà amb els ingressos del total
d’adopcions, que no és deficitari.

Article 5. Gestió i cobrament
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 als articles 1 i 4.
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49,59 €
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67,77 €

Data 24-1-2019

4,34
€/dia
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59,50 €
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Recuperació d'un gat/gata: primer dia i sense microxip a l'entrada
del CAAD
Recuperació d'un gat/gata: primer dia amb microxip a l'entrada del
CAAD
Recuperació d'un gat/gata: resta de dies (a partir del 2n dia)

78,51 €

A

16,53 €

Recuperació d'un gos/gossa: primer dia i sense microxip a l'entrada
del CAAD
Recuperació d'un gos/gossa: primer dia amb microxip a l'entrada del
CAAD
Recuperació d'un gos/gossa: resta de dies (a partir del 2n dia)

El cobrament es realitzarà:
als ajuntaments no adherits al servei:

amb una liquidació mensual pels

serveis prestats.
-

als ajuntaments adherits al servei: amb dues liquidacions a l’any per les
tasques no incloses en les seves quotes anuals.

B

-

-

als/les ciutadans/nes: l'empresa que gestiona el servei cobrarà les tarifes
establertes en el present preu públic en el moment de l’adopció, recuperació o
cessió directa.

-

altres centres d’acollida i protectores: l'empresa que gestiona el servei cobrarà
la tarifa bonificada establerta en el present preu públic en el moment de

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, 17 de gener de 2019
La gerent

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Anna Antoja Serra
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Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
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de la Província de Barcelona i tindrà vigència fins que s'acordi la seva modificació o derogació.
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La present ordenança entrarà en vigor en el moment de la seva publicació en el Butlletí Oficial

Data 24-1-2019

Article 6. Vigència

A

l’adopció.
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