ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS RELACIONATS
AMB ELS ANIMALS DE COMPANYIA.
Article 1. Fonament i definicions
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i per
l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, o
d’acord amb allò que es disposa en els articles 15 al 27 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, s’estableix la “Taxa per la prestació de serveis relacionats amb els
animals de companyia”, que s’ha de regir per la present ordenança fiscal, les normes
de la qual s’atenen a allò que preveu l’article 57 de l’esmentat Reial decret legislatiu
2/2004.
Als afectats d’aquesta ordenança, i d’acord amb les definicions contingudes en el
Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el registre
general d’animals de companya, s’entendrà per animals de companyia totes les
subespècies i varietats de gats i totes les subespècies i varietats de gossos.
En quan als gossos potencialment perillosos, aquests són els regulats en la Llei
10/1999, de 30 de juliol i en la Llei 50/1999, de 23 de desembre i a la normativa que
les desenvolupen.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa municipal tendent a la prestació dels serveis
següents:
A. Registre de gossos, gats i fures al cens municipal.
B. Recollida d’animals de companyia a la via pública.
C. Estada, manutenció i custòdia d’animals a les dependències municipals o al centre
d’acollida.
D. Tramitació o renovació de la llicència per la tinença i la conducció de gossos
potencialment perillosos, ja que es tracti de la llicència inicial o la renovació.
Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa, a títol de contribuent, les persones que sol·licitin
la prestació dels serveis que integren el fet imposable i les persones físiques o
jurídiques, i les entitats a que es refereix l’art 35.4 de la llei general tributària, que
siguin propietàries dels animals.
Article 4 Acreditament
S’acredita la Taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment de la prestació del
servei, o en el seu cas, al sol·licitar el mateix.
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Article 5. Quota tributària
1.-Recollida d’animals, per cada un
2.-Manutenció d’animals, per cada un
3.-Inscripció al Registre censal
4.-Duplicat placa identificativa
5.-Tramitació o renovació Llicència gossos potencialment perillosos

46,90 €
4,65 €/dia
13,40 €
6,70 €
33,50 €

Article 6. Gestió
La taxa es liquidarà en el moment de sol·licitar la prestació del servei al corresponent
Departament Municipal, mitjançant autoliquidació o liquidació.
Article 7 Exempcions i bonificacions
1.-Estaran exempts d’aquesta taxa, però no de donar-se d’alta en el cens, les persones
cegues o amb altres minusvalies que necessitin un animal domèstic per guiar-se, així
com les persones més grans de 60 anys que visquin soles.
2.-Estaran bonificades en un 10 % les tarifes: 3 i 5 regulades en el art 5 de la present
ordenança per aquells procediments administratius tramitats des de la seva sol·licitud
fins a la seva resolució i notificació a l´interessat per mitjans electrònics, d’acord amb
allò que disposa l’art. 18 de la llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús de mitjans electrònics
al sector públic de Catalunya.
Article 8. Infraccions i sancions
Per tot allò que fa a la qualificació d’infraccions tributàries, i també de les sancions que
els corresponguin en cada cas, s’ha d’actuar d’acord amb allò que disposen els articles
de Títol IV de la Llei 58/2003m de 17 de desembre, general tributària i altra normativa
aplicable.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 29/10/2012 i
publicada en el BOPT de data 29/12/2012, entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de
2013 i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

2

