Ordenança fiscal núm. 22
TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA, MANTENIMENT DE GOSSOS SOLTS I
TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4. del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el
que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa pel
servei municipal de recollida de gossos solts pels carrers, i manteniment dels mateixos, que es
regirà per aquesta ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació dels següents serveis:
1. La tramitació administrativa per a la inscripció i manteniment del registre censal d’animals
domèstics de companyia.
2. Quan el propietari retiri l’animal domèstic de companyia perdut del centre d’atenció als
animals que presti el servei municipal de recollida i manteniment d’animals de companyia,
constituirà el fet imposable:
- La recollida de l’animal de la via pública.
- El manteniment diari de l’animal.
- La identificació obligatòria mitjançant microxip.
- El tractament i atenció del veterinari
3. L’activitat municipal, tant tècnica com administrativa, tendent a l’atorgament o renovació de la
llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos.
Article 3. Subjectes passius
En el cas de l’apartat 1r de l’article anterior, són subjectes passius contribuents, les persones
físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària,
que siguin propietaris o posseïdors d’animals de companyia.
En el cas de l’apartat 2n de l’article anterior, són subjectes passius contribuents, les persones
físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària,
que hagin estat identificades com a propietàries de l’animal de companyia abandonat o perdut.
En el cas de l’apartat 3r de l’article anterior, són subjectes passius contribuents, les persones
físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària,
que sol·licitin l’atorgament de la llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos.
Article 4. Responsables
Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
Article 5. Beneficis fiscals
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa.
Article 6. Quota tributària
La quota tributària és la següent

a. Per la retirada de de l’animal del centre d’atenció d’animals, corresponent al fet imposable
regulat a l’article 2.2:
1. Servei de recollida 60 euros
2. Servei de manteniment
2.1. Per les primeres 8 hores: exempt
2.2. Des de les 8 hores fins les 24 hores: 40 euros
2.3. A partir de les 24 hores, per cada dia: 10 euros
3. Per implantació de xip identificador 47 €
b. Per l’activitat municipal, tècnica i administrativa consistent en la tramitació de la llicència per
a la tinença de gossos potencialment perillosos, corresponent al fet imposable regulat a
l’article 2.3:
1. Tramitació de la llicència 60,00 €
2. Renovació 30,00 €
3. Duplicat 20,00 €
En tots aquells animals que pel seu estat de salut requereixin d’una atenció veterinària
especialitzada, la despesa que generi aquest servei també haurà de ser abonada en el moment
de la recuperació de l’animal.
Article 7. Acreditament
La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que constitueix
el fet imposable. A aquests efectes, hom entendrà iniciada aquesta activitat en la data de la
prestació del servei pel personal municipal.
Article 8. Liquidació i ingrés
a. Pel que fa a l’apartat a) de l’article 6, la liquidació es practicarà de la manera següent:



Acte seguit de la prestació del mateix, en els serveis assenyalats en els números 1 i 3.
A setmanes vençudes en el servei assenyalat en el punt 2. Si no arriba a la setmana,
quan l’interessat es personi a recollir el seu animal.

El servei d’implantació del xip identificador serà obligatori per als animals recollits a la via
pública sense la corresponent identificació i també per als donants en adopció. Aquesta taxa
serà cobrada, per als animals recollits a la via pública, a la persona que s’identifiqui com a
titular de l’animal.
b. Pel que fa a l’apartat b) de l’article 6, la taxa meritarà en el moment que es concedeixi la
llicència corresponent, o la seva renovació o duplicat.
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, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el

moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada el 29 d’octubre de 2015 entrarà en
vigor el dia 1 de gener de 2016 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

