ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 31
REGULADORA DE LA TAXA PER LA TINENÇA, COMERÇ I RECOLLIDA D'ANIMALS
DOMÈSTICS DE COMPANYIA

Article 1. Fonament
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, i 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 del servei de registre de gossos i gats i recollida,
acollida i manteniment d’animals abandonats “, 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.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació de serveis especials, de registre de
gossos i gats, i recollida, acollida i manteniment d’animals abandonats, i aquells altres
serveis que es recullen a les tarifes d’aquesta ordenança.
No estan subjectes a aquesta taxa:
- La tinença de gossos pigall que constin a nom de persona invident.
- La tinença d’animals per persones a les que segons diagnòstic mèdic es consideri que
la tinença d’un animal de companyia contribueix positivament al desenvolupament i
evolució de la simptomatologia de la seva malaltia.
La no subjecció a la taxa no eximeix de l’obligació del registrament de l’animal.
Per acreditar la no meritació caldrà que l’interessat presenti la documentació que justifiqui
una de les condicions abans esmentades.
e gossos i gats, i recollida, acollida i manteniment d’animals abandonats, i aquells altres
serveis que es recullen a les tarifes d’aquesta ordenança .
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
La quota de la taxa es determinarà en funció de les següents tarifes:
1. Inscripció en el Cens Municipal d'Animals Domèstics
2. Duplicat de la xapa
3. Renovació
4. Recuperació d'animals amb, i sense identificació
5. Recollida d’animals donats pel seu propietari

13,02 €
10,21 €
13,02 € (baixa
automàtica)
6,80 € (a més de les despeses
de manteniment de l'animal)
20,41 €

No es troben subjectes a aquesta taxa els casos de tinença d’animals domèstics amb
finalitats terapèutiques i els gossos pigall.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia
29 d’octubre de 2014, començarà a regir el dia 1 de gener de 2015, i continuarà vigent
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
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