ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21
REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE REGISTRE CENSAL DE GOSSOS I GATS
I RECOLLIDA, ACOLLIDA I MANTENIMENT D’ANIMALS ABANDONATS

Article 1r. 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 2n. 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 3r. 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.
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Article 4rt. 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.
Article 5è. Quota tributària
La quota de la taxa es determinarà en funció de les següents tarifes:
1. Recollida d’animals, per cada un ........................................ 67,71 €
2. Manutenció d’animals, per cada un.................................. 9,61 €/dia
3. Inscripció al Registre censal de gossos i gats ...................... 9,77 €
4. Duplicat de placa identificativa ............................................... 4,73 €
Article 6è. Gestió
La taxa es liquidarà en el moment de sol·licitar la prestació del servei al
corresponent Departament Municipal.
Article 7è. Exempcions i bonificacions
No s’ha de concedir cap exempció ni bonificació en el pagament de la Taxa.
Article 8è. 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 del Títol IV de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i altra
normativa aplicable.
Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la
Província i es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2014. Pel que fa a
la vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o derogada.
D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació de la present Ordenança,
que consta de 8 articles i una disposició final, va ser aprovada definitivament pel Ple
de l’Ajuntament en sessió del dia 13 de desembre de 2013 i publicada en el BOP
núm. 291 el posterior dia 19 de desembre de 2013.
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