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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 33.- Taxa pels serveis prestats als propietaris 
d’animals domèstics. 
 
Article 1. Fonament i naturalesa. 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per 
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 a 19 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la 
prestació de serveis als propietaris d’animals de companyia, que es regirà per 
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 
de l'esmentat Reial Decret Legislatiu. 
 
Article 2.  Fet imposable. 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis de censat, 

control sanitari, tinença, recollida, custòdia i sacrifici d’animals de companyia 
que resideixin en aquest terme municipal. 
 

2. A aquest efecte, es consideren animals de companyia tots aquells animals que 
convisquin amb les famílies, els quals hauran de disposar de la corresponent 
tarja sanitària.  

 
3. Els propietaris d’aquests animals vindran obligats a adoptar totes les mesures 

de seguretat establertes en la legislació vigent per a la seva correcta tinença. 
 

4. També constitueix el fet imposable d’aquesta Ordenança l'activitat municipal, 
tant tècnica com administrativa, que tendeix a verificar l’acompliment per part 
dels propietaris de gossos potencialment perillosos de les condicions 
establertes al Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de 
gossos considerats potencialment perillosos.  

 
Article 3.  Subjectes passius. 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a 
què es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, que siguin propietaris dels animals als quals fa referència l’article 
anterior que facin ús dels serveis prestats per l’Ajuntament en matèria de cens, 
control sanitari, tinença, recollida, custòdia o sacrifici dels esmentats animals. 
 
Article 4. Responsables. 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
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2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en 
general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'esmentada Llei General 
Tributària. 

 
Article 5. Quota tributària. 
Les tarifes a aplicar per la prestació dels serveis als quals fe referència aquesta 
Ordenança seran les que es detallen en la següent relació: 
 
 

 EUROS 

Epígraf primer. Cens d’animals:  

Per inscripció, registre d’animals 2,10 

Adquisició de placa identificativa 1,-- 

  

Epígraf segon. Recollida i custòdia d’animals:  

Per recollida d’un animal 60,-- 

Per dia o fracció de custòdia, alimentació i estança als dipòsits 
municipals 6,-- 

  

Epígraf tercer. Llicència tinença gossos perillosos:  

Per cada llicència sol·licitada 60,-- 

 
Article 6. Acreditament. 
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la 

realització del servei, que hom entendrà iniciat, en els següents moments: 
a) Pel que fa al cens d’animals, en el moment de procedir a la inscripció de 

l’animal. 
b) Pel que fa a la recollida i custòdia d’animals, en el moment de la recollida o 

quan es formalitzi la custòdia de l’animal. 
c) Pel que fa al sacrifici, en el moment que pels serveis veterinaris es porti a 

terme el sacrifici de l’animal. 
 

2. Una vegada s'hagi enregistrat l’animal, les quotes per la tinença dels mateixos 
s'acreditaran el primer dia de cada any. 
 

3. En cas de sacrifici, mort o altres causes per les quals el propietari d’un animal 
deixi de ser-ho, haurà d’acreditar-ho davant aquest Ajuntament, la qual cosa 
motivarà la seva baixa com a subjecte passiu de la Taxa amb efectes de l’1 de 
gener de l’any següent a la data de la seva comunicació. 

 
Article 7. Declaració i ingrés. 
1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s'adquireixi un animal, el 
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propietari haurà de formalitzar la seva inscripció en matrícula i a aquest efecte, 
haurà de presentar la declaració d'alta corresponent i ingressar, simultàniament, 
les quota corresponents. 
 

2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats qualsevol variació 
de les dates que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions 
corresponents, que tindran efecte a partir del període de cobrament següent al 
de la data en què s'hagi realitzat la declaració. 

 
3. L’import de les taxes per inscripció i enregistrament dels animals s’exigirà en 

règim d’autoliquidació. Pel que fa la tinença dels mateixos, els propietaris 
s’inclouran en un padró de contribuents que es formarà anualment amb les 
dades de les corresponents matriculacions. 

 
Article 8. Infraccions i sancions. 
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els 
corresponguin en cada cas, hom justificarà al que disposen els articles 183 i 
següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província, i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2005. 
El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació 
o derogació expresses. 
 
DILIGÈNCIA 
Aquesta ordenança fou aprovada inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament en la 
seva sessió de data 27 d’octubre de 2004, i definitivament 30 dies hàbils desprès 
de la seva publicació. 
                                                                                                 Vist i plau 
EL SECRETARI,                                                               L'ALCALDE, 
 
  


