ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12
TAXA PER LA TINENÇA I PRESTACIÓ DE SERVEIS RELACIONATS AMB ELS
ANIMALS DE COMPANYIA
Fonament i
naturalesa
Article 1.- De conformitat amb l'article 57 del Reial DecretLegislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de llei reguladora de les Hisendes Locals s’estableix la taxa per la
prestació dels serveis sanitaris relacionats amb els animals de
companyia i taxa per concessió de llicència per tinença i
conducció de gossos considerats potencialment perillosos.
Definicions
Article 2.- Als efectes 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 companyia, s'entendrà per animals de companyia
l’animal domèstic que les persones mantenen generalment a la
llar amb la finalitat d’obtenir-ne companyia. Als efectes
d’aquesta Llei, gaudeixen sempre d’aquesta consideració els
gossos, els gats i les fures. (art. 3 de la Llei 22/2003 modificat
per la Llei 12/2006).
En quan a gossos potencialment perillosos són els regulats en la
Llei 10/1999, de 30 de juliol i en la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, i normativa que les desenvolupen, particularment el
Decret 170/2002, d'11 de juny.
Fet imposable
Article 3.- Constitueix el fet imposable de les taxes:
1. Tinença d’animals de companyia.
2. La prestació dels serveis següents:
a) Concessió o renovació de la llicència per a la tinença i/o
conducció d’animals considerats potencialment perillosos.
b) Estada d’un animal de companyia al centre de custòdia i
dipòsit d’animals.
c) Captura de gats
d) Recollida d’animals de companyia morts a particulars i a
empreses, que no els tinguin inscrits al cens caní municipal.
3. No s'acreditarà la taxa pels gossos de persones orbes, quan
necessitin l'animal en qualitat de guia i companyia ni pels gossos
propietat de pagesos que els tinguin allotjats en masies que es
trobin fora del nucli urbà, els amos d’aquests però, hauran
d'inscriure'ls en el cens caní municipal i aportar la cartilla
sanitària.
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Fet imposable
4. Tampoc no s’acreditarà la taxa per la recollida de gossos
morts a persones físiques que els tinguin inscrits al cens caní.
5. No s'acreditarà la taxa de tinença d'animals de companyia, ni
de concessió o renovació de la llicència per a la tinença d'animals
considerats potencialment perillosos, a aquelles persones
víctimes de violència de gènere que tinguin l'animal com a
element d'autoprotecció.
Subjectes
passius
Article 4.- Són subjectes passius d'aquesta taxa:
1. En els supòsits de l’art. 3.1, els propietaris o posseïdors
d’animals de companyia.
2. En el supòsit de l’apartat a) de l’article 3.2, els propietaris o
conductors d’animals considerats potencialment perillosos per la
legislació vigent.
3. En els supòsits de l’apartat b), c) i d) de l’article 3.2, les
persones directament interessades en el benefici de les quals
s’hagi prestat el servei, o bé els responsables de situacions que
requereixin l’actuació municipal.
Acreditament
Article 5.- La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir des
del moment en que es sollicita:
1. La inscripció al cens d’animals de companyia
municipal, art. 3.1.
2. La llicència i/o renovació per a la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, lletra a) art. 3.2.
3. La prestació del servei de les lletres b), c) i d) de
l’article 3.2.
Quotes
Article 6.- El pagament d’aquesta taxa s’ajustarà a la tarifa
següent:
1)
2. a)

2. b)

2. c)

2

Quota anual per la tinença d’un animal
de companyia
Tramitació i/o renovació de la llicència
per a la tinença i/o conducció d’un gos
considerat potencialment perillós
Estada diària d’un animal, al centre de
dipòsit
i
custòdia
d’animals
de
companyia
Captura de gats: per la installació de
les gàbies, el seguiment i la retirada
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10 €

44 €

12 €
150 €

Quotes
2. d)

Servei de recollida d’animals de
companyia MORTS.
Aquest servei serà gratuït, si l’animal ha
estat registrat al cens caní municipal
més d’un any

58 €

Gestió
Article 7.- Tots els propietaris de gossos estan obligats a
inscriure'ls en el cens d’animals de companyia municipal, i
aportar la cartilla sanitària actualitzada i acreditar que l’animal de
companyia de la seva propietat porta microxip d’identificació,
posteriorment es lliurarà el resguard de l’alta i la placa censal
amb el número corresponent, i la tarja identificativa per a les
persones propietàries i/o conductores d’un gos de raça perillosa.
Article 8.- 1. La recaptació dels drets per dipòsit es farà
prèviament a la devolució del gos.
2. La taxa per la tramitació o renovació de la llicència de gossos
considerats potencialment perillosos, es gestiona en règim
d’autoliquidació, que haurà de presentar-se junt amb la sollicitud
de la llicència. En el cas que la llicència sigui denegada o es
desisteixi de la sollicitud, abans que la llicència sigui concedida,
el subjecte passiu tindrà dret a la devolució del 80 per 100 del
seu import.
3. La taxa per la tinença d’un animal de companyia, es gestiona
a partir dels cens caní municipal, mitjançant la formació d’un
padró de contribuents de periodicitat anual, a la formació del
qual s’aplicaran les regles de l’article 17 de l’ordenança fiscal
número 3.
4. Les tarifes de l’article 6.2 b), c) i d) es gestionen en règim
d’autoliquidació, que l’Administració practicarà a càrrec del
subjecte passiu una vegada s’hagi prestat el servei.
Article 9.- Les baixes del cens caní produïdes al llarg d’un
exercici econòmic no donaran lloc a deducció proporcional de la
quota.
Vigència
Aquesta ordenança, aprovada pel Ple en sessió ordinària del 6
d’octubre de 1999, començà a regir el dia 1 de gener de 2000, i
ha sofert successives modificacions segons acords plenaris de 14
de novembre de 2000, 3 d’octubre de 2001, 9 d’octubre de
2002, 22 d’octubre 2003, 22 de desembre de 2004, 9 de
novembre de 2005, 10 d’octubre de 2006, 19 de desembre de
2007, 5 de novembre de 2009, 21 de desembre de 2011 i 16 de
desembre de 2015.

Ordenança fiscal núm. 12 / 2018

3

