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13: ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER TINENÇA D'ANIMALS

CAPITOL I. Fonaments i naturalesa
Article 1r
En l’ús de les facultats atorgades 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 disposen 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
tinença d'animals, les normes de la qual s'ajusten al que disposa l'article 58 de l'esmentat
Reial decret legislatiu 2/2004.
CAPITOL II. Fet imposable
Article 2
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis derivats de
l'aplicació i l'execució de l'ordenança municipal sobre tinença d'animals domèstics i la Llei
3/1988, de 4 de març, de protecció d'animals, modificada el dia 20 d'abril de 1994, i de la
Llei 50/1999, de 23 de desembre, reguladora de la tinença d’animals potencialment
perillosos.
CAPITOL III. Obligació de contribuir i subjecte passiu
Article 3
Estan obligats al pagament del tribut tots els propietaris o, si escau, els posseïdors
dels animals que radiquin en el terme municipal d'aquest Ajuntament, amb les exempcions
que s'indiquen a l'article següent.
Article 4
Les persones amb disminució visual que posseeixin gossos pigall que els donin
algun servei útil quedaran exempts d'aquest tribut, però restaran, no obstant això, obligats
a la vacunació i el registre dels animals, la qual cosa s'efectuarà gratuïtament.
Article 5. Quota tributària
S'aplicaran les tarifes següents:
1.- Drets de registre, administració i lliurament de placa: ............................................ 6,00 €
2.- Per a la recollida de gossos i gats, vius o morts
2.1.- De 9h a 19h, de dilluns a divendres ................................................................... 72,60 €
2.2.- De 19h a 9h, i cap de setmana i festius.............................................................. 84,70 €
2.3.- Supòsits d’especial dificultats (majors recursos materials o vàries jornades)... 84,70 €
4.- Per a la permanència en acollida de l'animal recollit al carrer, el propietari haurà de
pagar per cada dia fins un màxim de 21 dies, a més de les despeses de
recollida........................................................................................................................10,00 €
5.- A partir d’aquest període límit de temps (més de 21 dies), els imports a satisfer pel
propietari de l’animal en concepte d’acollida seran els següents
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Tipus de gos
Import/període
.- Gossos adults de 3 a 5 kg de pes:
96,80 €/anual
.- Gossos adults de 5 a 15 kg de pes:
157,30 €/anual
.- Gossos adults de 15 a 25 kg de pes:
217,80 €/anual
.- Gossos adults de 25 a 50 Kg de pes:
363,00 €/anual
.- Gossos cadells de menys de mesos d’edat:
42,35 €/mensual
.- Gossos cadells de 2 a 6 mesos d’edat:
60,50 €/mensual
6.- Atenció veterinària dels animals recollits:
Tipus de servei
Preu per animal
.- Revisió sanitària i desparatització interna i externa:
18,15 €
.- Incineració de gos:
85,91 €
7.- Per a la concessió de llicència d’animals considerats potencialment perillosos: 30,00 €
8.- En el supòsit que, com a conseqüència del reconeixement i avaluació de l’estat sanitari
i del comportament d’un animal de companyia recollit al carrer, hagi de portar-se a terme
una intervenció quirúrgica o l’eutanàsia del mateix, les despeses que aquestes hagin
comportat repercutiran al propietari de l’animal en el moment de la recollida.”
CAPITOL IV. Gestió del tribut
Article 6
Tots els propietaris de gossos estan obligats a formular la corresponent declaració
dels animals que posseeixin, amb les dades necessàries per efectuar la seva inscripció en
el registre de gossos de la població.
Qualsevol gos que radiqui en el terme municipal que no figuri inscrit en el registre
de gossos serà considerat com a indocumentat i, per tant, s'aplicarà allò que disposa
l'article següent.

Article 7
El servei de recollida i captura d'animals procedirà a la captura dels indocumentats,
o dels vagabunds o sense propietari conegut, que restaran tres dies en dipòsit, passats els
quals, si no són reclamats pels seus amos, seran considerats com a vagabunds i es
procedirà conforme assenyala el Reial decret 243/1994, de 13 de setembre.
El servei de recollida i captura d'animals recollirà els gossos i gats vius que li
entreguin voluntàriament els seus propietaris per al posterior sacrifici.
No podrà retornar-se cap animal recollit sense previ abonament dels drets
corresponents.
CAPITOL V. Infraccions i sancions
Article 8
En tot allò que fa referència a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions
que els correspongui en cada cas, s'estarà al que disposa l'Ordenança fiscal general.
Article 9
La present Ordenança fiscal entra en vigor el següent dia de la seva publicació en
el Butlletí Oficial de la Província i seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació
expressa.
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