ANUNCI DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15,
REGULADORA DE LA TINENÇA I PRESTACIÓ DE SERVEIS RELACIONATS AMB
ELS ANIMALS DE COMPANYIA
El Ple de la corporació, en sessió extraordinària de data 3 de març de 2022, va
aprovar inicialment la derogació i nova imposició de l’ordenança fiscal núm. 15,
reguladora de la tinença i prestació de serveis relacionats amb els animals de
companyia.
L’expedient s’ha sotmès a informació pública per un termini de trenta dies hàbils,
mitjançant publicació d’anunci al BOP núm. 50 i al tauler d’edictes de la seu electrònica
municipal, de data 14 de març de 2022.
Durant el termini d’exposició pública no s’han presentat reclamacions/al·legacions, per
la qual cosa, l’acord d’aprovació inicial ha esdevingut definitiu tal i com estableix
l’article 17.3 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.
Es publica el text íntegre de l’ordenança, de conformitat amb l’article 17.4 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.
Ordenança fiscal núm. 15. Taxa per la tinença i prestació de serveis relacionats
amb els animals de companyia
Article 1. Fonament i naturalesa
De conformitat amb l’article 57 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, s’estableix la
taxa per la prestació dels relacionats amb els animals de companyia i taxa per
concessió de llicència per tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.
Els gossos potencialment perillosos són els regulats en la Llei 10/1999, de 30 de juliol,
i en la Llei 50/1999, i en la Llei 50/1999, de 23 de desembre, i normativa que les
desenvolupen, particularment el Decret 170/2020, d’11 de juny.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de les taxes:
1. 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) Recollida i captura de l’animal a la via pública per part de personal
municipal, i devolució al propietari o posseïdor.
2. Les persones propietàries o posseïdores d’un gos d’assistència o un gos pigall,
i les persones a les quals segons diagnòstic mèdic es consideri que la tinença
d’un animal de companyia contribueix positivament al desenvolupament o
evolució de la simptomatologia de la seva malaltia, quedaran exemptes de la
taxa relacionada amb el servei de l’apartat a). No obstant això, quedaran
obligades a inscriure’l al registre municipal d’animals de companyia.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius d’aquesta taxa:
1. En el supòsit de l’apartat a) de l’article 2.1, els propietaris o conductors
d’animals considerats potencialment perillosos per la legislació vigent.
2. En els supòsits de l’apartat b) i c) de l’article 2.1, 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.
Article 4. Responsables i successors
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com
a tals a la Llei general tributària i a l’Ordenança general.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de la persona
interessada, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general
tributària.
Article 5. Quota tributària
El pagament d’aquesta taxa s’ajustarà a la tarifa següent:
CONCEPTE

IMPORT

1

Recollida i captura de l’animal a la via pública per part de
personal municipal, i devolució a propietari o posseïdor

60,00 €

2

Manteniment i custòdia al recinte municipal habilitat a tal efecte,
per cada animal/dia

15,00 €

3

Concessió de llicència per a la tinença i conducció d’animals
potencialment perillosos (quota inicial)

75,00 €

4

Renovació de llicència per a la tinença i conducció d’animals
potencialment perillosos (quota de renovació preceptiva als 5
anys)

30,00 €

5

Concessió de llicència per conducció d'animals potencialment
perillosos

30,00 €

6

Renovació o pèrdua de documentació segons els 3 apartats
anteriors

15,00 €

Article 6. Acreditament
La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en que se sol·licita la
llicència per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos, es recull
l'animal de la via pública, s'ingressa al centre de recollida, es retorna, se sacrifica o
s’identifica.
Article 7. Gestió de la Taxa
1.- La recaptació dels drets per dipòsit es farà prèviament a la devolució de l’animal.
2.- Les tarifes de l’article 5 es gestionen en règim d’autoliquidació, que l’Administració
practicarà a càrrec del subjecte passiu una vegada s’hagi prestat el servei.
3.- 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 sol·licitud de la llicència.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada el dia 3 de març de 2022
entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al BOP i continuarà vigent mentre no
s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats continuaran vigents.
Natàlia Figueras Pagès
Alcaldessa
Signat i datat electrònicament.

