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ORDENANÇA FISCAL NUM 23
TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA D’ANIMALS I
ESTANÇA,
MANUTENCIO
I
TRACTAMENT
EN
ESTABLIMENTS ADIENTS
Article 1
Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4 del Reial Decret 2/2004, Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els
articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa pel servei de
recollida d’animals i estança, manutenció i tractament en establiments adients, que es
regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2
Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis següents:
1. La recollida d'un animal domèstic perdut o abandonat per agents municipals.
2. L'estança i/o manutenció d'un animal perdut o abandonat en un establiment
destinat a aquest fi.
3. Els serveis de prevenció sanitària relacionada amb animals de companyia.
4. Els serveis de prevenció sanitària relacionada amb la higienització dels espais i
vials públics.
5. Els serveis de prevenció sanitària en torn dels animals peridomèstics.
Article 3
Subjectes passius
1. Amb caràcter general son subjectes passius de la taxa, en concepte de
contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es refereix
l'article 34.4 de la Llei general tributària, en benefici dels quals es presta el servei.
2. En cas de l'apartat 1 i 2 de l'article anterior, és el propietari o posseïdor d'un animal
de companyia que sigui resident al municipi.
3. En el cas de l'apartat 5 ho serà el propietari de la vivenda on s'hagi de realitzar el
servei.
Article 4
Responsables.
La responsabilitat respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà
d’acord amb allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària.
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Article 5
Beneficis fiscals.
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
Article 6
Quota tributària.
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Recollida d'un animal amb identificació, a partir de la 2a vegada
Recollida d'un animal sense identificació, a partir de la 2a vegada
Recollida d'un animal de raça potencialment perillosa
Entrada d'un animal, identificat o no, a un centre d'acollida extern a
l'Ajuntament.
Recollida d'ous/polls de gavians a propietats privades, dues visites en
èpoques de cria, retirada del niu. Vivenda unifamiliar
Recollida d'ous/polls de gavians a propietats privades, dues visites en
époques de cria, retirada del niu. Vivenda plurifamiliar
Retirada de ruscos d'abelles i similar

22,00 €
43,50 €
60,00 €
150,00 €
60,00 €
90,00 €
20,00 €

Article 7
Acreditament.
La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei.
Article 8
Règim de declaració i ingrés.
La taxa l’abonarà el propietari o responsable de l’animal en retirar-lo.
Article 9
Infraccions i sancions.
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General
Tributària i la seva normativa de desenvolupament.
Disposició final.
La present Ordenança fiscal, aprovada definitivament Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 2 de novembre de 1998. Ha estat modificada parcialment en sessions
plenàries de 28 de setembre de 1999, 30 d’octubre de 2001, 29 d’octubre de 2002 i 3
de novembre de 2003.
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S’ha modificat parcialment en sessió de 4 de novembre de 2005, el 3 de novembre de
2006, el 5 de novembre de 2007, 3 de novembre de 2008 i 9 de novembre de 2011, 30
d'octubre de 2017.
Es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
Vist-i-plau
L’Alcalde,

El Secretari.

Victor Puga López

Agustí Garcia i Andres

