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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26 

TAXA PELS SERVEIS RELATIUS ALS ANIMALS DOMÈSTICS 

 

Article 1r. Fonament i Naturalesa 

A l’empara del previst als articles 57 i 20 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hi-
sendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat 
amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest  text legal, aquest Ajuntament estableix 
la taxa per serveis relatius als animals domèstics. 
 

Article 2n.  Fet Imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació de serveis públics de sanejament, 
identificació, recollida i estança al dipòsit municipal dels animals domèstics, d’acord amb 
els supòsits previstos a l’art.3r d’aquesta ordenança. 
 

Article 3r. Subjectes Passius 

Són subjectes passius els posseïdors d’animals domèstics.  
 

Article 4t. Quota Tributària 

La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la fixada a la tarifa següent per 
cada un dels serveis o activitats.  
 

Per cada placa identificativa 2,80 € / placa 
Pels serveis sanejament 14,25 € / any 
Per cada animal domèstic recollit al terme municipal    87,35 € / recollida 
Per cada dia d'estança de l'animal al dipòsit municipal 10,45 € / dia 
Per col·locació de xip 64 € / xip 

 

Article 5è.  Acreditament 

La taxa s’acredita quan s’inicia la prestació del servei. 
 

Article 6è. Normes de Gestió 

1. Estaran obligats al pagament tots aquells propietaris d'animals a partir del seu acen-
sament, i el corresponent lliurament de la placa identificativa. 

 
2. Aquesta taxa es pagarà anualment, quan els animals  s’acensin per primera vegada i, 

posteriorment, mentre figurin en el corresponent padró o llista cobratòria.  
 
3. Quant al preu de recollida i estada al dipòsit municipal, es pagarà en el moment que el 

propietari de l'animal rebi l'oportuna notificació o en el moment en què el gos sigui re-
clamat si es desconeix el propietari. 
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4. Hauran de censar-se els animals que es trobin deambulant pel terme municipal i que 
els serveis de l’Ajuntament recullin i traslladin al dipòsit corresponent. 

 
 

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 as-
pectes 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 re-
glamentaris de què porten causa. 
 

Disposició final 

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 22 de desembre de 
2015, entrarà en vigor el dia 01 de gener de l'any 2016 i continuarà vigent mentre no se 
n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no 
s'han modificat restaran vigents. 
 


