
 
 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27 
 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS RELACIONATS AMB LA  
TINENÇA D’ANIMALS 

 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el 
que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix les taxes per la 
prestació del servei de registre censal, d’animals de companyia, per la tramitació de la llicència 
per tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos, i per la retirada i 
custòdia d’animals abandonats, perduts o deixats a la via pública, que es regiran per la present 
Ordenança. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable d’aquestes taxes: 
 
1. Realització del cens caní amb el genotip de l’ADN. 
 
2. La activitat administrativa necessària per a l’atorgament i renovació de la llicència per a la 
tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. 
 
3. La prestació del servei de retirada d’animals, quan els seus propietaris els hagin abandonat, 
perdut o deixats de forma antireglamentària, a la via pública. 
 
4. El dipòsit i la custòdia de l’animal fins que sigui retirat del centre d’acollida per l’interessat. 
 
5. El registre censal de l’animal. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de les taxes regulades en la present ordenança: 
 
1. En l’apartat 1 de l’article anterior, és la  persona propietària o posseïdora de l’animal de 
companyia resident en aquest municipi. 
 
2. En l’apartat 2 de l’article anterior, la persona a nom de la qual es sol·liciti la llicència per a la 
tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos. 
 
3. Els propietaris dels animals retirats, que estan obligats a pagar les tarifes de retirada i 
custòdia que s’assenyalen. 
 
Article 4. Quotes tributàries 
 
 
La quota tributària és el resultat d’aplicar les següents tarifes:    EUROS 
 
 
Concessió i/o renovació de la llicència de tinença i/o conducció de gossos 
Potencialment perillosos        30,00 
 
Retirada i custòdia 1 animal        30,00 



Per cada dia de custòdia          3,00 
 
Extracció de sang per part d’un professional, anàlisi genotipat de la mostra 
sang i xapa d’identificació        36,00 
 
El registre censal de l’animal         10,00 
 
 
Exempcions: 
 
Estan exempts del pagament de les taxes per la prestació dels serveis de registre censal les 
persones amb disminució visual que siguin propietàries o posseïdores d’un gos pigall i les 
persones propietàries o posseïdores del gos o gat adoptat.  
  
 
Article 5. Normes de gestió i recaptació 
 
La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei. 
L’import de la taxa de retirada i custòdia dels animals i per identificació amb microxip es farà 
efectiu a les instal·lacions on es presti el servei de recollida d’animals. 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes d e l’ordenança i de les referències que 
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgac ió 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 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el 18 d’octubre de 2018 i que ha quedat definitivament aprovada en data 20 de 
desembre de 2018, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, 
els articles no modificats restaran vigents. 
 


