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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 

TAXA PER ALS SERVEIS RELACIONATS AMB ELS ANIMALS DE COMPANYIA  

 
 

ARTICLE 1r. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 a) del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i la 
disposició addicional de la Llei 10/2001, del Parlament de Catalunya, de 13 de juliol, 
l’Ajuntament estableix les taxes dels serveis relacionats amb la gestió dels animals de 
companyia, que es regirà per aquesta Ordenança. 
 
ARTICLE 2n. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’activitat municipal, tant tècnica com 
administrativa, desenvolupada a instància de part, en motiu de la tramitació dels 
documents necessaris i serveis relacionats amb els animals de companyia: 
 
1) Tramitació administrativa per a l’atorgament del cens municipal dels animals de 

companyia (lliurament de la xapa censal), o duplicat de xapa censal per pèrdua 
2) Tramitació administrativa per a l’atorgament de la llicència per a la tinença i 

conducció de gossos potencialment perillosos (lliurament carnet), o duplicat de 
carnet per pèrdua 

3) En el cas d’animals domèstics extraviats que s’hagin recollit per l’Ajuntament, el fet 
imposable serà: 
- Recuperació d’animals domèstics extraviats de les dependències 

municipals/del centre d’acollida d’animals abandonats 
- Identificació amb microxip de l’animal a recollir 
- Manteniment al centre d’acollida d’animals de l’animal extraviat 

 

ARTICLE 3r. Subjectes passius 
 

En el cas de l’apartat 1er i 2n de l’article anterior, són subjectes passius el sol·licitant o 
persones físiques o jurídiques en benefici de les quals es presta el servei. 

En el cas de l’apartat 3r de l’article anterior, és subjecte passiu la persona que hagi 
estat identificada com a propietària de l’animal abandonat 

 

ARTICLE 4rt. Exempcions 

Estan exempts de pagament, en el cas de la inscripció en el Registre Censal d’animals 
de companyia, les persones amb disminució visual que siguin propietàries o 
posseïdores d’un gos pigall 

 
ARTICLE 5è. Tarifes  
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La base de l’arbitri i el tipus de gravamen s’ajustaran a la següent tarifa: 
 
 

1) Tramitació administrativa per a l’atorgament del cens 
municipal dels animals de companyia (lliurament de la xapa 
censal) 

15,00€  

 

2) Obtenció nova xapa censal 
 

4,5 € 

3) Tramitació administrativa per a l’atorgament de la llicència per 
a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos 
(lliurament del carnet) 

 

50,07€ 

4) Obtenció duplicat carnet conducció gos perillós 8,27€ 

5) En el cas d’animals domèstics extraviats que s’hagin recollit 
per l’Ajuntament, el fet imposable serà: 

 

5.1)Recuperació d’animals domèstics extraviats de les dependències 

municipals/del centre d’acollida d’animals abandonats 

60,00€ 

5.2) Identificació amb microxip de l’animal a recollir 45,00€ 

5.3) Manteniment diari de l’animal extraviat (cost/dia)  

6,00€/dia 

 
 
ARTICLE 6è. Normes de gestió 
 
Registre censal d’animals de companyia 
 
Tots els propietaris d’animals de companyia han d’inscriure obligatòriament els animals 
en el registre censal de municipi on resideixi l’animal dins del termini màxim de tres 
mesos a comptar des de la data de naixement o de trenta dies a partir de la data 
d’adquisició d’aquest o del canvi de residència.  
 
En el moment de la inscripció al cens, serà lliurada al propietari una placa censal amb 
el número de registre i el número de telèfon del propietari, que haurà de portar 
permanentment en la corretja o en el collar d’animal quan circuli per la via pública. 
 
 
Llicència per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos 
 
Tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós (d’acord 
amb art. 1 de la Llei 10/1999) ha de sol·licitar la llicència per a la tinença i conducció 
de gossos potencialment perillosos davant l’Ajuntament. 
 
L’ajuntament atorgarà la llicència i expedirà un carnet identificatiu a nom del sol·licitant. 
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Anualment, el titular de la llicència haurà de presentar davant l’ajuntament el rebut de 
pagament de l’assegurança corresponent, per tal d’acreditar la vigència de la pòlissa. 
 
 
Recuperació d’animals abandonats o extraviats 
 
Aquest servei correspon a la recollida i recuperació d’un animal abandonat o extraviat 
que l’Ajuntament i/o l’entitat de recollida d’animals abandonats que desenvolupi el 
servei municipal tingui en acollida després de recollir-lo de la via pública. 
 
El termini per recuperar un animal sense identificació és de vint dies. L’animal s’ha de 
retornar al propietari amb la identificació corresponent i amb el pagament previ de 
totes les despeses originades. Si l’animal porta identificació, l’Ajuntament notificarà al 
propietari o posseïdor que té un termini de vint dies per recuperar-lo i abonar 
prèviament totes les despeses originades. Si la recollida de l’animal per part del 
propietari es produeix dins de les 6 primeres hores no es cobraran les despeses 
ocasionades. En el cas de que l’animal no disposi d’identificació s’hauran de pagar 
igualment les despeses originades. 
 
 
Transcorregut aquest termini de vint dies, si la persona propietària o posseïdora no ha 
recollit l’animal, aquest es considerarà abandonat i pot ser cedit, acollit temporalment o 
adoptat. 
 
 
ARTICLE 7è. Beneficis fiscals de concessió potestativa 
 

Estan exempts de pagament, en el cas de la llicència per a la tinença i/o conducció de 
gossos potencialment perillosos aquelles persones que adoptin l’animal mitjançant el 
contracte amb una entitat proteccionista o refugi d’animals.   

S’estableix una bonificació del 50% de la taxa del cens municipal per a adopcions de 
gats i gossos a través d’una protectora o entitat d’animals.  

Per gaudir d’aquesta excepció caldrà acompanyar la sol·licitud de llicència de la 
documentació acreditativa de l’adopció.  

ARTICLE 8è. Recaptació 
 
Amb caràcter general, la liquidació de les taxes que cal satisfer es farà una vegada 
prestat el servei. 
 
En el cas de la taxa corresponent al tràmit dels cens municipal (apartat 1 de l’article 
5è), la taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 
 
ARTICLE 9è. Omissions 
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Seran considerats com a defraudadors els actes o omissions fets amb el propòsit 
d’eludir totalment el pagament de les quotes corresponents. Es conceptuaran com a 
infraccions els actes o les omissions que només signifiquin el compliment defectuós 
d’allò que preveu aquesta Ordenança. 
 
 
ARTICLE 10è. Sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 
reguladora en aquesta ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els 
articles 55 i següents de l’ordenança general. 
 
 
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 fiscal aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada el 16 
d’octubre de 2020,  entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació i continuarà 
vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, 
els articles no modificats restaran vigents. 

 

 


