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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18 Taxa per tinença d’animals 
 

 
Article 1. Fonament i naturalesa 

 

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 

de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i per l’article 1r de la Llei 3/94 de 20 d’abril, i de conformitat amb 

el que disposen els articles 15 al 19 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, aquest Ajuntament 

estableix la taxa per la tinença d’animals, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les 

normes de la qual s’atenen al que disposa l’art. 58 en relació a l’article 20.1.B) de 

l’esmentada Llei 39/88.  

 

Article 2. Fet imposable  

 

El constitueix l’activitat municipal tendent a l’establiment del cens de tots el gossos i gats que 

habitualment resideixin en el municipi, vetllar per la necessària identificació censal dels que 

circulin per les vies o espais públics i en general l’activitat desenvolupada per la lluita 

sanitària contra les zoonosis.  

 

Article 3 Subjectes passius 

 

Estan obligats al pagament del tribut tots els propietaris dels gossos i gats que resideixen 

habitualment en el terme municipal, per cadascun.  

 

Article 4. Responsables  

 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 

físiques i jurídiques a què es refereixin els articles 38 i 39 de la Llei general tributària. 

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 

interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 

supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei general tributària.  

 

Article 5. Acreditació i període impositiu 

 

La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï la prestació del servei o la 

realització de l’activitat, tot i que es podrà exigir el dipòsit previ del seu import, total o parcial. 

Per als períodes següents a la inscripció de l’animal en el cens corresponent i l’alta en el 

padró municipal, l’acreditació de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període 

impositiu comprendrà l’any natural.  
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Article 6. Quota tributària 

 

1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que serà de 4,00 euros per 

animal. La quota per tinença d’animals és de caràcter anual i irreductible. 

 

2. No estan subjectes a aquesta taxa els serveis prestats amb referència als gossos i gats 

dels cecs o discapacitats amb més d’un 33% d’afectació ni aquells gossos i gats els 

propietaris dels quals tinguin més de 65 anys d’edat o els que sense sobrepassar aquesta 

edat tingui concedida una pensió per incapacitat laboral permanent, sense perjudici de 

l’obligació de vacunació i registre d’animals.  

 

Article 7. Normes de gestió. 

 

1. L’alta en el registre de gossos i gats amb la liquidació de la taxa regulada en aquesta 

ordenança produirà automàticament l’alta en el padró d’aquesta. 

 

2. Les baixes que es formulin a l’efecte del cens municipal de gossos i gats produiran, 

automàticament, la baixa al padró de la taxa regulada per aquesta ordenança, que, en tot 

cas, tindrà efecte a partir del dia primer de l’exercici següent al del que s’ hagi formulat 

aquella. 

 

3. Un cop notificada la liquidació corresponent a l’alta al respectiu padró o matrícula, es 

podran notificar col·lectivament les successives liquidacions mitjançant edictes que ho 

adverteixin. 

 

4. Els imports es faran efectius en el període fixat en el calendari de cobrament que s’aprovi 

cada any. 

 

5. Per l’alta al cens municipal d’animals de companyia i el pagament de la taxa anyal, 

corresponent a l’any de l’alta, s’expedirà una placa, la qual indicarà el número de la seva 

inscripció en el cens corresponent i serà la mateixa per a tota la vida de l’animal.  

 

Article 8. Infraccions i sancions 

 

Les infraccions i les defraudacions d’aquesta ordenança seran sancionades, segons el grau 

de bona o mala fe del subjecte infractor, la comissió repetida d’infraccions tributàries, etc., 

d’acord amb el que disposa el capítol Vl del títol II de la Llei general tributària sobre 

infraccions i sancions tributàries, modificat per la Llei 25/1995, de 20 de juliol, i 

concordants.  
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Article 9.  

 

L’Ajuntament podrà exigir les taxes en règim d’autoliquidació.  

 

Article 10. 

 

Així mateix, l’Ajuntament podrà establir convenis de col·laboració amb entitats, institucions i 

organitzacions representatives dels subjectes passius de les taxes, amb la finalitat de 

simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquestes, o els 

procediments de liquidació o recaptació.  

 

Disposició final  

 

La redacció d’aquesta ordenança fiscal va estar aprovada provisionalment en el Ple de la 

Corporació del dia vuit de febrer de dos mil tres, ha quedat definitivament aprovada el 

tretze de març de dos mil tres, començarà a regir l’endemà de la seva publicació complerta 

al BOPT.  
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