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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 39 
 

TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE GOSSOS I GATS 
 
ARTICLE 1. FONAMENT I NATURALESA 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20. 4 del RDL 2/2004, de 5 de març del 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 per a la prestació 
de serveis sanitaris relacionats amb els animals que es regirà per la present Ordenança 
fiscal. 
 
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis sanitaris que es regulen en 
aquesta ordenança relacionats amb els animals de companyia i referits, principalment , a 
la recollida dels animals abandonats a la via pública o en terrenys privats, així com la 
inscripció en el cens municipal de tots els gossos i gats que resideixen en el municipi, i la 
tramitació de les llicències de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. 
Contempla  l’execució física, per part de l’Ajuntament o empresa delegada, de les 
actuacions necessàries. 
 
ARTICLE 3. SUBJECTES PASSIUS 
 
Són subjectes passius d’aquesta taxa, els propietaris dels animals de companyia, sempre 
que sigui possible la seva identificació.  
 
ARTICLE 4. TARIFES 
 
Les tarifes que cal aplicar són les següents: 
 

Concepte Import 
1. Estada en dipòsit municipal (dia) 10,00€ 
2. Lliurament de placa o duplicat de placa   6,00€ €
3. Llicència per tinença i conducció d’animals perillosos 82,00€ €
4. Renovació llicència per tinença d’animals perillosos.   82,00€ €
5. Per recollida d’animals i trasllat al dipòsit municipal 50,00€ €
6. Per inscripció i manteniment al cens d’animals de companyia 5,00€ €

 
 
ARTICLE 5.NORMES DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ  
 
El pagament de la taxa s'exigeix en el moment de la prestació del servei. L'import de la 
taxa es fa efectiu a l'oficina corresponent contra el lliurament d'un comprovant que dóna 
l’Ajuntament o mitjançant un sistema automàtic.  
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Els imports recaptats s'ingressen diàriament als comptes restringits oberts amb aquest 
objecte i es liquiden a la Tresoreria Municipal amb la periodicitat que determini 
l’Ajuntament. 
 
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  
 
La modificació d’aquesta ordenança fiscal començarà  a regir a partir del dia 1 de gener 
de 2022 i continuarà en vigor fins a la seva modificació o derogació. 
 


