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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 
 

TAXA   PEL   SERVEI   DE   RECOLLIDA   D’ANIMALS   I   ESTANÇA,  MANUTENCIÓ   I TRACTAMENT 

EN ESTABLIMENTS ADIENTS. 
 

Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara dels articles 57 i 20.4 del Reial Decret 2/2004, 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 pel servei de recollida d’animals i estança, manutenció i tractament en 
establiments adients, que es regirà per la present Ordenança fiscal. 
 
Article 2. Fet imposable 
 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis de recollida d’animals i estança, 
manutenció i tractament en establiments adients quan els serveis siguin prestats per l’Ajuntament, en els 
termes especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present Ordenança. 

 
2. Es considerà gos o gat perdut aquell que no tingui amo o domicili conegut, el que circuli solt sense 
persona que el meni i que no estigui censat, si fos el cas. 
No serà considerat com a perdut el gos, amb collar i/o la xapa censal canina, que romangui a l’entorn 
del seu amo, a distància apta per exercir-ne una prudent vigilància,  encara  que  circumstancialment  no  
estigui  subjectat  per  cap  cadena, corretja o mitjà semblant, sens perjudici de sanció per l’autoritat 
municipal amb motiu d’aquesta darrera mancança. 
A aquest efecte es recolliran els gossos o gats que circulin per les vies públiques sense anar acompanyats 
dels seus amos o d’un responsable. 
 
3. S’exclou del fet imposable els serveis veterinaris i els serveis prestats a propietaris de gossos pigalls. 

 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa, els propietaris o responsables dels animals abandonats o perduts. 
 
Article 4. Responsables 
 
La responsabilitat respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà d’acord amb allò que 
disposen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària. 

 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els 
subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 

 
Article 6. Quota tributaria 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 

SERVEIS Cost unitari (IVA exclòs) 

Recollida i trasllat de l’animal al centre, servei en horari diürn (8.00 a 20.00h) 60,00 € 

Recollida i trasllat de l’animal al centre, servei en horari nocturn (20.00 a 8.00h) 85,00 € 

Recollida i trasllat de l’animal al centre, servei caps de setmana o festius 85,00 € 

Estada residència de gossos, gats o fures (independentment de les hores) 12,00 € 

Recollida d’animals mort i incineració 90,00 € 

Identificació amb microxip i registre a l’ANICOM 40,00 € 
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Article 7. Acreditament 

 
La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei. 

 
Article 8. Règim de declaració i ingrés 
 
La taxa l’abonarà el propietari o responsable de l’animal en retirar-lo, en l’oficina de Can Clarens contra el 
lliurament d’un comprovant que dóna l’Ajuntament o sistema automàtic. Els imports recaptats per Can 
Clarens s’ingressaran mensualment a la Tresoreria Municipal. 

 
Article 9. Infraccions i sancions 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General tributària i la seva 
normativa de desenvolupament. 

 
Disposició  final 

 
La present Ordenança fiscal ha estat aprovada pel ple de l’Ajuntament de 4 de novembre de 2013 i entrarà 
en vigor  a partir de l’1 de gener de 2014 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació 
expressa. 

 


