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ORDENANÇA FISCAL NUM. 14 

 
 

TAXA  PER SERVEIS RELATIUS A  LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA  
 
ARTICLE 1 . DISPOSICIÓ GENERAL 
 
D’acord amb allò que disposa l’art. 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 

de les bases de règim local, i de conformitat amb el que estableixen els arts. 15 a 19, 
en relació amb el 58, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les 
Hisendes Locals, s’estableix la taxa pels serveis relatius a la tinença d’animals de 
companyia. 

 
ARTICLE 2 . FET IMPOSABLE 
 
Constitueix el fet imposable la prestació dels serveis d’elaboració i manteniment 

d’un cens d’animals de companyia, vigilància i inspecció dels nuclis zoològics amb 
animals de companyia, especialment establiments de venda, guarda, recollida i cria  
del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
protecció dels animals. 

 
ARTICLE 3 . SUBJECTES PASSIUS 
 
Amb caràcter general són subjectes passius de la taxa els propietaris dels animals 

de companyia mitjançant la seva inclusió en el cens  municipal d’animals dels 
companyia  previstos a l’article 3.b) del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. 

 
ARTICLE 4 . EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
 

Estaran exempts d’aquesta taxa, però no de donar-se d’alta en el cens, les persones 
amb disminució visual o amb altres discapacitats que siguin propietàries d’un gos 
pigall o d’assistència per a guiar-se, així com els que visquin sols. 
 
Estaran exempts del pagament les persones propietàries d’un gos ensinistrat per a la 
realització de tasques especialitzades en cossos de seguretat o d’emergència. 

 
ARTICLE 5 . QUOTA 
 
La quota tributària per a la prestació d’aquest servei es fixa en 6,50 €/ any per la 

inscripció i el manteniment del registre d’animals de companyia. 
 
Pels animals catalogats com a perillosos, d’acord amb l’article 2 del Decret 

170/2002, d’11 de juny i l’article 28 de l’ordenança municipal sobre tinença d’animals, 
la inscripció i registre serà de 12 € /any. Per l’expedició de la tarja identificativa, 
s’abonaran 3 €. 
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S’aplicarà quota zero, a  aquells propietaris d’animals de companyia que acreditin 
haver adoptat o acollit un animal de companyia del Centre d’Acollida d’Animals de la 
Selva (CAAS). Aquesta bonificació s’aplicarà d’ençà de la comunicació de l’adopció o 
acollida temporal. Els interessats hauran de presentar a l’Ajuntament la sol·licitud 
expressa amb els documents justificatius de l’adopció o acollida de l’animal de 
companyia abans del 31 de desembre de l’any anterior al de la meritació de la taxa. 
En qualsevol cas no quedaran exempts de donar d’alta l’animal en el registre censal. 
 

S’aplicarà quota zero de la taxa de l’any en curs, els propietaris d’animals de 
companyia que col·laborin en les campanyes de foment de la tinença responsable 
d’animals que es facin des de la regidoria de medi ambient de l’ajuntament. La 
participació en aquestes campanyes no eximirà als subjectes passius de donar d’alta 
en el registre censal d’animals de companyia. 

 
ARTICLE 6 . ACREDITAMENT 
 
Aquesta taxa té caràcter anual i s’acreditarà per primera vegada quan s’adquireixi 

l’animal que s’haurà d’inscriure en el cens municipal d’animals de companyia i 
posteriorment, el primer de gener de cada any. 
 

ARTICLE 7 . NORMES DE GESTIÓ  
 
Es confeccionarà cada any una llista cobratòria mitjançant els antecedents, 

modificacions, altes i baixes que s’hagin produït en l’exercici anterior. 
 
Els subjectes passius hauran de practicar l’autoliquidació de la quota corresponent 

al primer acreditament, d’acord amb els terminis i forma establerts en l’ordenança 
fiscal general. 

 
ARTICLE 8 . RECAPTACIÓ, INSPECCIÓ, INFRACCIONS I SANCIONS 
 
Es regularan per disposicions contingudes a l’Ordenança fiscal general. 
 
ARTICLE 9 . APROVACIÓ I VIGÈNCIA. 
 
La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017 i seguirà vigent 

mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


