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TAXA PER LA TINENÇA I PRESTACIÓ DE SERVEIS RELACIONATS AMB ELS ANIMALS DE
COMPANYIA.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 9640779 3E6DY-VODVU-UVL19 15AFBCB2D5F904F782A0CDA986E1FBD8B84E4575) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

Article 1.- Fonament i naturalesa
De conformitat amb l’article 57 del Reial Decret- Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de llei reguladora de les Hisendes Locals s’estableix la taxa per la
prestació dels serveis sanitaris relacionats amb els animals de companyia i taxa per
concessió de llicència per tinença i conducció de gossos considerats potencialment
perillosos.
Article 2.- Definicions
Als efectes d'aquesta Ordenança, i d’acord amb les definicions contingudes en el Decret
328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el registre general
d’animals de companyia, s’entendrà per animals de companyia l’animal domèstic que les
persones mantenen generalment a la llar amb la finalitat d’obtenir-ne companyia. Als
efectes d’aquesta Llei, gaudeixen sempre d’aquesta consideració els gossos, els gats i les
fures. (art. 3 de la Llei 22/2003 modificat per la Llei 12/2006). En quan a gossos
potencialment perillosos són els regulats en la Llei 10/1999, de 30 de juliol i en la Llei
50/1999, de 23 de desembre, i normativa que les desenvolupen, particularment el Decret
170/2002, d'11 de juny.
Article 3.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de les taxes:
1. Tinença d’animals de companyia.
2. La prestació dels serveis següents de recepció obligatòria:
a) Concessió o renovació de la llicència per a la tinença i/o conducció d’animals
considerats potencialment perillosos.
b) Estada d’un animal de companyia al centre de custòdia i dipòsit d’animals.
c) Captura i/o recollida de gossos.
d) La resta dels serveis especificats a l’article 6 d’aquesta Ordenança.
3. No s'acreditarà la taxa pels gossos de persones orbes, quan necessitin l'animal en
qualitat de guia i companyia ni pels gossos propietat de pagesos que els tinguin allotjats
en masies que es trobin fora del nucli urbà, els amos d’aquests però, hauran d’inscriure’ls
en el cens caní municipal i aportar la cartilla sanitària.
Article 4.- Subjectes passius
Són subjectes passius d'aquesta taxa:
1. En els supòsits de l’art. 3.1, els propietaris o posseïdors d’animals de companyia.
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2. En el supòsit de l’apartat a) de l’article 3.2, els propietaris o conductors d’animals
considerats potencialment perillosos per la legislació vigent.
3. En els supòsits de l’apartat b), c) i d) de l’article 3.2, les persones directament
interessades en el benefici de les quals s’hagi prestat el servei, o bé els responsables de
situacions que requereixin l’actuació municipal.
Article 5.- Acreditament
a) La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en que es sol·licita:
1. La inscripció al cens d’animals de companyia municipal, art. 3.1.
2. La llicència i/o renovació per a la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, lletra a) art. 3.2.
3. La prestació del servei de les lletres b), c) i d) de l’article 3.2.
b)També s’acredita la taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir per la tinença efectiva
d’un animal de companyia no inscrit al cens o inscrit d’ofici.
Article 6.- Quotes
El pagament d’aquesta taxa s’ajustarà a la tarifa següent:
1. LIQUIDACIONS/REBUT DE MERITACIÓ ANUAL:
1.01. La quota anual per la tinença d’un animal de companyia exclusivament gossos serà
de 15,00 € a l’any. Quan la inscripció en el cens es realitzi en el primer semestre de l’any
inicial es meritarà sencera i si és en el segon semestre, el primer any meritarà la meitat
(7,50 €).
1.02. Sense contingut.
2. LIQUIDACIONS DE MERITACIÓ PUNTUAL O ESPECÍFICA:
2.01. Per la tramitació i/o renovació de la llicència per a la tinença i/o conducció d’un
gos considerat potencialment perillós: 65,00 €.
2.02. Per la captura i/o troballa d’un animal. La primera captura 10,00 €, la segona
20,00 €, la tercera 30,00 € i la quarta i successives 90,00 €.
2.03. Per la gestió de la recollida i retorn al seu propietari i/o posseïdor 15,00 €;
aplicable fins a un màxim de 48 hores des de la captura (aquesta tarifa no es compatible
amb la 2.04 següent).
2.04. Per la gestió de la recollida i derivació al centre extern d’acollida (no municipal)
70,00 €; aplicable un cop passades 48 hores des de seva captura (aquesta tarifa no es
compatible amb la 2.03 anterior).
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2.05. Per l’estada diària d’un animal, a les instal·lacions municipals (màxim 48 hores)
5,00 € per dia o fracció, no obstant això, no tributaran les primeres 6 hores d’estada del
primer dia.
2.06. Per la verificació i/o assabentat de llicència d’altre municipi per a la tinença i/o
conducció d’un gos considerat potencialment perillós: 35,00 €.
Les anteriors taxes són independents dels preus o tarifes que s’apliquin per part del
centre extern d’acollida (no municipal), al qual seguin derivats als animals que
transcorregudes 48 hores no siguin lliurats als seus propietaris i/o posseïdors.
Article 7.- Gestió
Tots els propietaris de gossos estan obligats a inscriure’ls en el cens d’animals de
companyia municipal, i aportar la cartilla sanitària actualitzada i acreditar que l’animal de
companyia de la seva propietat porta microxip d’identificació, posteriorment es lliurarà el
resguard de l’alta censal amb el número corresponent, i la tarja identificativa per a les
persones propietàries i/o conductores d’un gos de raça perillosa.
Article 8.- Pagament
1. La liquidació i recaptació dels drets tributaris per captura, recollida, acolliment, estades
i/o retorn, es farà sempre que sigui possible prèviament a la devolució del gos, i en cas
contrari es practicarà la liquidació tributària a posteriori pel seu cobrament corresponent.
2. La taxa per la tramitació o renovació de la llicència de gossos considerats
potencialment perillosos, es gestiona en règim d’autoliquidació, que haurà de
presentar-se junt amb la sol·licitud de la llicència. En el cas que la llicència sigui
denegada o es desisteixi de la sol·licitud, abans que la llicència sigui concedida, el
subjecte passiu tindrà dret a la devolució del 80 per 100 del seu import.
3. La taxa per la tinença d’un animal de companyia, es gestiona a partir dels cens caní
municipal, mitjançant la formació d’un padró de contribuents de periodicitat anual.
4. Les tarifes de l’article 3.2 b), c) i d) es gestionen en règim de liquidació, que
l’Administració practicarà a càrrec del subjecte passiu una vegada s’hagi prestat el
servei.
Article 9.- Baixes del padró.
Les baixes del cens caní produïdes durant el primer semestre natural d’un exercici
econòmic donaran lloc a una reducció del 50% de la quota anual
Article 10. Infraccions i sancions
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En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposa l'article 77 i següents de la Llei
General Tributària.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal regirà a partir de l'1 de gener de l’any 2014 i es mantindrà
mentre no s’acordi la seva modificació o la seva derogació expresses.
EXPEDIENT E: 2019_2098 REDACCIÓ ACTUALITZADA A LA REVISIÓ PRIMERA/2020.
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