
                                                                   
  
  
   

 
ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2018 

Ordenança fiscal núm. 40 

 

TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE GOSSOS I ALTRES ANIMALS DE 

COMPANYIA I SIMILARS 

 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 

 

A l'empara del previst als articles 57 i 24 de text refós de la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 

conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, aquest 

Ajuntament estableix la taxa per la recollida de gossos. 

 

Article 2. Fet imposable 

 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis de recollida de gossos i 

altres animals domèstics, així com els serveis derivats de l’estada temporal al centre 

d’acollida temporal de l’Ajuntament (servei veterinari, alimentació, neteja, microxips, etc.) 

 

Article 3. Subjectes passius 

 

Estan obligats al pagament de la taxa en aquesta ordenança els qui es beneficiïn del 

servei a que es refereix l'article anterior. 

 

Article 4. Responsables i successors 

 

1.  Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 

a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 

 

2.  La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 

acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 

 

3.  Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 

físiques, jurídiques, i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 

General tributària i a l’Ordenança General. 

 

Article 5. Tarifes 

 

La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa a les tarifes 

següents: 

 

 Epígraf 1. Transport i recollida 

 

                            1er servei              2n servei pel         A partir del 3r servei 

                                      mateix animal         pel mateix animal 

 

De 9 h a 21 h ......   69,90               90,65                           120,90 

De 21 h a 9 h ...... 103,25   133,95                           178,60 

Dies festius ......... 103,25   133,95                           178,60 

 

El segon i posteriors serveis es cobraran sempre i quan es realitzin en el mateix 

any del primer servei.  
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 Epígraf 2. Estada. 

 

1. Entre el 1er i el 3 er dia, per dia ............................................................ 10,75 

2. A partir del 4rt dia, per dia .................................................................... 16,10 

  

 Epígraf 3. Microxip, si s’escau.  

 

1. Per la seva col·locació .......................................................................... 62,20 

 

 Epígraf 4. Servei veterinari. 

 

1. Per cada servei .................................................................................... 66,90 

 

         Epígraf 5. Servei d’immobilització 

 

1. Per cada servei ..................................................................................52,50 

 

 

Article 6. Obligació de pagament 

 

1.  L'obligació de pagament de la taxa regulat en aquesta ordenança neix des que es 

realitzi el servei a que es refereix l'article primer. 

 

2.  El pagament de la taxa s'efectuarà en el moment del lliurament del certificat 

necessari per poder recuperar el gos. 

 

 

Disposició final 

 

Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada pel Ple en sessió celebrada el 29 de 

novembre de 2017 començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2018 i continuarà vigent 

mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 

articles no modificats restaran vigents. 

 

 

 

 

 

 

 


