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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26 

REGULADORA DE LA TAXA DEL SERVEI DE RECOLLIDA D’ANIMALS I ESTANÇA, 
MANUTENCIÓ I TRACTAMENT EN ESTABLIMENTS ADIENTS 

 
Article 1r. 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 57 

del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, s’estableix la taxa pel servei de cens, vigilància i inspecció 

d’animals. 

 

 
Article 2n. Fet imposable 

 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis de recollida d’animals perduts, i 

estança, manutenció i tractament en establiments adients quan els serveis siguin prestats per 

l’Ajuntament, ja sigui directament o a través d’empresa contractada,  en els termes especificats 

en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present Ordenança.  

2.  Es consideraran gossos perduts aquell que circulin per les vies públiques sense anar 

acompanyats dels seus amos o d’un responsable.  

 

 
Article 3r. Subjectes passius 

Són subjectes passius de la taxa, els propietaris o responsables dels animals que siguin recollits 

pels serveis municipals. 

 

. 
Article 4t. Quota 

La quota tributària per a la prestació d’aquest servei es fixa en: 

- Quota per recollida de gos ...........108,90€ 

 

 
Article 5è. Acreditament 

La taxa es meritarà quan s’iniciï la prestació del servei 

 

 
Article 6è. Normes de gestió 

La gestió es farà per liquidació, i serà abonada pel subjecte passiu a la Tresoreria de 

l’ajuntament o Organisme delegat de Recaptació. 
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Article 7è. Infraccions i sancions 

Es regularan per les disposicions contingudes a l’Ordenança fiscal general. 

 

 
Article 8è. Aprovació i vigència 

 

La present Ordenança fiscal ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 

dia 25 de febrer de 2016. Entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 

Província  i hi romandrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 


