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la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, 
concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o 
aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, 
quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis 
municipals ho facin convenient. 

 

Article 10è.- Infraccions i sancions. 

1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la taxa 
dins els terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària tipificada 
a l’article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa 
l’esmentat article. 

2. La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de gestió, 
inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es 
preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals. 

Disposició addicional.- Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de 
normes posteriors. 

Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 

Disposició final. 

La present Ordenança fiscal va estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada 
el dia 21 d’octubre de 2021, i entrà en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener del 2022 i 
hi romandrà fins la seva modificació o derogació expressa. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25 
REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS DE CONTROL I TINENÇA 

D’ANIMALS 
 

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 

Constitueix el fet imposable la prestació dels serveis d’elaboració d’un cens, vigilància i 
inspecció relacionats amb la tinença de gossos i manteniment de la corresponent 
infraestructura. 

Article 3r. Subjectes passius 

Amb caràcter general són subjectes passius de la taxa els propietaris de gossos mitjançant 
la seva inclusió en el cens caní municipal, previst a l’art. 7 de l’Ordenança municipal de 
control i tinença d’animals, així com a l’art. 40.2 de la Llei 3/1988, de 4 de març, de 
Protecció dels animals. 

Article 4t. Quota 

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

 CONCEPTE QUOTA 

1 Quota d’alta al cens (1r any) 11,00€/cada un 

2 Quota anual de manteniment 11,00€/cada un 

3 Llicència per a la tinença i conducció de gossos considerats 
potencialment perillosos (RD 287/02, de 22 de març) 

30,00€/cada un 

 

Estaran exempts d’aquesta taxa les persones cegues o amb altres discapacitats que 
necessitin un gos per guiar-se, així com les persones que acreditin una renda familiar 
ponderada inferior a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples. 
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Article 5è. Acreditament 

Aquesta taxa té caràcter anual i s’acreditarà en el moment de la inscripció de l’animal en el 
cens caní municipal i posteriorment, el primer de gener de cada any, a excepció de l’exercici 
en el que es produeixi alta o baixa en el cens, cas en el qual les quotes es prorratejaran 
trimestralment. 

En els casos de baixa de l’animal, el subjecte passiu tindrà dret a sol·licitar la devolució de 
l’import corresponent als trimestres naturals en què no se li hagi prestat el servei; no 
obstant, si la baixa es produeix en el primer trimestre i la sol·licitud es presenta dintre del 
termini de cobrament voluntari de la taxa, el subjecte passiu tindrà dret a que la quota li 
sigui prorratejada. 

Article 6è. Normes de gestió 

La gestió es farà per padró, que es confeccionarà cada any mitjançant els antecedents, 
modificacions, altes i baixes que s’hagin produït en l’exercici anterior. 

Article 7è. Recaptació, inspecció, infraccions i sancions 

Es regularan per 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 20 de desembre de 2017. Entrarà en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener del 
2018 i hi romandrà fins la seva modificació o derogació expressa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


