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Ordenança Fiscal núm. 20. 
 
 

TAXA RELATIVA A LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA I QUALSSEVULLA 
ALTRES DE NATURALESA SEMBLANT I ALS SERVEIS MUNICIPALS DE SANITAT I 

CONSUM 
 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa. 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i en 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa relativa a la 
tinença d’animals de companyia  a la prestació de serveis municipals de sanitat i consum   
i qualssevulla altres de naturalesa semblant, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, 
les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat Text refós. 
 
 
Article 2n. Fet imposable. 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa relativa a la tinença d’animals de companyia 
(gossos, gats, fures i altres que pugui establir la legislació vigent),  i qualssevulla altres 
de naturalesa semblant que s’especifiquen en la tarifa de l’annex d’aquesta ordenança. 
 
També constitueixen el fet imposable de la Taxa l’activitat municipal, tant tècnica com 
administrativa, per la concessió o renovació de l’autorització sanitària: 
 
a) Activitats derivades del control sanitari en establiments. 
 
 -Servei d’autorització sanitària en establiments de tatuatge i/o pírcing.  
 
 
Article 3r. Subjecte passiu. 
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 5.4 de l’Ordenança General, que 
sol·licitin o es beneficiïn dels serveis indicats. 
 
 
Article 4t. Responsables. 
 
Respondran solidàriament o subsidiàriament del deute tributari les persones o entitats, 
en els supòsits i amb l’abast que assenyala el Capítol 2 Secció 1 de l’Ordenança 
General. 
 
 
Article 5è. Beneficis fiscals. 
 
No es concedirà cap benefici fiscal sobre els imports de les quotes tributàries que 
s’assenyalen en les tarifes d’aquesta taxa. Excepte en la taxa relativa a la tinença 
d’animals de companyia  quan els seus propietaris siguin persones cegues o disminuïdes 
físiques que els necessitin com a guia i els de les persones de 60 anys o més que 
visquin soles. 
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Article 6è. Quota tributària. 
 
La quota serà la que es fixa en les tarifes de l’annex, per la prestació de cadascun dels 
diferents serveis que es detallen. 
 
 
Article 7è. Meritació i període impositiu. 
 
1. La taxa es meritarà quan s’iniciï la prestació de qualsevol dels serveis especificats a 
l’annex. 
 
2.La Taxa  relativa a la tinença d’animals de companyia: 
2.1 Per primera vegada, quan es doni d’alta en el cens corresponent. 
2.2 Posteriorment, el primer dia de l’any. 
 
El període impositiu serà l’any natural. 
 
3. La taxa pels serveis sanitaris es meritaran quan es presenti la sol·licitud que iniciï 
l’actuació o prestació de serveis. 
 
Tanmateix en els casos en que actuï l’administració d’ofici, les taxes es meritaran quan 
s’iniciï efectivament l’actuació administrativa o prestació dels servei. 
 
4.  Quan per causes no imputables al subjecte passiu el servei no es presti es procedirà 
a la devolució de l’import satisfet. 
 
 
Article 8è. Règim d’ ingrés. 
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 
2. Juntament amb la sol·licitud es presentarà degudament complimentada 

l’autoliquidació de la taxa que acrediti el seu pagament, així com la declaració on 
constin els elements de la taxa. 

 
2.1 En la taxa relativa a la tinença d’animals de companyia, al donar-los d’alta en el cens 

es lliurarà al propietari la placa corresponent. 
 
3. Aquesta autoliquidació tindrà caràcter de liquidació provisional subjecte a 

comprovació d’acord amb el que disposen els articles 120 de la Llei General 
Tributària i 40 de l’Ordenança Fiscal General i s’entendrà elevada a definitiva quan 
s’hagi prestat el servei corresponent. 

 
4. En la taxa per serveis de salubritat pública i ambiental relativa a la tinença de gossos 

una vegada estiguin inclosos en els padrons o matrícules, per anys naturals en la 
Tresoreria Municipal o on l’Ajuntament determini. 

 
 
Article  9è. Comprovació i investigació. 
 
1.- La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu 
en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen. 
 
2.- Les infraccions tributaries que es detectin o es comentin en els procediments de 
gestió, inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el 
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que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
Article 10. Exempcions: 
 
Sens perjudici de l’obligació de proveir-se de l’autorització, per desenvolupar l’activitat o 
de realitzar les comunicacions que obligui la legislació són exemptes de la taxa: 
 
1- Les transmissions per actes intervius o per causa de mort, entre familiars de primer 
grau, sempre que l’exempció se sol·liciti dins  els sis mesos següents al fet motivant 
d’aquesta transmissió. En les mateixes condicions anteriors les constitucions de 
societats mercantils, civils, comunitats de béns i associacions en que el titular de la 
autorització sanitària continuï com a soci o associat de la persona jurídica que va a 
continuar el desenvolupament de l’activitat. 
 
També la dissolució de les persones jurídiques esmentades en que un dels seus 
integrants socis, partícips, passin a ser els titulars de l’activitat. 
 
Aquesta exempció és condicionada a que no hagi alteracions de les instal·lacions. 
 
2- Els subjectes passius d’aquesta taxa restaran exempts a l’exercici 2018 en els 
mateixos casos previstos a l’article 4 bis de l’ordenança fiscal número 9, reguladora de la 
taxa per la intervenció en les activitats i instal·lacions. 
 
 
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. 
 
Aquesta Ordenança ha estat aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en la 
sessió del dia 18 de desembre de 2019. Entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2020 i 
tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
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ANNEX DE TARIFES 
 
 
Tarifa primera. Tinença d’animals de companyia. 
 
1. Serveis de salubritat pública i naturalesa relativa a la tinença d’animals de companyia. 
 
  Euros 
1.1  Per cada placa al causar alta i pels serveis corresponents al 
mateix any. El propietari haurà de pagar ..................................................................... 18,90 
 
1.2 Per cada placa, en altres supòsits. El propietari haurà de pagar ......................... 10,80 
 
1.3 Per la prestació dels serveis anualment. El propietari haurà de satisfer ............... 15,80 
 
 
Tarifa segona. Visites de comprovació i inspecció en matèria de Consum. 
 
Visites d’inspecció i comprovació del grau de compliment de la legislació vigent, excloses 
la primera i segona inspecció: 
 
  Euros 
 
 3a.  ............................................................................................... 384,65 
 4a.  ............................................................................................... 643,20 
 5a.  ............................................................................................... 932,00 
 següents   ................................................................................. 1.237,45 
 
Tarifa tercera. Visites de comprovació i inspecció en matèria de control sanitari en 
establiments. 
 
Visites d’inspecció i comprovació del grau de compliment de la legislació vigent: 
 
  Euros 
 
 1ª Visita  ....................................................................................... 227,35 
 2ª Visita i següents  ..................................................................... 293,25 
 




