ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11
Taxa control sanitari d’animals domèstics i d’altra naturalesa , i altres gestions
Article 1.- Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que determina el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals , es regirà per aquesta
ordenança la taxa relativa al control sanitari dels animals de companyia radicats en el terme
municipal.
Article 2.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació, amb caràcter obligatori, del servei
d’inscripció censal del gos, gat o fura, i l’activitat municipal d’inspecció i control de la tinençaconducció o conducció de gossos considerats potencialment perillosos, així com l’activitat
municipal, tant tècnica com administrativa, desenvolupada a instància de part, amb motiu de la
tramitació dels documents necessàries per a l’atorgament de les llicències tinença- conducció,
o conducció de gossos potencialment perillosos.
Article 3.- Subjecte passiu, responsables i successors
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, propietaris o posseïdors
de gossos, gats o fures objecte de la prestació dels serveis.
2. Responsables i Successors.
a) Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a
la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
b) La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
c)

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 4.- Quota tributària
El pagament de les taxes pel control sanitari s’ajustarà a la tarifa següent:
Taxa
Inscripció de l’animal en el cens municipal

3,00 €

Visita per inspecció de les instal·lacions de gossos perillosos per obtenció
de la llicència

27,00 €

Llicència tinença- conducció, o conducció
perillosos ( (inclou vista d’inspecció)

56,76 €

de gossos potencialment

Renovació llicència tinença- conducció, o conducció
potencialment perillosos (inclou vista d’inspecció)

de gossos

33,23 €

Duplicat llicència tinença- conducció, o conducció de gossos potencialment
perillosos

10,56 €

Visita de revisió compliment de la llicència

13,50 €

El pagament de la taxa per la recollida, transport i tractament dels animals morts, s’aplicarà la
següent taxa d’acord amb la normativa que li sigui d’aplicació:
Taxa
Recollida, transport i incineració de l'animal

110,00 €

Article 5.- Exempcions
No s’acreditarà la taxa del servei de control sanitari pels gossos de persones orbes, quan
necessitin l’animal en qualitat de guia i companyia.
Els seus amos, però, hauran d’inscriure’ls en el cens municipal .
Article 6.- Acreditament
S’acredita la taxa i neix l’obligació de contribuir quan es rebi la prestació de qualsevol servei de
control sanitari.
Article 7.Tots els propietaris de gossos, gats o fures estan obligats a inscriure’ls en el cens municipal, de
la qual cosa es lliurarà el resguard oportú.
Article 8.Es lliurarà el corresponent rebut acreditatiu del pagament de la taxa.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 1ª.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
1. Els preceptes d'aquesta ordenança 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
L’acord d’aprovació provisional de la modificació d’aquesta ordenança fou adoptat pel Ple de la
Corporació en sessió ordinària del 29 d’octubre de 2015 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de
2016 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

