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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12  
 
TAXA PELS SERVEIS DE SALUT PÚBLICA I L’ATORGAMENT DE 
LLICÈNCIES ADMINISTRATIVES PER A LA TINENÇA D’ANIMALS  
POTENCIALMENT PERILLOSOS 
  
Article 1. Fonament i naturalesa  
  
Fent 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 del règim 
local, i de conformitat amb el que es preveu en els articles 57 i 20.4.m) del Text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa pels 
serveis de salut pública, realitzats a domicili o per encàrrec, que s’especifiquen 
en les tarifes contingudes en l’annex corresponent, que es regirà per aquesta 
Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de 
l’esmentat text legal.  
  
  
Article 2. Fet imposable.  
  
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis de salut 
pública, realitzats a domicili o per encàrrec, que s’especifiquen en les tarifes 
contingudes en l’annex corresponent.    
  
2. No s’inclouen en el fet imposable d’aquesta taxa, i en conseqüència no 
s’acredita el seu pagament:  
  
a) El cens d’un gos pigall.   
 
b) Els serveis de recollida d’animals en favor de persones en situació de 
precarietat econòmica segons informe dels serveis socials municipals.   
  
  
Article 3. Subjectes passius.  
  
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança el qui es 
beneficiïn dels serveis o les activitats, realitzats per aquest municipi, a què es 
refereix l’article anterior.   
  
  
Article 4. Quota tributària.  
  
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en 
la tarifa següent: 
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1. Servei de recollida i si es el cas, el seu trasllat al centre 
d’acollida  d'animals  

 

1.1 Recuperació d'un animal identificat abans del seu trasllat al 
centre d’acollida d’animals i sense que el propietari n’hagi 
denunciat la pèrdua.  

 
30,00 €  
 

1.2 Recuperació d'un animal identificat una vegada activat el 
servei de trasllat al centre d’acollida, en el termini màxim d’una 
setmana, i sense que el propietari n’hagi denunciat la pèrdua  
 

 
 
70,00 €  
 

       per cada dia que passi del termini fixat anteriorment 6€/dia    

1.3. Recuperació d'un animal no identificat una vegada activat el 
servei de trasllat al centre d’acollida, en el termini màxim d’una 
setmana, i sense que el propietari n’hagi denunciat la pèrdua  
 

 
100,00 €  
 

        per cada dia que passi del termini fixat anteriorment 6€/dia    

1.4. Recuperació d’un animal en el casos en què el propietari 
n’hagi denunciat la pèrdua en el termini  màxim de 24 h.  
 

 
exempt      
 

2.  Llicència per la tinença d'animals potencialment perillosos  40,00 €   

3. Renovació de la llicència per a la tinença d'animals 
potencialment perillosos  
 

 
20,00 € 

4. Inscripció i alta al cens municipal d’animals de companyia   10,00 € 

     
En aquells casos en que es produeixi reincidència dins un període inferior a un 
any s’aplicarà un recàrrec del 50 % sobre la taxa a aplicar.     
  
Article 5. Normes de gestió.  
  
1. Els gossos recollits i ingressats al dipòsit no podran ser retornats sense 
l’abonament previ de la taxa regulada en aquesta ordenança.  
  
2. Tots els aspectes relatius a l’atorgament de la llicència per a la tinença 
d’animals potencialment perillosos es troben regulats en la llei 18/2009 de la 
salut pública i el Decret 170/2002 sobre mesures en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos i l’Ordenança municipal de tinença 
d’animals de companyia.  
  
3. Els deutes per aquesta taxa podran exigir-se pel procediment administratiu 
de constrenyiment, d’acord amb l’article 46.3 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals.   
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Article 6. Obligació de pagament.  
  
1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix amb 
la sol·licitud del servei, llicència o autorització sanitària de què es tracti.  
  
2. El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà en el moment de sol·licitar els 
serveis o la llicència esmentats en l’apartat anterior.   
  
  
Article 7. Remissió normativa  
  
En tot allò no previst en aquesta Ordenança s’estarà al que al respecte 
determini l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, la Llei de Taxes i Preus Públics i altres 
disposicions concordants.  
  
  
Disposició final.  
  
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la 
Corporació en sessió celebrada el 23 d’octubre de 2019 i que ha quedat 
definitivament aprovada en data 13 de desembre de 2019, entrarà en vigor al 
dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la 
seva modificació o derogació expressa.  
  


