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TAXA PER LA RECOLLIDA D’ANIMALS

Article 1
Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.o) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per la prestació de serveis sanitaris relacionats amb els animals, que es
regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2
Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis sanitaris que es regulen
en aquesta ordenança relacionats amb els animals de companyia i referits, principalment,
a la recollida dels animals abandonats a la via pública o en terrenys privats.
Article 3
Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, els propietaris dels animals
de companyia, sempre que sigui possible la seva identificació.
Article 4
Responsables i successors
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals
a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. 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 5
Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
Article 6
Tarifes
A- Servei de recollida ordinària d’un animal ................................................ 60 euros.
B- Servei d’estada ....................................................................................... 5 euros/dia.
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Article 7
Normes de gestió i recaptació
El pagament de la taxa s’exigeix en el moment de la recollida de l’animal per part dels
propietaris.
El pagament de la taxa es podrà fer mitjançant transferència bancària.
Els imports recaptats s’ingressaran diàriament als comptes restringits oberts a aquest
objecte i es liquidaran a la Tresoreria municipal amb la periodicitat que determini
l’Ajuntament.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el 26 d’octubre de 2017, entrarà en vigor el mateix dia de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener
del 2018. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació
o la seva derogació expresses.
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