Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS RELACIONATS AMB ELS ANIMALS DE
COMPANYIA
Article 1. Fonament legal.
De conformitat amb el que disposen els articles 15 i 16, en relació amb els articles
20 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals s'acorda exercir les facultats
previstes per aquesta norma per a la fixació dels elements necessaris per a la
determinació de la quota tributària en la Taxa per la prestació de Serveis
relacionats amb els Animals de Companyia.
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de les taxes, la prestació dels serveis següents:
a) Tramitació administrativa per a l’atorgament i/o renovació de la llicència per a la
tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos.
b) Prestació del servei de recollida, trasllat i dipòsit dels animals de companyia
recollits a la via pública, i dels que l’administració local consideri que els seus
propietaris o posseïdors incompleixen de manera greu o persistent les
obligacions i drets dels animals, segons la normativa vigent sobre protecció dels
animals.
c) Identificació mitjançant microxip, vacunació, desparatització i qualsevol altre
tractament sanitari indispensable per la salut dels animals.
d) Eutanàsia, mitjançant mètodes indolors, i incineració d'animals de companyia
allotjats al centre de recollida d'animals.
Article 3. Subjectes passius.
Són subjectes passius d'aquesta taxa:
1. En els supòsits de l'apartat a) de l'article 2 de la present ordenança, els
propietaris de gossos potencialment perillosos.
2. En els supòsits dels apartats b), c) i d) de l'article 2 de la present ordenança, les
persones directament interessades en el benefici de les quals s'hagi prestat el
servei, o bé els responsables de situacions que requereixin l'actuació municipal.
Article 4. Responsables.
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.
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Article 5. Bonificacions
S’estableix una bonificació del 100% de totes les quotes tributàries d’aquesta
ordenança per als propietaris de gossos pigall.
Article 6. Quota tributària
La quota tributària es determinarà segons la naturalesa de l’acta o servei d’acord
amb les tarifes següents:
SERVEI

Quota (€)

Inscripció en el Cens municipal d’animals de companyia
Tramitació de la llicència de tinença i conducció de gos potencialment
perillós
Tramitació de la llicència de conducció de gos potencialment perillós
Renovació de la llicència de tinença i conducció de gos potencialment
perillós
Recollida d’animals de companyia (sense immobilització) i trasllat al
centre
Recollida d’animals de companyia amb immobilització (rifle anestèsic)
i trasllat al centre
Per estada diària d’un animal de companyia (manutenció diària)
Esterilització femella
Esterilització mascle
Vacunació
Col·locació de xip
Desparasitació
Eutanàsia de l’animal

gratuït
27,30
4,55
21,10
51,25
102,50
6,15
102,50
82,00
15,38
44,65
35,88
82,00

Article 7. Acreditament
La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en que es sol·licita
que s’iniciï l’actuació o l’expedient, o bé des de que s’iniciï la realització del servei
corresponent.
Article 8. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa corresponent als serveis prestats serà liquidada per l’Administració, que
la notificarà al subjecte passiu, pel seu pagament.
3. La notificació i recaptació de les taxes es realitzarà per part de l’ORGT de la
Diputació de Barcelona, d’acord amb el conveni subscrit entre ambdós organismes,
i les seves actuacions s'adequaran al previst per la normativa aplicable i l'ordenança
general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals.
Article 9. Infraccions i sancions
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Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les taxes
regulades en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la
Llei General Tributària i l’Ordenança General.
Article 10. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles
anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients
per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes
passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials
derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme
l'Organisme de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la
seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos
de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la
província de Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació.
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 entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el
Butlletí Oficial de la Província i regirà fins a la seva modificació o derogació
expressa.
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