
 
 

Ordenança Fiscal núm. 31 
 

TAXA PEL SERVEI DE TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS 
 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
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 (TRHL), s’acorda exercir les facultats previstes per aquesta norma per la fixació dels 
elements necessaris per a la determinació de la quota tributària en la Taxa pel servei de tinença 
d’animals domèstics de companyia. 
 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació dels serveis següents: 
 
a) Concessió de llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos. 
 
b) Lliurament d’animals recollits a la via pública. 
 
c) Tinença d’animals domèstics de companyia. 
 
d) Inscripció i alta en el Cens municipal. 
 
 
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 o tenidors 
d’animals qualificats de potencialment perillosos per la legislació vigent. 

2. En els supòsits de l’apartat b) 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 responsable de 
situacions que requereixin l’actuació municipal. 

3. En els supòsits de l’apartat c) i d) de l’article 2 de la present ordenança, els propietaris 
d’animals domèstics de companyia. 

 
Article 4. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tal 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. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 



 
Estaran exempts d’aquesta taxa, però no de donar-se d’alta en el cens les persones cegues o amb altres 
minusvalideses que necessitin un animal domèstic per a guiar-se, així com les persones més grans de 
60 anys que visquin soles. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quota tributària es determinarà segons el següent quadre de tarifes: 
 
 

CONCEPTE QUOTA 
  
- Concessió de llicència per tinença d’animals potencialment perillosos: 32,00
- Lliurament d’animals recollits a la via pública Segons tarifa del Centre d’acollida 

d’animals domèstics de companyia 
del Maresme 

- Inscripció i alta en el cens municipal 6,00
- Revisió anual 30,00
 

 
* En el supòsit de tractar-se d’animals en acollida provinents del Centre d’acollida d’animals 
domèstics de companyia del Maresme, no s’aplicarà la tarifa corresponent a la inscripció i alta en el 
cens municipal durant el primer any. 
 
Article 7. Acreditament 
 
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en que se sol·licita la llicència per a 
la tinença d’animals potencialment perillosos, es recull l’animal de la via pública o bé s’inscriu un 
animal al cens municipal. 
 
Article 8. Normes de gestió 
 
Tots els propietaris d’animals domèstics estan obligats a formular la declaració corresponent dels que 
tinguin, amb les dades necessàries per a la seva inscripció en el Registre d’animals domèstics de la 
població, on se’ls lliurarà el rebut oportú, el qual haurà de ser conservat i així mateix una placa que els 
animals portaran penjada al collar i que inclourà el número de la seva inscripció en el cens d’animals 
domèstics. 
 
Qualsevol animal domèstic radicat al terme municipal i no inscrit al Registre d’animals domèstics 
d’aquest municipi, serà considerat indocumentat, i se li aplicarà, per tant, allò que disposa l’article 9è. 
i següents d’aquesta Ordenança. 
 
En allò no previst en la present Ordenança s’estarà a l’Ordenança General reguladora de la gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal. 
 
Article 9. Omissions 
 
Seran considerats com a infractors els actes o les omissions fetes amb el propòsit d’eludir totalment el 
pagament de les quotes corresponents. Es conceptuaran com a infraccions els actes o les omissions que 
només signifiquen el compliment defectuós d’allò que preveu aquesta Ordenança. 
 
Disposició Addicional.  
 



 
Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o altra norma de rang legal 
que afectin a qualsevol element d’aquesta taxa seran d’aplicació automàtica dins l’àmbit d’aquesta 
ordenança. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 19 de 
setembre del 2007, entrarà en vigor al dia 1 de Gener del 2008 i continuarà vigent mentre no s’acordi 
la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuen vigents. 

 


