Ordenança fiscal núm. 5.11.

TAXA PEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DERIVADES DE LA LLEI DE
PROTECCIÓ DELS ANIMALS EN RELACIÓ AL CENS I A LA RECOLLIDA I
CUSTÒDIA DELS ANIMALS DE COMPANYIA
Article 1.- Fonament legal
La present ordenança fiscal es fonamenta en els preceptes i obligacions descrits en el
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, que aprova el text refós de la Llei de protecció dels
animals.
L'article 14.2 del Decret Legislatiu estableix que els ajuntaments han de portar un cens
municipal d’animals de companyia en el qual s’han d’inscriure els gossos, els gats i les fures
que resideixen de manera habitual al municipi. L'article 14.3 segueix dient que les persones
propietàries o posseïdores d’un gos, un gat o una fura té un termini de tres mesos des del
naixement de l’animal o de trenta dies des de la data d’adquisició de l’animal, el canvi de
residència, la mort de l’animal o la modificació d’altres dades incloses en el cens per
comunicar-ho al cens municipal o al registre general. Prèviament a la inscripció de l’animal
en el cens municipal o en el registre general, cal haver-ne dut a terme la identificació d’acord
amb el que preveu l’article 15.1.
Per altra banda l'article 16.1 estableix que correspon als ajuntaments de recollir i controlar
els animals abandonats, perduts o ensalvatgits i de controlar els animals salvatges urbans.
Els ajuntaments han de disposar de centres de recollida d’animals abandonats o perduts
adequats i amb prou capacitat per al municipi, o convenir la realització d’aquest servei amb
ens locals supramunicipals o amb altres municipis.
L’ajuntament o, si escau, l’ens local supramunicipal corresponent s’ha de fer càrrec dels
animals abandonats o perduts fins que siguin recuperats, cedits o, si escau, sacrificats
segons el que estableix l’art. 11.2 (prohibició de sacrifici, excepte per motius humanitaris i
sanitaris).
Amb tot això, cal entendre que els costos que suposen, tant la inscripció en el cens dels
animals, com el manteniment d’aquest i fins i tot les despeses fixes obligades en el
manteniment del servei de recollida i custòdia dels animals, poden ser imputables de
manera directa als propietaris i posseïdors d’animals de companyia en forma de taxa.
Per tant, la present Ordenança Fiscal té com a objectius fixar les taxes per a la prestació del
servei de registre i control d’animals de companyia i el seu manteniment, incloses les
despeses fixes dels serveis de recollida i custòdia d’animals de companyia, de conformitat
amb el previst en els art. 15 al 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, que aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Article 2.- Fet imposable
Constitueix fet imposable d'aquesta taxa, la prestació dels següents serveis:
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La concessió de llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos
La inscripció, la gestió i el manteniment del Cens municipal.
L'establiment i el finançament dels costos fixes del servei públic de recollida i custòdia
d’animals de companyia.
Article 3.-Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa:
Pel que fa als apartats 1) i 3) de l’article 2 de la present ordenança, els propietaris o
posseïdors d’animals qualificats de potencialment perillosos per la legislació vigent.
Pel que fa als apartats 2) i 3) de l’article 2 de la present ordenança, els propietaris o
posseïdors d’animals domèstics de companyia.
Article 4.- Responsables
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries el subjecte passiu i les persones
físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei General Tributària.
2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l´abast que assenyala l’article 43 de la Llei General Tributària.
Article 5.- Exempcions, reduccions i bonificacions
S’estableix una bonificació del 100% de les tarifes establertes en l’article següent.

Article 6.- Quota tributària
La quota tributaria es determinarà segons el següent quadre de tarifes:
Per les inscripcions d’animals en els censos:
Inscripció d’animal en el cens municipal

9,00 €

Pel manteniment dels censos i dels serveis de recollida i custòdia d’animals de companyia
Manteniment del cens i el servei de 9,00 €/any
recollida i custòdia
Manteniment del cens i el servei de
recollida i custòdia gos pigall, d’atura o 9,00 €/any
de treball
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Article 7.- Base liquidable
1.- Amb caràcter general serà igual a la base imposable.
Article 8.- Meritament i període impositiu
La taxa per a la inscripció en el cens merita en el moment de la inscripció de l’animal en el
cens.
La taxa de manteniment del cens i el servei de recollida i custòdia i manteniment de les
instal·lacions específiques meriten anualment d’acord amb els padrons de cobrament
definits per l’ajuntament.
Article 9.- 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 cens d’animals
domèstics, o en el seu cas, per l’obtenció de la llicència corresponent als animals
potencialment perillosos. En aquests casos es lliurarà el corresponent rebut, aquest
document s’haurà de conservar i inclourà el número de la inscripció en el cens d’animals.
En el no previst en aquesta ordenança s’estarà a l’ordenança general reguladora de la
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal.
Article 10.- Infraccions i sancions
Qualsevol animal domèstic radicat en el terme municipal i no inscrit al cens serà considerat
indocumentat, i se li aplicarà la sanció administrativa establerta pel Decret Legislatiu 2/2008,
de 15 d’abril, que aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals, i si s'escau per
l'ordenança governativa municipal de tinença d'animals de companyia.
Article 11.- Remissió normativa
En tot el no previst en aquesta ordenança, s’aplicarà l'establert en el Reglament General de
Recaptació, Llei General Tributària i altres disposicions vigents.

DILIGÈNCIA
Aquesta ordenança ha estat publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm.249, del dia
31 de desembre de 2011.
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Sant Jaume de Llierca, 8 de febrer de 2018.
Vist i plau
L’alcalde

El secretari interventor
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