
   
 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 
 

TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA I CUSTÒDIA D’ANIMALS DOMÈSTICS  
 
 

Article 1. Fonament i naturalesa  
 

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 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, 
l’Ajuntament estableix la taxa per recollida i custodia d’animals domèstics.  
 
 
Article 2. Fet imposable 

 
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa: 
La recollida i custodia d’animals recollits a la via pública. 
 
 
Article 3. Subjectes Passius 
 

En són subjectes passius els propietaris dels animals recollits i/o persones 

directament interessades en benefici de les quals s’hagi prestat el servei o bé els 

responsables de situacions que requereixin l’actuació municipal. 
 
Article 4. Quotes tributàries  
 
La quota tributària és el resultat d’aplicar les següents tarifes: 
 

1.- Animals recollits a la via pública, estança fins a 
24 hores en local municipal  

100,00 € 

2.- Animals recollits a la via pública, estança fins a 
48 hores en local municipal 

200,00 € 

 
 
Article 5. Normes de gestió i recaptació 
 
La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei de recollida. 

L'import de la taxa es farà efectiu a les oficines municipals contra el lliurament d'un 

comprovant que s’haurà de presentar per a poder retirar l’animal.  
 
Article 6. Infraccions i sancions  
 

Els funcionaris municipals encarregats del cobrament a les oficines corresponents 

són responsables de la defraudació que es pugui produir en l'expedició dels 

comprovants referits, amb la penalització conseqüent d'acord amb les disposicions 

legals vigents.  
 
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 estatal i autonòmica 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, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el 20 de juny de 2014 i 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.  
 

 


