D’acord amb allò que disposa l'article 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de llei reguladora de les Hisendes Locals s’estableix la taxa per la prestació dels
serveis sanitaris relacionats amb els animals de companyia i la taxa per la concessió de la llicència per
tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos.
Els ajuntaments estan obligats a disposar d’un registre censal d’animals de companyia (art. 7.1 del
Decret 328/1998 de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el registre general d’animals de
companyia) i podran percebre per la prestació d’aquest servei les taxes corresponents. En quan a gossos
potencialment perillosos són els regulats en la Llei 10/1999, de 30 de juliol i en la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, i normativa que les desenvolupen, particularment el Decret 170/2002, d’11 de juny. Atès el
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals
disposa que correspon als ajuntaments recollir els animals abandonats.
Article 2.- FET IMPOSABLE
El fet imposable és la tramitació de la llicència per a la tinença/conducció de gossos potencialment
perillosos, la retirada d’animals de companyia abandonats i l’assistència veterinària motivada.
Article 3.- SUBJECTES PASSIUS
Amb caràcter general són subjectes passius de la taxa els propietaris d’animals de companyia, i amb
caràcter específic els propietaris o conductors de gossos potencialment perillosos.
Article 4.- QUOTA
El registre en el cens d’animals de companyia és gratuït. La tramitació de la llicència o renovació per
tinença/conducció de gossos potencialment perillosos meritarà una taxa de 51,35€
La recollida pels serveis municipals (brigada o policia) d’un animal de companyia abandonat (gos, gat i
fura) meritarà una taxa de: .
Recollida d’un animal per primera vegada
Recollida d’un animal a partir de la segona vegada en els últims 12
mesos
Recollida d’un gos potencialment perillós per primera vegada
Recollida d’un gos potencialment perillós a partir de la segona vegada
en els últims 12 mesos
Estada en dipòsit municipal per dia

51,35 €
61,62 €
61,62 €
71,89 €
10,27 €

L’assistència veterinària motivada meritarà una taxa de: .
Horari diürn (7.00h a 22.00h)
Horari nocturn (22.00 h a 07.00 h) o dia festiu

41,08 €
71,89 €

Qualsevol tractament veterinari que s’hagi tingut d’implementar en l’assistència veterinària es cobrarà al
propietari/a
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Article 1.- DISPOSICIÓ GENERAL
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ORDENANÇA NÚM. 20- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER TRAMITACIÓ DE
LA LLICÈNCIA PER LA TINENÇA/CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS
I DE LA RECOLLIDA D’ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS I ASSITÈNCIA VETERINÀRIA
MOTIVADA

La taxa que aquí es regulen meriten en el moment de prestar el servei.
Article 6.- NORMES DE GESTIÓ
La gestió es farà mitjançant autoliquidació.
Article 7.- RECAPTACIÓ, INSPECCIÓ, INFRACCIONS I SANCIONS
Es regularan per disposicions contingudes a l’ordenança fiscal general.
Article 8.- APROVACIÓ I VIGÈNCIA

Butlletí Oficial de la Província de Girona

La present Ordenança entrarà en vigor, prèvia publicació del seu text íntegre al B.O.P. el dia 1r de gener
de 2022 i continuarà vigent mentre no s’aprovi la seva modificació o derogació.
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Article 5.- ACREDITAMENT
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