ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 36, REGULADORA DE LA TAXA PER L’ATENCIÓ I PROTECCIÓ
D’ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA I/O POTENCIALMENT PERILLOSOS, I PREVENCIÓ DE LA
ZOONOSI
I. Naturalesa i fet imposable
ARTICLE 1
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local i de conformitat amb el que es disposa als articles 15 a 19 del reial decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova
el text refós de la Llei d’hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per prestació de serveis veterinaris i
lluita sanitària contra la ràbia, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen al que
disposa l’article 57 de l’esmentat reial decret legislatiu 2/2004.
ARTICLE 2
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació, per part de l’Ajuntament, de serveis veterinaris i de
l’atenció i protecció d’animals domèstics de companyia i/o potencialment perillosos, i prevenció de la zoonosi.
II. Subjectes passius i responsables
ARTICLE 3
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4
de la Llei General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis o activitats que
constitueixen el fet imposable de la taxa.
III. Exempcions, bonificacions i reduccions
ARTICLE 4
1.

L’Ajuntament podrà determinar la gratuïtat de la taxa pel servei de batuda i recollida d’animals de companyia,
en funció del servei o interès públic que presti l’empresa o entitat que el sol·liciti.

2.

L'ajuntament podrà determinar la gratuïtat de la taxa per aquells casos en què la problemàtica social del cas
ho determini, sempre amb l'informe previ de l'assistent social de referència.

3.

No es concedirà cap més exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa, llevat de l’especificada al punt
anterior.

IV: Quantia
ARTICLE 5
La quantia de la taxa serà la que resulti de l’aplicació de les tarifes següents:
EPÍGRAF

CONCEPTE

TARIFA (€)

1

Inscripció, registre i placa de gossos

20,40

2

Dipòsit de gossos, per dia o fracció

12,20

3

Servei de donació d’animals

30,50

4

Servei de recollida i custòdia d’animals de companyia

5

Expedició de llicència de tinença d'animals potencialment perillosos

10,20

6

Servei urgent de recollida d'animals de companyia en horari diürn

61,10

178,20
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7

Servei urgent de recollida d'animals de companyia en horari festiu
i/o nocturn

100,00

8

Servei d'eutanàsia i eliminació d'animal de companyia

61,10

9

Visita veterinària d'animal de companyia

25,50

10

Recollida i captura de coloms en immobles particulars

10.1

Instal.lació i recollida de gàbia

61,10

10.2

Visita de control, per cada una

10,20

V. Període impositiu i acreditament
ARTICLE 6
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir:
a)

Quan s’iniciï la prestació del servei que constitueix el fet imposable de la taxa.

b)

Quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, la qual no es tramitarà sense que s’hagi
efectuat el pagament corresponent.

ARTICLE 7
Les tarifes detallades a l’article 5 tenen caràcter irreductible per cada un dels períodes que s’especifiquen en
l’epígraf corresponent.
VI. Gestió tributària
ARTICLE 8
1.

L’Ajuntament podrà exigir l’avançament o el dipòsit previ de l’import total o parcial de la taxa.

2.

Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament de la taxa el servei públic o l’activitat
administrativa no es presti o no es realitzi, aquella tindrà dret a la devolució de l’import del dipòsit previ.

ARTICLE 9
1.

Les persones o entitats interessades que rebin o vulguin rebre algun dels serveis o se’ls realitzi algunes de
les activitats a què fa referència aquesta ordenança, hauran de presentar davant l’Administració Municipal
una sol·licitud on es detalli el servei o activitat d’interès.

2.

L’Ajuntament pot actuar d’ofici en cas de necessitat de protecció animal.

VII. Recaptació
ARTICLE 10
1.

El pagament de la taxa es realitzarà en règim d’autoliquidació. Els interessats presentaran la corresponent
autoliquidació i faran efectiu l’ingrés en el termini dels 10 dies hàbils següents al de la sol·licitud de
l’autorització, i, en qualsevol cas, abans de l’inici de la prestació del servei o realització de l’activitat que
constitueixi el fet imposable de la taxa.
Igualment, l’Ajuntament pot sol·licitar el pagament previ de la taxa, en els casos d’inici d’ofici de l’expedient.

2.

El pagament es podrà realitzar a les entitats col·laboradores que indiqui l'autoliquidació o per internet a la
pàgina web de l'Ajuntament www.ajmanresa.cat.
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ARTICLE 11
1.

L’Administració municipal pot demanar i exigir de les persones obligades al pagament de la taxa les
declaracions o aportacions de dades que consideri necessàries per a determinar les dades o elements
referents als serveis o activitats que calguin per a l’aplicació de les tarifes.

2.

En cas que els usuaris obligats al pagament no facilitin les dades esmentades o impedeixin les
comprovacions oportunes, l’Administració procedirà a determinar l’import de la taxa partint de les dades que
posseeixi i de l’aplicació dels índexs adients, i practicarà i notificarà la liquidació que correspongui.

ARTICLE 12
La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores
de la matèria i les disposicions que les desenvolupen.
VIII. Inspecció
ARTICLE 13
La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que siguin
d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria
i les disposicions que les desenvolupen.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2011 i continuarà en vigor mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació.
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