Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Hisenda i Serveis Econòmics

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19
TAXA PELS SERVEIS D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE CENSAL D’ANIMALS DE
COMPANYIA, LLICÈNCIES PER TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT
PERILLOSOS I PER A ADOPCIÓ D’ANIMALS DE COMPANYIA
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst en l’article 57 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, aquest Ajuntament estableix la taxa pels
serveis d’inscripció en el registre censal d’animals de companyia, llicències per tinença de
gossos potencialment perillosos i per adopció d’animals de companyia.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable:
a) La inscripció en el Registre Censal d’animals de companyia. A efectes d’aquesta
ordenança s’entén per animal de companyia aquell animal domèstic que les persones
mantenen generalment a la llar amb la finalitat d’obtenir-ne companyia. Gaudeixen sempre
d’aquesta consideració els gossos i els gats.
b) La tramitació administrativa per a l’atorgament i renovació de la llicència per a la tinença i
conducció de gossos potencialment perillosos.
c) Els serveis necessaris per a l’adopció d’animals de companyia, comprenen els serveis de
recollida, medicació, material antiparasitari i vacunacions, esterilització i instal·lació de
microxip, així com permanència en el centre d’acollida.
Article 3. Subjectes passius
1. En el cas de l’apartat 1 de l’article anterior, és el propietari o posseïdor d’un animal de
companyia resident habitualment a Sant Pere de Ribes.
2. En el cas de l’apartat 2 de l’article anterior, la persona a nom de la qual se sol·liciti la llicència
per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos que hagin d’estar inscrits en el
Registre Censal d’animals de companyia de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
3. En el cas de l’apartat 3, la persona o entitat que sol·liciti l’adopció de l’animal de companyia.
4. Amb caràcter general són subjectes passius de la taxa les persones o entitats que sol·licitin
la prestació del servei o aquelles que resultin beneficiades o afectades per la realització de
l’activitat que constitueix el fet imposable.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
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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
1. En el cas de la inscripció en el Registre Censal d’animals de companyia, les persones amb
disminució visual que siguin propietàries o posseïdores d’un gos pigall, estaran exemptes
d’aquesta taxa.
Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà en funció del fet imposable. A aquest efecte, s’aplicaran
les tarifes següents:
Servei
Inscripció en el Registre Censal d’animals de companyia
Llicència tinença i conducció gossos potencialment perillosos
Adopció o recuperació d’animals de companyia
Pel servei i tràmits corresponents a l’estada en el centre d’acollida de l’animal de
companyia, una vegada s’hagi portat a terme la seva recuperació.
Per cada dia posterior de permanència en el centre d’acollida de l’animal de
companyia, una vegada acceptada la sol·licitud d’adopció

Quota
2,20 €
10,70 €
32,25 €
21,30 €
2,20 €

Article 7. Acreditament i període impositiu
1. Les taxes del servei, s’acrediten en el moment de la seva sol·licitud
2. En el casos dels apartats 1,2 i 3 de l’article 2, les taxes s’acreditaran una sola vegada durant
la vida de l’animal
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. En caràcter general, la taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, que es presentarà i s’haurà
de pagar quan es sol·licita el servei o l’adopció. Els dies posteriors de permanència en el centre
d’acollida de l’animal de companyia, una vegada acceptada la sol·licitud d’adopció, s’abonaran
a la recollida de l’animal.
Article 9. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.
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 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.
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Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió ordinària celebrada el 20 d’octubre de 2020
entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2021 i continuarà vigent mentre no s'acordi la modificació
o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

El secretari acctal.,

Vist i plau
l’alcaldessa
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