ORDEN ANÇ A FISC AL
TAX A PEL SERVEI DE CO NTROL S ANI TARI I REGISTRE CENS AL
D’ ANIM ALS DE CO MP ANYI A

Article 1. Fonament legal
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l´article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les Bases del Règim Local , i de conformitat
amb el que disposen els articles 6.1 i 8.1.a) de la Llei 8/1987, de 15 d´abril, Municipal i de
Règim Local de Catalunya i, articles 15 a 27 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajujtament estableix la taxa pels servei de control
sanitari i registre censal d´animals de companyia.
Article 2. Fet Imposable
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S´estableix aquest tribut per reglamentar la tinença i circulació d´animals de companyia,
gossos i gats, de conformitat amb el que disposa l´article 2.1.a) de l´Ordenança Municipal de
control i tinença d´animals domèstics, dins el terme municipal de Sant Joan de les
Abadesses i, a l´objecte de sufragar les despeses que s´originin pels serveis de lluita
sanitària contra la ràbia i intervenció de l´ajuntament en aquests serveis.
Article 3. Subjecte Passiu
Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de contribuient les persones que siguin
propietàries i/o posseïdores d´animals de companyia que radiquin en el terme municipal
d´aquest ajuntament, amb les exempcions previstes en l´article 8 d´aquesta ordenança.
Article 4. Base imposable i quota tributària
La base imposable ve determinada pel tipus de servei usat i la quota tributària és el resultat
de l´aplicació de la següent tarifa :
- Drets d´inscripció en el Registre Municipal
- Drets d´inscripció de gossos potencialment perillosos
- Per recollida i /o dipòsit temporal
- Quota anual per tinença d´animals de companyia

10,82 €
32,44 €
50,45 €
6,93 €

Article 5. Meritament
1. Els propietaris i/o posseïdors d´animals de companyia estan obligats a formular la
corresponent declaració dels animals que posseixen, facilitant, almenys, les dades que
s´especifiquen a l´annex d´aquest Decret i acreditant la seva identificació mitjançant el
document establert a l´article 4.2 del Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es
regula la identificació i el Registre general d´animals de companyia.
Quan es tracti de gossos considerats potencialment perillosos, de conformitat amb el que
estableix l´article 10.2 de l´Ordenança Municipal de control i tinença d´animals
domèstics, en el registre censal de l´Ajuntament s´ha d´especificar la raça i les altres
circumstàncies que siguin determinants de la possible perillositat d´aquests gossos.

1.1. Els propietaris de gossos potencialment perillosos han de sol.licitar la corresponent
llicència administrativa de la tinença i conducció dels animals, d’acord amb el que
disposa el Decret 170/2002, d’ 11 de juny.
2. El termini màxim per efectuar la inscripció és de tres mesos comptats a partir de la data
de naixement, d´adquisició o canvi de residència de l´animal.
3. Podrà donar-se d´alta d´ofici per acte de coneixement de l´administració municipal els
propietaris o posseïdors de gossos.
Les baixes seran realitzades per declaració del propietari i, sense perjudici de la prèvia
inspecció pels serveis corresponents, en un termini de 15 dies a partir del fet.
4. En el moment de la inscripció en el cens els serà lliurada la placa censal que l´animal
haurà de dur permanentment en la corretja o collar, sempre que aquest no porti
identificació tatuada o electrònica.
5. Tot animal que no tingui la oportuna documentació sanitària o placa municipal serà
considerat animal abandonat.
Article 6. Modificació dades censals.
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Tot propietari i/o posseïdor d´animals de companyia està obligat a notificar a l´Ajuntament en
el qual l´animal estigui censat, en el termini de dos mesos, la baixa, la cessió o el canvi de
residència de l´animal, el canvi en el sistema o codi d´identificació que estableix l´art. 3.1 del
Decret 328/1998, de 24 de desembre, així com qualsevol altra modificació de les dades que
figurin en el registre censal corresponent.
Article 7. Placa Identificativa
El registre censal de l´animal s´ha de completar mitjançant una placa identificativa, on ha de
constar el nom de l´animal i les dades del propietari o posseïdor de l´animal.
Article 8. Període impositiu
1.- Anualment es confeccionarà padró o cens segons les dades del registre municipal i serà
exposat al públic per tal que es puguin presentar les al.legacions o reclamacions que els
interessats estimin necessàries. Aquest padró o cens serà el document que servirà de base
per a l´expedició dels documents cobratoris, que seran gestionats i cobrats de conformitat
amb la legislació recaptatòria general d´aplicació.
2.- El cobrament de les quotes que s´acreditin el dia 1 de gener de cada any es produirà
mitjançant el rebut derivat del padró corresponent. El termini d´ingrés de les quotes objecte
de padró serà el que estableix anualment .
Article 9. Exempcions, reduccions i bonificacions.
1. Els pobres de solemnitat, les persones majors de 65 anys que visquin soles, els cecs que
posseeixin gossos que els donin algun servei útil, queden exempts d´aquest tribut, però
restaran, no obstant això, obligats a la vacunació i registre dels animals, la qual cosa
s´efectuarà gratuïtament.
2.Podran gaudir de l´exempció en l´obligació de liquidar la quota anual per tinença
d´animal/s de companyia, totes aquelles persones que siguin caçadors i sol.licitin dita
exempció a l´ajuntament, si compleixen amb els requisits següents :
Acreditin ser caçadors mitjançant la presentació del corresponent document o llicència.

Que tinguin més de tres gossos, ja que estaran obligats a liquidar la quota anual
corresponent per tinença d´animal/s de companyia, tots aquells caçadors que tinguin 1, 2 o 3
gossos.
Article 10. Gestió
Es declara obligatòria la vacunació de tots els animanls de companyia radicats en el terme
municipal de Sant Joan de les Abadesses.
Article 11 . Període de vacunació
El període de vacunació antiràbica obligatòria finalitzarà cada any el dia 15 de juny i, a partir
d´aquesta data, tots els gossos no tractats es consideraran com a vagabunds, als efectes
de llur captura i sacrifici; el gossos en que en aquell moment tinguin menys de sis mesos
d´edat seran vacunats a l´acomplir-los en qualsevol època de l´any.
Article 12. Infraccions i Sancions.
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1.- La no inscripció dels animals de companyia en el registre censal municipal serà
sancionat amb una multa no inferior al doble dels drets de registre, segons el grau de
malícia i sense perjudici de l´exacció de la resta de drets .
2.- Així mateix, l´alcaldia podrà sancionar amb una multa als propietaris d´animals de
companyia que els tinguin abandonats i a les persones que els maltractin.
Article 13. Comunicació de les dades censals.
L¨Ajuntament ha de comunicar periòdicament i, en tot cas un cop a l´any com a mínim, al
Departament d´Agricultura, Ramaderia i Pesca, les altes i les baixes que es produeixin al
Registre censal d´animals de companyia, així com les modificacions que es produeixin de
les dades censals.
Article 14. Remissió normativa.
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s´aplicarà el que
disposa la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i,
supletòriament, la Llei General Tributària i les disposicions que la complementen i
desenvolupen.
Article 15è. Revisió de preus
Les tarifes regulades en la present ordenança, s´incrementaran anualment en funció de
l´augment de l´IPC de Catalunya.
Disposició final:
La present Ordenança Fiscal aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 22 de març de 2013 i publicat al BOP número 98, de data 22 de maig de 2013,
regirà a partir d´aquista data i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació
expressa.

