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Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola 
 

Ordenança Fiscal núm. 30 
 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC PER A LA RECOLLIDA 
D’ANIMALS DE COMPANYIA, EXTRAVIATS, ABANDONATS O MALTRACTATS 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del que es preveu als articles 2.1 i 2.3 de la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de 
mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, 
relatives a la protecció dels animals, el Decret 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei de Protecció d’animals i els articles 20.4 i 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 per la recollida d’animals de companyia, extraviats, 
abandonats o maltractats, que es regirà per la present Ordenança. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la la prestació del servei de recollida d’animals de 
companyia, així com el manteniment d’aquest animals en condicions higièniques i 
benestar adequades fins a la recollida per part dels seus propietaris. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Tindran la consideració de subjectes passius els propietaris dels animals, que estan 
obligats a pagar les tarifes que s’assenyalen, amb independència de la sanció que 
correspongui, segons la infracció comesa. 
 
Article 4. Responsables 
 
Respondran solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte 
passiu les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de la 
Llei general tributària. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
No es concedirà cap reducció ni benefici fiscal en l’exacció d’aquesta taxa. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quota tributària serà la que resulti de l’aplicació de les tarifes següents: 
 
 
 

 Import en € 

TARIFA 1 Per la primera setmana de dipòsit de l’animal 
A partir del 7è dia 

60,00€ 
10,00€ 

 
 
Article 7. Normes de gestió i recaptació 
 
1. La Taxa s'acredita en el moment de la prestació del servei. 



 192

2. L’import de la taxa es farà efectiva a les dependencies municipals abans de la 
recollida de l’animal al centre dipositari d’aquest, on s’haurà d’entregar el justificant del 
pagament de la taxa. 
3. En els casos d’animals abandonats pels seus amos i que hagin sigut identificats 
mitjançant el xip corresponent, se’ls requerirà perquè compareguin a les dependències 
on hagi sigut dipositat l’animal a satisfer les taxes indicades a l’article anterior, sens 
perjudici de les sancions que puguin correspondre. 
 
Article 8. Règim de declaració i ingrés  
 
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. 
 
Article 9. Infraccions i sancions 
 
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. 
La imposició de sancions no suspendrà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les 
quotes meritades no prescrites. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a Sant Salvador de 
Guardiola, a 30 d’octubre de 2012 i començarà a regir el dia 1r de la seva aprovació 
definitiva i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació i regirà 
fins la seva modificació o derogació expressa. 
 


