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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.19
TAXES PELS SERVEIS RELACIONATS AMB ELS ANIMALS DE COMPANYIA

Article 1. Fonament i naturalesa.
A l’empara del que preveuen els articles 57 i 20.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i de
conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament de
Sabadell estableix taxes per la prestació de serveis de tramitació del cens, tramitació i/o
renovació de la llicència de gossos potencialment perillosos, recollida d’animals abandonats i/o
extraviats, identificació amb microxip, esterilització i control veterinari dels animals, que es
regiran per aquesta ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable:
1.-La tramitació administrativa per a la inscripció de l’animal de companyia en el cens
municipal, a instància de part o d’ofici.
2.- La tramitació administrativa per a l’atorgament o la renovació de la llicència per a la tinença i
conducció de gossos potencialment perillosos.
3.- Els següents serveis del Refugi municipal d’animals:
La recollida de l’animal extraviat o abandonat.
La preceptiva identificació permanent amb microxip.
L’esterilització.
El control veterinari de l’animal de companyia extraviat fet a la Protectora
El manteniment al refugi de l’animal de companyia extraviat distingint entre
gossos, gats i fures.
4.- Els següents serveis en clínica veterinària:
El control veterinari de l’animal de companyia extraviat fet a la clínica
veterinària
Atenció urgent d’animal extraviat amb microxip feta en una clínica veterinària
Article 3. Subjectes passius.
En el cas de l’apartat 1r de l’article anterior, són subjectes passius el sol·licitant o persones
físiques o jurídiques en benefici dels quals es presta el servei.
En el cas de l’apartat 2n és subjecte passiu el propietari i/o conductor de l’animal de
companyia.
En el cas de l’apartat 3r de l’article anterior, és subjecte passiu la persona que hagi estat
identificada com a propietària de l’animal abandonat.
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Article 4. Exempcions.
Estan exempts de pagament de la taxa que correspon a la inscripció en el Registre Censal
d’Animals de Companyia
a.- Les persones amb disminució visual que siguin propietàries o posseïdores d’un gos
pigall.
b.- Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia que acreditin
l’adopció en centres protectors d’animals abandonats
Article 5. Tarifes.
Són les indicades a l’annex d’aquesta ordenança fiscal.
Article 6. Acreditació, gestió, liquidació i recaptació.
L’obligació de contribuir neix amb la prestació del servei.
Amb caràcter general la liquidació de les taxes que cal satisfer s’ha de fer una vegada prestat
el servei i s’ha d’ingressar en els terminis previstos per l’Ordenança fiscal general. Però en
aplicació del que disposa l’article 26.1 de la Llei 2/2004, reguladora de les Hisendes locals, es
pot exigir el pagament en el moment que la persona interessada fa la sol·licitud de la prestació
del servei.
Article 7. Infraccions i sancions
Cal atendre’s a allò que disposa l’Ordenança fiscal general.
Disposició addicional
Tota modificació de les normes de rang legal que puguin afectar qualsevol precepte
d’aquesta ordenança fiscal serà d’aplicació automàtica dins l’àmbit de la present
Ordenança.
Disposició final
Aquesta ordenança, que va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada el dia 20 d’octubre d 2017 i, definitivament el dia 22 de desembre del mateix any,
començarà a regir el dia 1 de gener de 2018 i es mantindrà en vigor mentre no s'acordi de
modificar-la o derogar-la.
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ANNEX
Epígraf 1. Inscripció a instància de part al cens municipal d’animals
de companyia i emissió de carnet acreditatiu ................................... 23,75 €
Inscripció d’ofici al cens municipal d’animals de companyia i
emissió del carnet acreditatiu ............................................................ 33,50 €
Epígraf 2. Concessió i/o renovació de llicència per a la tinença /conducció
de gossos potencialment perillosos .................................................... 51,77€
Epígraf 3. Recollida d’animals abandonats en horari diürn ................................. 28,01 €
Epígraf 4. Recollida d’animals en horari nocturn
Horari d’aplicació de la taxa:
Dilluns - dijous: A partir de les 19h i fins les 8h de l’endemà
Divendres: A partir de les 19h i fins les 8h del següent dia laborable
Dissabtes, diumenges i festius: Tot el dia ....................................... 132,25 €
Epígraf 5. Identificació amb microxip ....................................................................... 19,29 €
Epígraf 6. Control veterinari d’animal extraviat .................................................... 32,78€
Atenció urgent d’animal extraviat amb identificació .......................... 81,20 €
Epígraf 7. Esterilització d’animals extraviats o abandonats
Gossos mascles ............................................................................... 85,10 €
Gossos femelles ............................................................................. 111,75 €
Gats i fures mascles ........................................................................ 40,96 €
Gats i fures femelles ......................................................................... 71,76 €
Epígraf 8
Manteniment i custòdia al refugi de gos / dia ...................................... 8,27 €
Manteniment i custòdia de gat o fura / dia .......................................... 5,18 €

