Ordenança fiscal núm. 16
Taxa de registre i tinença d’animals de companyia
Article 1.- Fonament i naturalesa.
D’acord amb els articles 133.2 l 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb allò que
disposen els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament
estableix la Taxa de registre i recollida d’animals que es regirà per aquesta ordenança
fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposen els articles 20 i següents d’aquest
Reial Decret Legislatiu.
D’acord amb el que disposa la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, els
ens locals han de realitzar una sèrie de funcions relacionades amb l’ús d’animals,
recollida d’animals abandonats i disposar de les instal·lacions adequades.
L’ajuntament de Vilanova i la Geltrú te delegades a la Mancomunitat Penedès Garraf les
competències de recollida i custòdia dels animals abandonats.
En casos excepcionals, els serveis municipals podran realitzar les tasques de rescat i
custòdia dels animals perduts i trobats en el terme municipal.

Article 2.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal de:
a) Registre inicial de l’animal de companyia en el cens municipal.
b) La gestió i tramitació de la llicencia per a la tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos.

Article 3.- Obligació de contribuir i subjecte passiu.
Estan obligats al pagament del tribut:
a) Els propietaris dels animals.
b) Els que sol·licitin la prestació dels serveis de rescat, recollida o adopció.

Article 4.- Quota tributària.
S’estableixen les tarifes següents:
1 Registre i cens inicial dels animals de companyia ......................
2 Registre d’animals de companyia adoptats .................................
3 Gestió i tramitació de la llicencia per a la tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos .............................................................................
4 Gestió i tramitació de llicència per a la tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos adoptats al CAAD (Centre d’Acollida d’Animals
de Companyia) de la Mancomunitat Penedès Garraf ...............................
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5,00 €
3,00 €
25,00 €
0,00 €
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Es podrà pagar fins un 25% en turutes, d’acord amb el projecte i conveni aprovat amb
ECOL3VNG.
Article 5.- Normes de gestió i pagament.
1.- La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir al moment en que s’iniciï la prestació
del servei per part de l'Ajuntament. A aquests efectes, s’entendrà iniciada l’activitat a la
data de la presentació de d’oportuna sol·licitud, que no és tramitarà si no és justifica el
pagament de la mateixa.
2.- Els propietaris dels animals estaran obligats a presentar a l'Ajuntament declaració de
la seva adquisició en el termini d’un mes a comptar des d’aquesta data.
3.- Al moment de fer la declaració del número anterior, de rescatar l’animal o de fer la
seva adopció, el subjecte passiu autoliquidarà la taxa.
Article 6.- Infraccions i sancions.
La inspecció d’aquesta taxa i la qualificació d’infraccions tributàries i sancions, s’ajustarà
a l'establert a l'Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació.
Disposició final.
Aquesta ordenança fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de tres de
novembre de dos mil tres, començarà a regir el dia 1 de gener de 2004. El seu període
de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui’n la seva modificació o derogació
expresses.
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