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Ordenança Fiscal núm. 32 
 

TAXA PER LA TINENÇA, CAPTURA, MANUTENCIÓ I ELIMINACIÓ D’ANIMALS  
DOMÈSTICS 

 
 
Article 1. Fonament i naturalesa. 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i la 
disposició addicional de la Llei 10/2001, del Parlament de Catalunya, de 13 de juliol, 
L'Ajuntament de Aiguafreda estableix la taxa per la tinença, captura, manutenció i 
eliminació d’animals domèstics, que es regirà per la present ordenança. 
 
Article 2. Fet imposable. 
 
2.1. Constitueix el fet imposable de la taxa pels serveis que es defineixen en la present 
ordenança relatius a la tinença, captura, manutenció i eliminació d’animals domèstics. 
 
2.2. A Aquests efectes, es consideren animals domèstics els que es defineixen a 
l’Ordenança municipal de la tinença i protecció dels animals aprovada pel ple de 
l'Ajuntament en sessió de data 14 d’octubre de 2008. 
 
Article 3. Subjectes passius. 
 
Són subjectes passius contribuents de la taxa per la tinença, captura, manutenció i 
eliminació d’animals domèstics les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que es considerin propietaris d’animals 
domèstics. 
 
Article 4. Responsables. 
 
4.1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 
a la Llei General Tributària i a l'Ordenança General. 
 
4.2. 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. 
 
No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
Article 6. Quota tributària. 
 
La quota tributària es determinarà segons la naturalesa del servei fet per l'Ajuntament 
d’acord amb les tarifes següents: 
 
6.1. Registre al Cens municipal d’animals de companyia      5 EUR 
6.2. Llicència tinença animals perillosos               10 EUR 
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En ambdós epígrafs s’inclou el lliurament de la placa d’identificació del Cens Municipal 
d'Animals de Companyia establerta a l'Ordenança municipal de la tinença i protecció 
d'animals. 
 
L'Ajuntament d'Aiguafreda ha delegat la competència en matèria de gestió dels animals 
domèstics a l’Associació Protectora d’Animals de Granollers (APAG), que realitzarà els 
serveis de:  

 
Captura i devolució d’animals domèstics    
Alimentació d’animals en l’APAG     
Eliminació d’animals morts      

 
Aquests serveis estan subjectes a les tarifes establertes per l’APAG. 
 
Article 7. Acreditament. 
 
7.1. En els supòsits a que fan referència els epígrafs 1 i 2 en el moment de la inscripció, 
segons el que es disposa als articles 11 i 22, respectivament, de l'Ordenança municipal de 
la tinença i protecció d’animals. 
 
7.2. En els serveis realitzats per l’APAG, la taxa s’acreditarà quan es realitzi el servei.  
 
Article 8. Regim de declaració i ingrés. 
 
8.1. La taxa s’exigirà en regim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància 
del subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació 
es complimentarà també degudament d’imprès d’autoliquidació. 
 
8.2. En els supòsits diferents de l'anterior, la taxa serà liquidada per l'Administració, que la 
notificarà el subjecte passiu per el seu pagament. 
 
Article 9. Infraccions i sancions. 
 
9.1. Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que resultin procedents en 
relació a la taxa regulada en aquesta ordenança, s’aplicarà el que disposa la Llei General 
Tributària i l'Ordenança General. 
 
9.2. Les sancions no tributàries es regulen al títol V de l'Ordenança municipal reguladora 
de la tinença i protecció d’animals. 
 
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 a Aiguafreda el 27 
d’octubre de 2009, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2010 i regirà de forma indefinida 
fins a la seva modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles no 
modificats continuaran vigents. 
 
 
 
 
 


