ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3.5
TAXA PEL SERVEI DE TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA
Naturalesa tributària
Article 1r.- 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 segons el que disposen els articles 15 al 27 del Real
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 pel servei de tinença d'animals de companyia, que es regirà per aquesta
ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat Decret Legislatiu 2/2004.
Obligació de contribuir
Article 2n.- Estan obligats al pagament d'aquesta taxa, pel que fa als drets de registre, administració i intervenció
del servei, així com la placa, tots els amos d'animals de companyia radicats en el terme municipal d'aquest
Ajuntament.
Base tributària
Article 3r.- La base de l'arbitri i el tipus de gravamen s'ajustaran a la següent tarifa:
€
1. Els drets de registre, administració i intervenció del servei, i
també la placa, pagaran anualment

12,10

Exempcions i bonificacions
Article 4t.1.

Els propietaris d’animals de companyia que acreditin l’adopció d’aquests en centres protectors d’animals
abandonats, tindran una bonificació del 50% de la quota durant tot el temps que l'animal estigui inscrit al cens
d'animals domèstics.

2.

Els cecs propietaris d'un gos pigall (gos guia), les persones majors de 65 anys que visquin soles, les persones
amb discapacitat que tinguin animals de companyia que els prestin algun servei útil i les persones a les quals
segons diagnòstic mèdic es consideri que la tinença d'un animal de companyia contribueix positivament al
desenvolupament i evolució de la simptomatologia de la seva malaltia, quedaran exempts del pagament
d'aquesta taxa, no obstant, però, quedaran obligats al registre dels animals, la qual cosa s'efectuarà de manera
gratuïta.

3.

Gaudiran d'exempció en el pagament de la taxa aquells contribuents que tinguin uns límits de renda, en relació
amb la unitat familiar, que s’expressen en el quadre següent:

Membres de la
unitat familiar

A) Exempció límit
de renda

1

8.866,20

2

15.072,54

3 o més

17.732,40

1

Caldrà, a més, que es reuneixin els següents requisits:
a) No posseeixin, ni el contribuent ni cap de les persones de la unitat familiar, altres immobles i propietats,
excepte l'habitatge propi. No s'inclourà en aquesta consideració el supòsit que el contribuent o un dels
membres de la unitat familiar posseeixin una plaça d'aparcament o un traster per als seu ús exclusiu. En els
casos de separació o divorci de parelles que posseeixin dos habitatges, quan per sentència judicial
s’atribueixi l’ús de cada immoble a cadascun d’ells, es considerarà que el/la sol·licitant només posseeix
aquell habitatge del qual en té l’ús per sentència.
b) De forma excepcional i justificada, aquells contribuents i membres de la unitat familiar que, superant els
límits previstos en el quadre anterior, puguin acreditar documentalment la seva manca de capacitat
econòmica, hauran d'adreçar la seva petició i la documentació justificativa a l'Ajuntament, per tal de valorar
les demandes presentades i emetre, si s'escau, informe favorable a la concessió de l'exempció.
Als efectes de l’aplicació d’aquesta exempció els interessats hauran d’adreçar la seva sol·licitud a l’Ajuntament
abans de la fermesa de la liquidació, autoritzant la consulta de les seves dades fiscals vigents que disposa
l’Agència Tributària, el qual resoldrà d’acord amb la petició formulada, a partir de la consulta de nivells de
renda obtinguts pel sol·licitant i els membres de la unitat familiar.
Per poder sol·licitar la present exempció caldrà que els interessats estiguin empadronats en el municipi de
Terrassa.
4.

Gaudiran d'exempció en el pagament de la taxa els dos primers exercicis d’inclusió en el cens tots els animals
que s'inscriguin en el Registre d’animals de companyia per primer cop.

Normes de gestió
Article 5è.- El període impositiu coincideix amb l'any natural, i s'acreditarà el dia 1 de gener de cada any, llevat del
cas d'alta en el cens, que tindrà lloc quan es produeixi aquesta alta.
L'import de la quota de la taxa es prorratejarà per trimestres naturals en els casos d'alta en el cens d'animals
domèstics.

Article 6è.- Tots els propietaris d'animals de companyia estan obligats a formular la declaració corresponent dels
que tinguin, amb les dades necessàries per a la seva inscripció en el Registre d'animals de companyia de la població,
on se'ls lliurarà el resguard oportú, el qual haurà de ser conservat i posat a la disposició dels agents de l'autoritat.
Qualsevol animal de companyia radicat al terme municipal i no inscrit en el Registre d'animals de companyia
d'aquest municipi, serà considerat indocumentat, i se li aplicarà, per tant, allò que disposa l'article 10è i següents
d'aquesta Ordenança.
Article 7è.- Anualment l'Ajuntament actualitzarà el cens o padró d'animals de companyia, el qual serà exposat al
públic durant quinze dies a l'efecte de reclamacions, posteriorment a la publicació d'un anunci en el BOP. L'esmentat
padró, un cop aprovat per l'òrgan competent i un cop resoltes les reclamacions interposades quan pertoqui,
constituirà la base dels documents cobratoris corresponents.
Article 8è.- Del pagament de la taxa, se'n lliurarà el rebut corresponent, i el primer any una placa identificativa que
els animals hauran de portar penjada al collar i que indicarà el número de la seva inscripció en el cens d'animals de
companyia.
Recaptació
Article 9è.- El cobrament de la taxa es farà per anys, mitjançant els rebuts corresponents. Quan la taxa no s'hagi
satisfet en el venciment que li correspongui, l'Administració municipal podrà exigir les quantitats que es deuen per
via de constrenyiment.
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Infraccions i sancions
Article 10è.- Seran considerats com a defraudacions els actes o les omissions fets amb el propòsit d'eludir totalment
el pagament de les quotes corresponents. Es conceptuaran com a infraccions els actes o les omissions que només
signifiquin el compliment defectuós d'allò que preveu aquesta Ordenança.
Article 11è.- Les infraccions seran castigades per l'Alcaldia amb una multa de 18,45 €, i les defraudacions amb una
multa de fins el doble de la quantitat defraudada.

Disposició final

Aquesta ordenança serà aplicable a partir del dia 1 de gener del 2011 i mantindrà la seva vigència mentre no se
n'aprovi la modificació o derogació expressa.
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