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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER INSCRIPCIÓ D’ANIMALS 
DOMÈSTICS DE COMPANYIA AL REGISTRE MUNICIPAL 

 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
De conformitat amb el que preveu l'article 20.1, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la inscripció d'animals domèstics de companyia al 
Registre Municipal. 
  
Article 2. Fet imposable 
 
Consisteix en la inscripció d'animals domèstics de companyia al registre municipal. 
 
Article 3. Subjecte passiu 
  
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com 
les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei general tributària, posseïdores d'animals domèstics de 
companyia que vénen obligats a la seva inscripció pel Decret de Catalunya 328/1998 de 24 de desembre. 
 
2. Són substituts del contribuent, en el supòsit d’utilització del servei pels menors d’edat o incapacitats,  les 
persones que tinguin la pàtria potestat o els representants legals. 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les persones 
físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general tributària. 
 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o 
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en el supòsits i abast que assenyala l'article 
40 de la Llei general tributària. 
 
Article 5. Exempcions 
 
Són exempts de pagament però no de registre els gossos pigalls de minusvàlids degudament acreditats 
  
Article 6. Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa serà una tarifa única de 3,01 € (500 ptes) i solament per a la primera inscripció de 
cada animal . 
 
2. Aquesta tarifa inclou el valor de la placa municipal numerada que obligatòriament ha de dur l'animal quan 
circuli per espais públics. 
 
3. No obstant, en cas de pèrdua o deteriorament greu de la placa que impedís la lectura de la identificació i/o 
del municipi, el contribuent vindrà obligat a sol·licitar un duplicat que haurà d'abonar a la mateixa tarifa. 
 
Article 7. Meritació  
 
La taxa es  meritarà en el moment de la inscripció de l'animal de companyia en el registre municipal. 
 
El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà en el moment de la sol·licitud del servei corresponent. 
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Article 8. Infraccions i sancions 
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general tributària i la 
normativa que la desplega.  
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança fiscal començarà a regir a l’endemà de la seva publicació íntegra en el BOPT i continuarà 
vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 

 


