AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24

Reguladora de:

REGULADORA DE LA TAXA PER TINENÇA DE GOSSOS

Article 1r.- Fonament legal
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, reguladores de les Bases del Règim Local, i
de conformitat amb el que es disposa en els articles RD 2/2004, de 5 de març, text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa pels
serveis de control, recollida i custòdia d’animals de companyia, que es regirà per
aquesta ordenança fiscal, a les normes de la qual s’atenen al que disposa l’art. 58 de
l’esmentat RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova els text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.

Article 2n.- Fet imposable
S’estableix aquest tribut per reglamentar la tinença i circulació de gossos en aquesta
població, i a l’objecte de sufragar les despeses que s’originin pels serveis de lluita
sanitària contra la ràbia, intervenció de l’Ajuntament, elaboració i manteniment del
cens d’animals de companyia.

Article 3r.- Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa els propietaris o posseïdors dels animals, d’acord amb
el Cens d’animals de companyia.
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General Tributària

Article 4t.- Exempcions, reduccions i bonificacions
Estaran exempts del pagament d’aquesta taxa els subjectes passius discapacitats
propietaris d’un gos que necessiten l’animal per guiar-se.

Article 5è.- Quota tributària
La quota tributària es regirà per les tarifes següents:
Pel manteniment del cens, vigilància i servei de recollida i custòdia :

9€ / any
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Article 6è.- Meritament
Tots els propietaris de gossos estan obligats a formular la corresponent declaració dels
que posseeixin, amb les dades necessàries per a la inscripció en el registre de gossos de
la població de la qual es lliurarà el corresponent resguard que haurà d’ésser conservat i
posat a la disposició dels agents de l’autoritat.
Qualsevol gos que radiqui en el terme municipal, no inscrit en el registre de gossos
d’aquest municipi, serà considerat com a indocumentat i, per tant, s’aplicarà allò que
disposen els articles 11è i següents d’aquesta ordenança.

Article 7è.- Període impositiu
Anualment es confeccionarà el padró o cens caní, el qual un cop exposat al públic pel
termini i en la forma reglamentària, als efectes de reclamacions, servirà per procedir al
cobrament de l’exacció.
El cobrament de les quotes que s’acrediten el dia ú de gener de cada any es produirà
mitjançant el rebut derivat del padró corresponent. El termini d’ingrés de les quotes
objecte de padró o matrícula serà el que s’estableix anualment al confeccionar el
calendari del contribuent.

Article 8è.- Confecció del cens
Del pagament del tribut i altres serveis compresos en la tarifa s’expedirà el document en
el qual indicarà el número de la seva inscripció.

Article 9è.- Gestió
Es declara obligatòria la inscripció de tots els gossos radicats en el municipi.

Article 10è.- Infraccions i sancions

1) La no inscripció dels gossos en el registre caní serà sancionada amb una multa
de 50 €
2) Es sancionarà amb una multa als propietaris de gossos que els tinguin
abandonats i a les persones que els maltractin.

Article 11è.- Interpretació
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, s’estarà al que disposa l’Ordenança Fiscal General.
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Disposició final
En tot allò no especificat en aquesta Ordenança, s’aplicarà la normativa prevista a
l’Ordenança general de tinença d’animals de companyia que va elaborar el Consell
Comarcal de la Garrotxa, aprovada i publicada en el BOP núm. 130 de 9/7/2003 i a la
qual aquest Ajuntament es va adherir.
La vigència d’aquesta ordenança es farà efectiva el mateix dia de la seva publicació en
el BOP i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2014. El seu període de vigència es
mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació expressa.

Diligència de transcripció
Aquesta ordenança es transcriu íntegrament en data 1 de gener de 2015, romandrà
vigent fins a la seva modificació o derogació per Ple de la Corporació.

Vist i plau,
L’alcalde,

Certifico:
La secretària,

