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Ordenances Fiscals 2022 

 

Ordenança Fiscal núm. 22 

TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CONTROL, ASSISTÈNCIA I 

MANTENIMENT DEL REGISTRE D’ANIMALS DE COMPANYIA 

 

 

Article 1. Fonament i naturalesa i fet imposable 

 

1.  Fonament i naturalesa 

 

En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de 

les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposa en els articles 15 a 19 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, amb consonància amb la nova regulació de la Llei de Protecció d’animals 

de companyia (llei 22/2003, de 4 de juliol) i la normativa reguladora de la tinença d’animals 

potencialment perillosos (Llei 10/1999, de 30 de juliol), desenvolupat pel Decret 170/2002, d’11 

de juny, aquest Ajuntament estableix  la  taxa  pel  servei  de  control  i  manteniment  del  registre  

d’animals  de companyia i altres serveis, que es regirà per aquesta ordenança fiscal i per les 

normes reguladores de les hisendes locals. 

 

2.  Fet imposable 

 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de control, assistència i 

manteniment del registre d’animals de companyia, i l’expedició de títols de la seva competència, 

en els termes especificats en les tarifes contingudes a l’article 3 de la present Ordenança. 

 

Article 2. Obligació de contribuir. 

 

Estan obligats al pagament del tribut tots els propietaris de gossos i gats i demés animals de 

companyia radicats a Sant Pere de Vilamajor. 

 

Article 3. Bases i tarifes. 

 

L’exacció del tribut s’ajustarà a les següents prestacions: 

 

1.  Servei de recollida 24 hores i custòdia indefinida de gos, gat i fura(sense identificar) 

484 €. 

2.  Servei de recollida 24 hores i gestió del retorn al propietari de l’animal (amb 

identificació) 84,70 €. 

3.  Servei de recollida 24 hores i gestió d’animals morts fins a 100kg. 121 €. 

4.  Servei de recollida 24 hores i gestió d’animals morts de més de 100kg. 157,30 €. 

5.  Servei de cens d’animals domèstics: 5,00 €



 

 

6.  Lliurament de Llicència administrativa d’animals potencialment perillosos: 30,00 €. 

 

El pagament de la taxa s’exigirà en el moment de la prestació del servei o realització de 

l’activitat administrativa. 

 

Article 4. 

 

1.  Tots els propietaris de gossos i gats i demés animals de companyia estan obligats a formular 

la corresponent declaració de tots els que tinguin, amb les dades necessàries per a la seva 

inscripció en el Registres d’animals de la població, del que es lliurarà el corresponent resguard 

que haurà de ser conservat i posat a disposició dels Agents de l’Autoritat. 

 

2.  Tot animal de companyia radicat en el terme municipal, no inscrit en el Registre d’animals 

d’aquest municipi serà considerat com indocumentat, aplicant per tant lo disposat en els articles 

13 i següents d’aquesta Ordenança. 

 

3.  Tots  els  propietaris  de  gossos  considerats  potencialment  perillosos  hauran d’obtenir 

la llicència administrativa corresponent i aportar la documentació que es relaciona a l’Annex 1 

d’aquesta ordenança. Els serà d’aplicació la tarifa específica de l’article 3. 

 

4. Són animals potencialment perillosos els relacionats a l’Annex 2 d’aquesta ordenança,  i  en  

l’ordenança  municipal  de  tinença  d’animals  potencialment perillosos. 

 

Article 5. 

 

Anualment es formarà un Padró en el que figuraran els contribuents afectats i les quotes 

respectives que es liquidin, per aplicació de la present Ordenança, que serà exposat al públic 

durant quinze dies a efectes de reclamacions previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província i 

en els taulers d’edictes. 

 

Transcorregut el termini d’exposició al públic, l’Ajuntament resoldrà sobre les reclamacions 

presentades i aprovarà definitivament el Padró que servirà de base pels documents cobratoris 

corresponents. 

 

Article 6. 

 

Les baixes s’hauran de cursar, com a màxim, l’últim dia laborable del respectiu període per sortir 

efectes a partir del següent. Qui incompleixi aquesta obligació seguirà subjecte al pagament de 

l’exacció. 

 

Article 7. 

 

Les altes que es produeixin dintre de l’exercici, sortiran efecte des de la data en que neixi 

l’obligació de contribuir, per l’Administració es procedirà a notificar als subjectes passius la 

liquidació corresponent a l’alta en el padró, expressant: 

 

Els elements essencials de la liquidació. 

 



 

 

Els  medis  d’impugnació  que  puguin  ser  exercits,  amb  indicació  de  terminis  i 

organismes en els que poder ser interposats. 

 

Lloc, termini i forma en que pot ser satisfeta el deute tributària. 

 

Article 8. 

 

Del pagament del tribut i demés serveis compresos en la tarifa, es lliurarà l’oportú rebut. 

 

Article 9. 

 

Les  despeses  generades  per  la  recollida  dels  animals,  a  instància  de  l’Autoritat municipal, 

aniran a càrrec del propietari. 

 

Article 10. 

 

El pagament dels drets de registre o matrícula s’efectuarà una sola vegada, quan es presenti la 

declaració corresponent. Les persones amb mobilitat reduïda que disposin d’un gos pigall, pel 

seu desenvolupament quotidià, restaran exemptes de qualsevol pagament. 

 

Article 11. 

 

Les quotes liquidades i no satisfetes en el degut termini, es faran efectives per la via de 

constrenyiment. 

 

Article  12. 

 

Es consideraran partides fallides, aquelles quotes que no s’hagin pogut fer efectives pel 

procediment de constrenyiment, per la qual declaració es formalitzarà l’oportú expedient d’acord 

amb lo previst en el vigent Reglament General de Recaptació. 

 

Article 13. Defraudació i penalitat 

La no inscripció dels gossos en el registre caní, serà sancionat amb multa no inferior 100 €, 

ni superior a 400 €, segons el grau de malícia, sense perjudici de l’exacció dels demés drets 

corresponents. 

 

Article 14. 

 

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els correspongui 

en cada cas, hom s’ajustarà al que disposa l’article 77 i següents de la Llei General Tributària. 

 

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. 



 

 

 

Disposició final. 

 

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 

celebrada el 9 de novembre de 2015, i que ha quedat definitivament aprovada en data 1 de 

gener de 2016, regirà des del dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 1 DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER OBTENIR LA LLICÈNCIA ADMINISTRATIVA 

DE TINENÇA D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS 



 

 

 

L’obtenció o renovació de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos 

potencialment perillosos requereix el compliment dels requisits següents: 

 

Ser major ’edat. 

 

No haver estat condemnat/ada per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra 

la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de 

narcotràfic, així com no estar privat/ada per resolució judicial del dret  a  la  tinença  d’animals  

potencialment  perillosos.  La  persona  sol·licitant  de  la llicència haurà d’aportar el corresponent 

certificat emès pels òrgans competents del Ministeri de Justícia. 

 

No haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions 

accessòries de les que preveu l’article 13.3 de la Llei de les Corts Generals 50/1999, de 23 de 

desembre, sobre el règim jurídic d’animals potencialment perillosos. No obstant això, no serà 

impediment per a l’obtenció o, en el seu cas, renovació de la llicència, haver estat sancionat/ada 

amb la suspensió temporal d’aquesta, sempre que, en el moment de la sol·licitud, la sanció 

de suspensió anteriorment imposada hagi estat complerta íntegrament. Igualment, no haver 

estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus que hagi comportat comís de l’animal, 

d’acord amb els articles 10 i següents de la Llei del Parlament de Catalunya 10/1999, de 

30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 

 

Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment 

perillosos. Aquest requisit s’acreditarà mitjançant certificat emès pels centres de reconeixement 

per a l’obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i 

Seguretat Social. Aquest 

 

certificat s’haurà d’emetre amb la comprovació prèvia del compliment dels requisits de capacitat 

física i aptitud psicològica, de conformitat amb el que estableix l’article 6 del Reial decret 

287/2002, de 22 de març, i tindrà la vigència establerta a l’article 7 del mateix Reial decret. 

 

Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb 

una cobertura no inferior a 150.253 euros, d’acord amb el que estableix l’article 3.4 de la Llei 

10/1999, de 30 de juliol, en la redacció que en fa la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures 

fiscals i administratives. 

 

En aquesta pòlissa haurà de figurar les dades d’identificació de l’animal. Anualment, coincidint 

amb la renovació de la pòlissa, s’haurà de lliurar-ne una còpia a l’ajuntament per tal que pugui 

comprovar la seva vigència.
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ANNEX 2 RELACIÓ D’ANIMALS CONSIDERATS POTENCILAMENT PERILLOSOS 

 

Els que pertanyin a les races relacionades a continuació, incloent-hi l’encreuament:  

 

Pit Bull Terrier. 

Staffordshire Bull Terrier.  

American StaffodshireTerrier. 

Rottweiler. 

Dog Argentí.  

Fila Brasileiro.  

Tosa Inu. 

Akita Inu. 

Bullmastiff 

Dòberman 

Dog de Bordeus 

Mastí napolità 

Presa canari 

 

Aquells quines característiques es corresponguin amb totes o la majoria de les que figuren a 

continuació: 

 

Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència. 

 

Marcat caràcter i gran valor. Pel curt.  

 

Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, altura a la creu entre 50 i 70 centímetres i 

pes superior a 20 kg. 

 

Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran i galtes musculoses i bombades. 

Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda. 

 

Coll ample, musculós i curt. 

 

Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i esquena musculada i curta. Extremitats 

anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes 

relativament llargues formant un angle moderat. 

 

Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa. 

 

En qualsevol cas, encara que no estiguin inclosos als apartats anteriors seran considerats 

potencialment perillosos aquells animals que manifestin un caràcter marcadament agressiu o 

hagin protagonitzat agressions a persones o altres animals. 

 


