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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22 

REGULADORA DE LA TAXA PER LA INSCRIPCIÓ D’ANIMALS DE COMPANYIA 

 
Article 1r. Disposicions generals  
D’acord amb allò que disposa l’article 106 de la Llei 7/ 1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local i, específicament, l’article 58 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’hisendes locals i de conformitat amb els articles 15 i 20 de la mateixa Llei, 
s’estableixen les presents taxes per la prestació de servei de defensa i protecció dels animals.  
 
Article 2n. Fet imposable  
Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa la inscripció en el Registre Censal d’animals de companyia. 
A aquests efectes s’entén per animal de companyia totes les subespècies i varietats de gats (Felis catus) i 
totes les subspècies i varietats de gossos (Canis familiaris).  
 
Article 3r. Subjectes passius  
És el propietari o posseïdor d’un animal de companyia amb residència habitual al terme municipal dels 
Pallaresos.  
 
Article 4t. Exempcions  
No s’apliquen més exempcions ni bonificacions que les establertes legalment 
 
Article 5è. Gestió, liquidació i recaptació  
Tot propietari o posseïdor d’un animal de companyia amb residència habitual al municipi ha d’acreditar el 
pagament de la taxa per la inscripció en el Registre Censal d’animals de companyia. La taxa s’acredita una 
sola vegada durant la vida de l’animal.  
 
És obligatori que el propietari o posseïdor d’un o més animals de companyia amb residència habitual als 
Pallaresos censin aquests a l’esmentat registre.  
 
La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que iniciï la tramitació dels 
documents i expedients que estan sotmesos al tribut.  
 
Article 7è. Declaració i ingrés  
La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació mitjançant el procediment de sol·licitud de la tramitació de 
l'expedient o en el cas que aquell escrit no existís o que la sol·licitud no fos expressa en règim de 
liquidació. Aquesta autoliquidació tindrà un termini de pagament de 10 dies naturals.  
 
Article 8è. Quota tributària  
S’estableixen les següents tarifes:  

- Taxa per servei de prevenció sanitària i inscripció al registre censal d’animals de companyia: 
GRATUÏT 

- Taxa per la llicència municipal per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos: 20 
euros per animal  
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DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió extraordinària celebrada en data 16 de novembre de 

2015 i començarà a regir el dia 1 de gener de 2016, i continua vigent mentre no se n'acordi la modificació o 

derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, resten vigents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


