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Ordenança Fiscal núm. 23 
 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE CONTROL D’ANIMALS DE COMPANYIA. 
 
Article 1r.- Fonament i naturalesa.- 
 
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 de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els 
articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest 
Ajuntament estableix la Taxa per la prestació del servei de control d’animals de companyia, que es regirà 
per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al que preveu l'article 58 de l'esmentada Llei 
39/1988 i en allò no previst per la ordenança general de inspecció i recaptació de tributs de l’Ajuntament 
de Sant Celoni  i  per la normativa sectorial d’aplicació. 
 
Article 2n.- Fet imposable.- 
 
Constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació del servei municipal de control dels animals de 
companyia prestat per part de l’Ajuntament de Sant Celoni d’acord amb la legislació sectorial d’aplicació i 
les ordenances municipals.  
 
Article 3r.- Subjecte passiu.- 
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuent, les persones físiques i jurídiques així com 
les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades 
pel servei municipal de control d’animals de companyia que presta l’Ajuntament de Sant Celoni    
          
Article 4t.- Responsables.- 
 
1.Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i 
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, interventors o 
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que 
assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària. 
 
Article 5è.- Exempcions subjectives.- 
 
No es contempla cap exempció tret de la que es contempla per la propietat o possessió de gossos pigall. 
 
Article 6è.- Quota tributària.- 
 
La quota tributària consisteix en l’aplicació d’una tarifa que comprendrà diversos aspectes de la prestació 
del servei de control d’animals de companyia. 
  
Article 7è.- Tarifes 
 

1.  Les tarifes que cal aplicar són les següents: 
 

CONCEPTE PREU 
1.Servei de recollida ordinària d’un animal xipat i/o censat de dilluns a divendres de 8-
20 h 

65,95 € 

2. Servei de recollida ordinària d'un animal no xipat de dilluns a divendres de 8-20 h 102,94 € 
3. Servei de recollida ordinària d'un animal xipat i/o censat en dia festiu, horari nocturn 
o amb caràcter urgent 

90,61 € 

4. Servei de recollida ordinària d'un animal no xipat en dia festiu, horari nocturn o amb 
caràcter urgent 

127,60 € 
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5. Servei d'estada a residència per dia 25,48 € 
6. Captura d’un animal en llibertat no xipat de dilluns a divendres de 8-20 h 127,60 € 
7. Captura d’un animal en llibertat no xipat en dia festiu, horari nocturn o amb caràcter 
urgent 

127,60 € 

8. Captura d’un animal en llibertat xipat de dilluns a divendres de 8-20 h 90,61 € 
9. Captura d’un animal en llibertat xipat en dia festiu, horari nocturn o amb caràcter 
urgent 

90,61 € 

10. Servei de recollida i d'eutanàsia gos atropellat o greument ferit 110,34 € 
11. Servei de recollida i d'eutanàsia gat atropellat o greument ferit 88,14 € 
12. Servei de recollida i incineració d'un gos/gat mort 115,27 € 
13. Adopció 33,91 € 
14. Animal custodiat a prefectura de dilluns a divendres de 8-20 h 28,96 € 
15. Animal custodiat a prefectura en dia festiu o horari nocturn 28,96 € 
16. Animal custodiat a prefectura amb servei anul·lat al contractista de dilluns a 
divendres de 8-20 h 

53,62 € 

17. Animal custodiat a prefectura amb servei anul·lat al contractista en dia festiu o 
horari nocturn 

53,62 € 

 
2. Els dies de permanència de l’animal al dipòsit es computaran complerts a partir de les 24 hores 

del dia de recollida. 
 
3.   En relació als serveis veterinaris que s’hagin de prestar als animals recollits, les tarifes que cal 

aplicar són les següents: 
 

CONCEPTE PREU 
1. Vacuna Puppy canina 12,33 € 
2. Vacuna Hexavalent canina 24,66 € 
3. Vacuna Tetravalent canina 24,66 € 
4. Vacuna Pentavalent felina 24,66 € 
5. Microxip 36,99 € 
6. Kitt Leishmaniosis 18,49 € 
7. Kitt Inmunodeficiència + Leucèmia 18,49 € 
8. Ovariohisterectomia gosses: < 30 Kg 73,98 € 
9. Ovariohisterectomia gosses: > 30 Kg 86,31 € 
10. Ovariohisterectomia gates 73,98 € 
11. Castració gossos 73,98 € 
12. Castració gats 61,65 € 

 
 
 
Article 8è.- Bonificacions de la quota.- 
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries assenyalades en la Tarifa 
d'aquesta Taxa tret del casos referits a la tinença de gossos pigall. 
 
Article 9è.- Acreditament.- 
 
1.S'acredita la Taxa i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud del servei al registre 
municipal. 
 
2. En el cas que no es sol·liciti el servei de forma voluntària, l'acreditament es produeix quan s’iniciï 
l'actuació municipal d'ofici o quan aquesta s'iniciï sense prèvia sol·licitud de l'interessat però redundi en el 
seu benefici. S’entendrà iniciada l’actuació municipal en el moment en què el vehicle de recollida arribi al 
lloc on ha d’efectuar la captura d’un animal.  
 
Article 10è.- Gestió i inspecció.- 
 
 



  
 

 3 

1. El subjecte passiu que vulgui recuperar l’animal de companyia que hagi estat recollit i dipositat per 
part dels serveis municipals haurà d’adreçar-se a la policia local de Sant Celoni als efectes de 
sol·licitar la seva devolució. 

 
2. La policia local de Sant Celoni comprovarà que efectivament l’animal ha estat retirat per part del 

servei municipal de control d’animals de companyia. En cas afirmatiu, dirigirà l’interessat a les 
dependències de l’empresa contractada per realitzar el servei. 

 
3. L’empresa contractada lliurarà un document a l’interessat on s’especificaran els serveis utilitzats en 

base a les tarifes de la taxa.  
 
4. L’empresa contractada comunicarà mensualment a l’Ajuntament la informació sobre els animals 

recollits, aportant la justificació documental acreditativa necessària. 
 
5. L’Ajuntament aprovarà la liquidació corresponent, que es notificarà als subjectes passius per al seu 

pagament en el terminis determinats pel Reglament General de Recaptació. 
 
 
Article 11è.- Infraccions i sancions.- 
 
En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que a les mateixes 
corresponguin en cada cas, s'estarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General 
Tributària. 
 
Disposició final.-  
 
Aquesta Ordenança aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en Sant Celoni 
el dia 20 de desembre de 2017 entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2018 i continuarà vigent mentre no 
s'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran 
vigents 
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