Art. 3r. Subjectes passius.
1. Amb caràcter general, són subjectes passius de la taxa a títol de contribuent, les persones físiques i jurídiques
així com les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria, que
sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis o activitats que constitueixen el fet imposable de les
taxes regulades en aquesta ordenança fiscal.
2. En particular, s’entendrà que la condició de contribuent recau en:
a) El propietari o posseïdor d'un animal de companyia resident habitualment a Barcelona, en el cas de les
taxes per inscripció en el Registre censal d’animals de companyia o en el Registre censal d’animals
salvatges en captivitat.
b) La persona a nom de la qual se sol·liciti la llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment
perillosos, en el cas de les taxes per tramitació d’aquestes llicències.
Art. 4t. Exempcions.
Estan exemptes:
a) En el cas de la inscripció en el Registre Censal d'animals de companyia, les persones amb discapacitat
visual que siguin propietàries o posseïdores d'un gos pigall, les persones posseïdores de la targeta rosa i
les persones que acreditin obtenir una renda familiar inferior al salari mínim interprofessional.
b) En cas d'adopció d'animals de companyia, les persones posseïdores de la targeta rosa, i les persones
que acreditin obtenir una renda familiar inferior al salari mínim interprofessional.
c) En el cas de la inscripció en el Registre Censal d’animals de companyia o en el Registre Censal
d’animals salvatges en captivitat les persones que acreditin que els animals estan identificats amb
microxip.
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Art. 2n. Fet imposable. Constitueixen el fet imposable:
1. La inscripció en el Registre Censal d'animals de companyia o en el Registre Censal d’animals salvatges en
captivitat. A l’efecte d'aquesta Ordenança s'entén per animal de companyia totes les subespècies i varietats de
gats (Feliscatus) i totes les subespècies i varietats de gossos (Canisfamiliaris).
2. La tramitació administrativa tendent a l'atorgament i renovació de la llicència per a la tinença i conducció de
gossos potencialment perillosos.
3. Els serveis de prevenció sanitària relacionats amb els animals de companyia, que s’especifiquen en l’annex de
tarifes.
4. Els serveis d’intervenció sanitària urgent als animals de companyia recollits a la via i espais públics, que
s’especifiquen en l’annex de tarifes.

Data 27-12-2022

Art. 1r. Disposicions generals.
D'acord amb allò que disposen l'article 106è de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
i l’article 57è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb els articles 15è i 19è
del mateix text refós, s’estableixen i es regulen les taxes per la prestació de serveis de registre, prevenció i
intervenció sanitària relatius a animals de companyia, que es regeixen pels articles 20è a 27è del text refós
esmentat.
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TAXES PER SERVEIS DE REGISTRE, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ SANITÀRIA RELATIUS A ANIMALS DE
COMPANYIA

A

Ordenança fiscal núm. 3.7

Art. 6è. Meritació i gestió
1. Les taxes regulades en aquesta ordenança fiscal es meriten en el moment d’iniciar-se l’activitat municipal que
constitueix el fet imposable.
2. Aquestes taxes s’exigeixen mitjançant liquidació emesa per l’òrgan gestor una vegada prestat el servei, la qual
s'ha d'ingressar en els terminis establerts en l'Ordenança fiscal general.
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Art. 5è. Quota. Les tarifes aplicables són les indicades en l'annex d'aquesta Ordenança.

Euros

Epígraf III. Serveis de prevenció sanitària relacionats amb animals de companyia
3.1 Recollida d’animals de companyia a la via pública
3.2. Reconeixement sanitari i identificació de l’animal
3.3. Estada, manutenció i custòdia al Centre Municipal d’Acolliment
d’Animals de Companyia (CAAC), per dia o fracció

Euros
82,00
40,00
6,00

3.4. Recollida d’animals de companyia amb gàbies-parany
a) Instal·lació gàbia-parany

53,00

21,00

b) Per cada dia de permanència

2,00

(per cada dia o fracció)
c) Recollida d’animals de companyia engabiats (cada visita)

4,00

d) Reposició per pèrdua o deteriorament de la gàbia-parany

217,00

3.5. Captura d’animals de companyia a propietats privades
Hora o fracció

82,00

3.6. Gestió dels gats recollits

a) Control sanitari, reproductiu i reintroducció a la colònia
Femella

99,00

Mascle

67,00

b) Control sanitari, reproductiu i custòdia
Femella

164,00

Mascle

132,00

3.7. Identificació amb microxip

38,00

3.8. Observació de la ràbia al CAAC
a) Reconeixement sanitari

35,00

b) Observació diària per un tècnic veterinari (13 dies)
c) Manutenció, estada i custòdia al CAAC (14 dies)

127,00
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Epígraf II. Tramitació administrativa tendent a l'atorgament i renovació de la llicència per a la
tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.
Per cada llicència o renovació

38,00
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Epígraf I. Inscripció en el Registre Censal d'animals de companyia o en el Registre Censal
d’animals salvatges en captivitat.
Per cada animal

Data 27-12-2022

ANNEX TARIFES

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Disposició final. La present Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data 23 de
desembre de 2022, començarà a regir a partir de l’1 de gener de 2023 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació o derogació.

A

Art. 7è. Infraccions i sancions. Cal atenir-se a allò que disposa l'Ordenança fiscal general.

93,00

Reconeixement sanitari (3 dies)

106,00

3.10. Vacunació antiràbica

21,00

3.11. Adopció d’animals de companyia

32,00

3.12. Analítica de ràbia
Amb extracció de mostra

50,00

Sense extracció de mostra

22,00
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3.9.Observació de la ràbia ambulatòriament

A
15,00 €

b) Anestèsia
fins a 10 kg.

26,00 €

d’11 a 15 kg.

36,00 €

més de 25 kg.

63,00 €

c) Estudi RX

31,00 €

d) Ecografia

31,00 €

e) Tractament conservador

52,00 €

f) Cirurgia

262,00 €
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Euros
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Epígraf IV. Serveis d’intervenció sanitària urgent als animals de companyia recollits a la via
i espais públics.
a) Sedació

fins a 10 kg.

10,00 €
26,00 €

més de 25 kg.

42,00 €
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d’11 a 15 kg.
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g) Medicació
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