Ordenança Fiscal Núm. 10
TAXA PER LA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE GENERAL D’ANIMALS DE COMPANYIA
DEL MUNICIPI I EMISSIÓ DE PLACA IDENTIFICATIVA

Art. 1.- Objecte:
De conformitat amb allò que estableix l’article 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació
amb l’article 7.2 del Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el
Registre general d’animals de companyia, s’estableix la taxa per la inscripció en l’esmentat
Registre municipal i l’emissió de la corresponent placa identificativa dels animals.
Art. 2.- Fet Imposable:
El fet imposable d’aquesta taxa està constituït per la inscripció en el Registre general d’animals
de companyia i l’emissió de la corresponent placa identificativa dels animals.
S’entén animals domèstics de companyia, segons el previst a l’article 1 del Decret 328/1998,
totes les subespècies i varietats de gats (Felis catus) i totes les subespècies i varietats de
gossos (Canis familiaris).
Art. 3.- Subjectes passius:
1. Són subjectes passius de la present taxa tots els propietaris i posseïdors d’animals de
companyia, que sol·licitin la inscripció d’aquests en el Registre d’animals de l’Arboç.
2. També tenen la consideració de subjectes passius aquells que, tenint el seu animal inscrit,
sol·licitin l’emissió, per part de l’Ajuntament, de la corresponent placa identificativa d’aquell.
Art. 4.- Acreditament:
L’acreditament de la taxa regulada en la present ordenança neix en el moment en que es
sol·liciti la inscripció dels animals de companyia al Registre general i/o es sol·liciti l’emissió de
la corresponent placa identificativa dels animals inscrits.
Art.- 5 Quota:
1.

La quota de la taxa regulada en la present Ordenança serà la següent:

a) Per primera inscripció ..................................................................................................... 5,00 €
b) Per emissió de la identificació amb carnet i xip ............................................................ 10,00 €
2.

Anàlisi d’ADN per sanció ............................................................................................. 60,00 €

3.

No es podrà dur a terme cap inscripció ni emetre cap targeta identificava ni identificació
amb microxip si prèviament no s’ha abonat la taxa corresponent.

Art. 6.- Bonificacions:
Els subjectes que siguin titulars de més d’un animal de companyia únicament estaran obligats a
satisfer la taxa per la inscripció d’un.
Tenen dret a una bonificació del 50 per cent de la taxa per identificació amb carnet i xip en
aquelles inscripcions d’animals realitzades en els primers sis mesos a partir de l’entrada en
vigor d’aquesta Ordenança Fiscal.
Art. 7.- Exempcions:
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Les baixes, cessions, canvis de residència i canvi en el sistema o codi d’identificació del
animals estaran exemptes del pagament de la present taxa.
Art.. 8.- Liquidació:
El pagament de la taxa s’haurà de satisfer en el mateix moment de la inscripció dels animals
domèstics en el Registre o, en cas d’aquells animals ja inscrits en el moment de l’entrada en
vigor d’aquesta Ordenança, en el moment en que sol·liciti a l’Ajuntament que expedeixi la
corresponent placa identificativa.
Art. 9.- Gestió:
Correspon a l’Ajuntament de l’Arboç la gestió, liquidació i recaptació de la present taxa.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança que consta de nou articles, ha estat aprovada pel Ple de l'Ajuntament, en
sessió extraordinària de data 24 de novembre de 2016, i començarà a regir una vegada hagi
estat publicada la modificació en el B.O.P. de Tarragona. El seu període de vigència es
mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació. En cas de modificació parcial,
els articles no modificats restaran vigents.
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