Ordenança Fiscal núm. 2.12. Taxa pels serveis de salut pública
Article 1. 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 del règim local, i de conformitat amb el que es
preveu en els articles 57 i 20.4.m) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa pels serveis de
salut pública, realitzats a domicili o per encàrrec, que s'especifiquen en les tarifes contingudes en
l'annex corresponent, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen al
que disposa l’article 57 de l’esmentat text legal.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis de salut pública, realitzats a
domicili o per encàrrec, que s'especifiquen en les tarifes contingudes en l'annex corresponent.
2. No s’inclouen en el fet imposable d’aquesta taxa, i en conseqüència no s’acredita el seu pagament:
a) el cens d’un gos d’assistència.
b) el cens d’un gos adoptat a associacions/entitats/refugis de protectores. El propietari haurà
d’acreditar l’adopció per mitjà del corresponent contracte d’adopció.
c) els serveis de recollida d’animals en favor de persones en situació de precarietat econòmica
segons informe dels serveis socials municipals.
d) El cens d’un gos amb finalitats terapèutiques per part de persones amb diversitat funcional
sempre i quan acreditin anualment aquesta condició mitjançant l’aportació d’un certificat
mèdic acreditat
Article 3. Subjectes passius
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança els qui es beneficiïn dels serveis
o les activitats, realitzats per aquest municipi, a què es refereix l'article anterior.
Article 4. Responsables i successors
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques
i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a l’Ordenança
General.

Article 5. Quota tributària
1. La quantia del preu públic serà la resultant d'aplicar les tarifes que es contenen en l’Annex
d’aquesta Ordenança.
2. Les tarifes establertes per aquesta taxa no comprenen l'Impost sobre el valor afegit, que es
repercutirà d'acord amb la normativa que el regula.
Article 6. Normes de gestió
1. Els gossos recollits i ingressats al dipòsit municipal no podran ser retornats sense l'abonament
previ de la taxa regulada en aquesta ordenança.
2. Tots els aspectes relatius a l’atorgament de la llicència per a la tinença d’animals potencialment
perillosos es troben regulats en l’Ordenança municipal de tinença d’animals de companyia.
3. Els deutes per aquesta taxa podran exigir-se pel procediment administratiu de constrenyiment,
d'acord amb l'article 46.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Article 7. Obligació de pagament
1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix amb la sol·licitud del
servei, llicència o autorització sanitària de què es tracti.
2. El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà en el moment de sol·licitar els serveis o la llicència
esmentats en l’apartat anterior.
Article 8. Remissió normativa
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicaran l'Ordenança General
de Gestió, Inspecció i Recaptació, el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals , la Llei
general tributària, la Llei de taxes i preus públics i altres disposicions concordants que les
desenvolupin i complementin.
Disposició addicional
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 entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2019 i serà vigent fins a la seva
modificació o derogació expressa.

Concepte
1.Servei de recuperació d’animals
1.1. Recollida laborables
1.2. Recollida Festius i nocturn
1.3. Suplement per dies d’estada en el centre
1.4. Per posar xip
1.5. Recollida centre veterinari
2. Llicència per la tinença d’animals potencialment perillosos
3. Renovació de la llicència per a la tinença d’animals potencialment
perillosos
4. Inscripció al cens d’un animal
5. Autorització sanitària d’establiments de tatuatge i/o pírcing
6. Autorització sanitària de les piscines d’ús públic
7. Segones i posteriors inspeccions de seguiment i comprovació que es
realitzin en qualsevols dels procediments d’autorització sanitària. Preu
per inspecció
8. Elaboració d’informes de salubritat
9. Servei d’analítica i determinació del patró genètic

EUR
51,59
77,39
5,16
25,80
10,40
37,57
19,65
14,35
50,87
124,85
68,01

31,21
46,28

