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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29 

 
TAXA PER RECUPERACIÓ D’ANIMALS ABANDONATS O PERDUTS  A LA VIA 

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 de Règim Local, i 
de conformitat amb allò que disposen els articles 20 al 27 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, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de 
cessió d’animals al centre i de recuperació d’animals abandonats o perduts a la via 
pública, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen a 
allò que disposa l'article 57 de l'esmentat text refós.  

 
Article 2. Fet imposable  
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la cessió d’animals al centre, la 

recuperació d’animals perduts o abandonats a la via pública o que no circulin 
reglamentàriament.   

 
Article 3. Subjecte passiu  
En són subjectes passius els propietaris dels animals cedits o recollits, que estan 

obligats a pagar les tarifes que s'assenyalen, amb independència de la multa que 
correspongui, segons la infracció comesa.  

Per a la recuperació de l’animal s’actuarà d’acord amb el que preveu l’ordenança 
reguladora de la Tinença d’Animals en els seus articles 54 i 55. 

 
Article 4. Exempcions i bonificacions  
Es bonificarà un 90% del preu d’adopció aquells animals que compleixin un dels 

requisits següents: 
 

∗ Que tingui més de 10 anys d’edat. 

∗ Que faci més de 5 anys que està a la protectora. 

∗ Que estigui afectat d’una malaltia crònica amb informe previ del veterinari. 

∗ Que sigui un gos pigall. 

  Article 5. Tarifes  
 
Els serveis a què al·ludeix l'article anterior, i els seus drets corresponents, que 

hauran de satisfer els propietaris dels animals, són els que s'especifiquin en la següent 
tarifa: 
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Concepte  Import  
Recuperació  20,00 € 
Manuntenció, preu diari 10,00 € 
Desparasitació interna i externa (a partir de les 6 hores al centre) 15,00 € 
Esterilització de mascles gos 150,00 € 
Esterilització de mascles gat 90,00 € 
Esterilització de femelles gossa 200,00 € 
Esterilització de femelles gata 140,00 € 
Vacunació 35,00 € 
Microxip 20,00 € 
Canvi dades microxip 30,00 € 
Manteniment (estada animal cedit al centre)  200,00 € 
Adopció gos 150,00 € 
Adopció gat 60,00 € 
Kit de Leishmania (gos) 40,00 € 
Kit Felv/Fiv (leucèmia/immunodeficiència, gat) 40,00 € 
Taxa per admissió d’animal cedit prèvia consulta al propi centre 

sobre la possibilitat real de cabuda de l’animal. El pagament de la taxa 
s’ha de fer efectiu en el mateix moment de l’entrega de l’animal i implica 
que l’Ajuntament de Moià passa a ser-ne el responsable. No inclou la 
recollida i trasllat al centre de l’animal. 

 
 

350,00 € (*) 

 
(*) En cas de que es tracti de gossos potencialment perillosos aquest import 

s’incrementarà en un 50% 
 
Article 6. Normes de gestió i recaptació  
 
El pagament de la taxa s'exigeix en el moment de la recuperació de l’animal. 

L'import de la taxa es fa efectiu a al centre d’acollida, contra el lliurament d'un 
comprovant de pagament municipal. 

 
Article 7. Infraccions i sancions  
 
En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions  tributàries i a la determinació 

de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom aplicarà el  règim regulat a 
la Llei General Tributària i a les disposicions que la complementen i la  desenvolupen, 
d'acord amb allò que determina article 11 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.  

 
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  
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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 fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 

sessió celebrada el 16 de maig de 2018;ha quedat definitivament aprovada en data 
17 de juliol de 2018; entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 

 
 
 


