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Assumpte

AJUNTAMENT DE MANLLEU

OF NÚM. 27 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA
RECOLLIDA, TRASLLAT I MANTENIMENT DELS
GOSSOS ABANDONATS EN EL TERME MUNICIPAL
- Ordenança/Reglament - Modificació de les
Ordenances Fiscals per a l'any 2019

Localització de l'activitat

Ordenança fiscal núm. 27
TAXA PER A LA RECOLLIDA, TRASLLAT I MANTENIMENT
DELS GOSSOS ABANDONATS EN EL TERME MUNICIPAL
Article 1. Objecte
De conformitat amb el que disposa l’article 57 en relació amb l’article 20.4, ambdós inclosos
en el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), aquest Ajuntament estableix la taxa per a la
recollida, trasllat i manteniment dels gossos abandonats en el terme municipal.
Article 2. Fet imposable
El fet imposable de la taxa regulada en aquesta ordenança fiscal és la prestació del servei de
recollida i trasllat dels gossos abandonats en el terme municipal a la gossera municipal, i el
manteniment d’aquests durant el temps d’estada.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius d’aquesta taxa en concepte de contribuents les persones físiques i
jurídiques així com les entitats a què fa referència l’article 35.4 de la Llei general tributària
que siguin propietaris dels gossos abandonats.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
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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.
Article 5. Acreditament
La taxa es meritarà en el moment en què s’iniciï l’actuació de retirada dels gossos
abandonats en el terme municipal.
Article 6. Quantia
Pel servei de recollida, trasllat i manteniment dels gossos a la gossera municipal l'import de
la taxa a pagar serà de 50,00 €.
Estaran exemptes de pagament de la taxa les persones que reuneixin totes aquestes
condicions:
-

Que tinguin uns ingressos inferiors a IRSC.
Que no tinguin més propietats que la residència habitual.
Que no disposin de vehicle propi.

Article 7. Normes de gestió, liquidació i tramitació
Les persones que vulguin anar a buscar el gos, hauran de satisfer prèviament l’import de la
taxa a l’àrea de serveis econòmics de l’Ajuntament on se’ls entregarà un rebut per l’import
satisfet i un document d’autorització amb el qual podran recollir l’animal a la gossera.
Article 8. Data d’aprovació i vigència
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió duta a terme el dia 23
d’octubre de 2018, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2019, i regirà fins la seva
modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats
continuaran vigents.
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