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3.25 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L'ACTIVITAT 
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL D'ARREPLEGA I ACOLLIMENT D'ANIMALS 

ABANDONATS 
 
Art.1. Fonament jurídic 
Fent ús de les facultats que concedixen els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l'art. 106 de la Llei 
7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim local, i de conformitat amb el que disposen els 
articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei d'hisendes locals, s'establix la Taxa per l'activitat administrativa municipal per l'arreplega i 
acolliment d'animals abandonats. 
 
Art.2. Fet imposable 
Constituïx el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis següents: 

A) Retirada de la via pública de semovents de gran pes (equins i semblants), considerats 
vagabunds, extraviats o no identificats. 

B) Retirada de la via pública de gossos, gats i resta d'animals. 
C) Manteniment i estada dels anteriors animals en un centre zoosanitari. 

 
Art.3. Subjecte passiu 
Serà subjecte passiu de les taxes el propietari o posseïdor de l'animal que sol·licite o resulte 
beneficiari dels mencionats serveis. 
En cas de dubte, es presumirà com a propietari o posseïdor de l'animal al cap de família en 
l’habitatge del qual es troben els animals, al propietari o l’arrendatari de les finques agrícoles o 
persona titular de l'activitat comercial o industrial en els locals dels quals es troben estos. 
 
Art.4. Quota tributària 
La quota tributària consistix en una quantitat fixa que es detalla en el següent quadre de tarifes: 

1. Retirada de la via pública de semovents de gran pes (equins i semblants) considerats 
vagabunds, extraviats o no identificats...............150 € 
Per manteniment i estada de l'animal en el centre zoosanitari .............. 15 € per animal i dia, o 
fracció. 

2. Retirada de la via pública de gossos, gats i resta d'animals ............. 30 € 
(Redactat d’acord amb la modificació aprovada pel Ple de data 16 d’octubre de 2014) 
 
Art.5. Meritació 
Es merita la taxa i naix l'obligació de contribuir des que es preste alguns dels serveis fixats, ja siga 
d'ofici per l'Administració municipal o a sol·licitud dels interessats. 
 
Art. 6. Gestió i ingrés de la taxa 
El pagament de la taxa es realitzarà en el moment de sol·licitar o rebre el corresponent servei i, en tot 
cas, com a requisit previ a l'entrega dels animals capturats. 
 
Per a fixar l'import de la taxa en cada cas es requerirà el corresponent informe de la Policia Local, en 
què quedarà constància dels dies de permanència de l'animal en el centre zoosanitari i la identificació 
del propietari o posseïdor amb el seu DNI. 
 
El centre zoosanitari haurà de comprovar a l'entrega de l'animal la correcció de la liquidació realitzada 
per Tresoreria a l'efecte de contrastar els dies d'estada. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
La present Ordenança entrarà en vigor l'endemà de ser publicada en el Butlletí Oficial de la Província 
d'Alacant i continuarà vigent mentre no s'acorde la seua modificació o derogació. 
 

ÚLTIMA MODIFICACIÓ: PLE 16/10/2014 / BOP NÚM. 249 DE 30/12/2014 


