
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 66 de data 18/03/2008 

 

            
 

AJUNTAMENT DE GANDESA 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30 
 

 

Taxa per la prestació del servei de Registre Censal d’animals de Companyia  

 

 

Article 6. Quota tributària  

 

Serà la resultant d'aplicar la tarifa següent:  

- Per inscripció al registre censal i lliurament de la placa identificativa: 5,56 euros 
 

 

 

 



Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 150 de data 30/06/2006 

 

            
 

AJUNTAMENT DE GANDESA 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30 
 

 

Taxa per la prestació del servei de Registre Censal d’animals de Companyia  

 

 
Article 6. Quota tributària  

 

Serà la resultant d'aplicar la tarifa següent:  

- Per inscripció al registre censal i lliurament de la placa identificativa: 5,36 euros 



Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 139 de data 17/06/2005 

 

            
 

AJUNTAMENT DE GANDESA 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30 
 

 

Taxa per la prestació del servei de Registre Censal d’animals de Companyia  

 

 
Article 6. Quota tributària  

 

Serà la resultant d'aplicar la tarifa següent:  

- Per inscripció al registre censal i lliurament de la placa identificativa: 5,15 euros 



Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 78 de data 02/04/2004 

 

            
 

AJUNTAMENT DE GANDESA 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30 
 

 

Taxa per la prestació del servei de Registre Censal d’animals de Companyia  

 

 
Article 6. Quota tributària  

 

Serà la resultant d’aplicar la tarifa següent:  

- Per inscripció al registre censal i lliurament de la placa identificativa: 5,00 euros 



Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 110 de data 13/05/2002 

 

            
 

AJUNTAMENT DE GANDESA 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30 
 

 

Taxa per la prestació del servei de Registre Censal d’animals de Companyia  

 

 
Article 1. Fonament i naturalesa  

1. A l’empara del que estableixen els articles 58 i 20.4m de la Llei 39/1988, de 28 de 

desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que disposen els 

articles 15 a 19 de l’esmentat text legal i el Decret 328/98, de 24 de desembre, l’Ajuntament 

estableix la taxa per la inscripció dels animals de companyia en el Registre Censal de 

l’Ajuntament.  

 

2. Els posseïdors d’animals domèstics de companyia estan obligats a inscriure els seus 

animals en el registre censal del municipi, facilitant les dades que s’especifiquen a l’annex 

del Decret 328/98 de 24 de desembre.  

 

3. Per acreditar la inscripció en el Registre, l’Ajuntament facilitarà una placa identificativa que 

hauran de portar damunt els animals censats.  

 

4. L’Ajuntament comunicarà mensualment al DARP les variacions que es produeixin en el 

registre esmentat.  

 

Article 2. Fet imposable  

Consisteix en la prestació per part de l’Ajuntament, del servei de registre censal d’animals 

de companyia.  

 

Article 3. Subjecte passiu  

1. Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents, les persones físiques i 

jurídiques, així com les entitats a les quals, es refereix l’art. 33 de la Llei General Tributària, 

que sol·licitin o resultin beneficiats o afectats pel servei de conformitat amb el supòsit previst 

a l’article anterior.  

 

Article 4. Responsables  

1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries 

les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General 

Tributària.  
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2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 

interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 

supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària.  

 

Article 5. Exempcions i bonificacions  

1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute 

tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.  

 

Article 6. Quota tributària  

Serà la resultant d’aplicar la tarifa següent:  

— Per placa identificativa: quota única de 3,10 euros (515 ptes)  

 

Article 7. Meritació  

1. Es merita i neix l’obligació de pagament de la taxa reguladora en aquesta ordenança des 

del moment en què es sol·licita la prestació del servei.  

 

Article 8. Normes de gestió  

1. L’import de la taxa es farà efectiu a l’Ajuntament, quan aquest faciliti la placa identificativa 

de l’animal censat al posseïdor, un cop efectuada la inscripció en el Registre Censal 

d’Aminals de Companyia.  

 

Article 9. Infraccions i sancions  

Les infraccions i sancions en matèria tributaria es regeixen pel que disposen la Llei General 

Tributària, i la normativa que la desplega.  

 

Disposició Final  

Aquesta ordenança fiscal va ser aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió de data 7 de 

setembre de 2000 i s’ha modificat posteriorment per acord de l’Ajuntament Ple de data 27 

de desembre de 2001.  

Les modificacions aprovades entraran en vigor a partir de la data de publicació del text refós 

de l’ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i començaran a aplicar-se 

a partir d’aquella data. 



Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 66 de data 18/03/2008 

 

            
 

AJUNTAMENT DE GANDESA 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30 
 

 

Taxa per la prestació del servei de Registre Censal d’animals de Companyia  

 

 
Article 6. Quota tributària  

 

Serà la resultant d'aplicar la tarifa següent:  

- Per inscripció al registre censal i lliurament de la placa identificativa: 5,56 euros 



Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 150 de data 30/06/2006 

 

            
 

AJUNTAMENT DE GANDESA 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30 
 

 

Taxa per la prestació del servei de Registre Censal d’animals de Companyia  

 

 
Article 6. Quota tributària  

 

Serà la resultant d'aplicar la tarifa següent:  

- Per inscripció al registre censal i lliurament de la placa identificativa: 5,36 euros 



Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 139 de data 17/06/2005 

 

            
 

AJUNTAMENT DE GANDESA 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30 
 

 

Taxa per la prestació del servei de Registre Censal d’animals de Companyia  

 

 
Article 6. Quota tributària  

 

Serà la resultant d'aplicar la tarifa següent:  

- Per inscripció al registre censal i lliurament de la placa identificativa: 5,15 euros 



Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 78 de data 02/04/2004 

 

            
 

AJUNTAMENT DE GANDESA 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30 
 

 

Taxa per la prestació del servei de Registre Censal d’animals de Companyia  

 

 

Article 6. Quota tributària  

 

Serà la resultant d’aplicar la tarifa següent:  

- Per inscripció al registre censal i lliurament de la placa identificativa: 5,00 euros 



Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 59 de data 12/03/2003 

 

            
 

AJUNTAMENT DE GANDESA 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30 
 

 

Taxa per la prestació del servei de Registre Censal d’animals de Companyia  

 

 

Article 6. Quota tributària  

 

Serà la resultant d’aplicar la tarifa següent:  

- Per placa identificativa: Quota única de 3,16 euros 



Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 110 de data 13/05/2002 

 

            
 

AJUNTAMENT DE GANDESA 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30 
 

 

Taxa per la prestació del servei de Registre Censal d’animals de Companyia  

 

 

Article 1. Fonament i naturalesa  

1. A l’empara del que estableixen els articles 58 i 20.4m de la Llei 39/1988, de 28 de 

desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que disposen els 

articles 15 a 19 de l’esmentat text legal i el Decret 328/98, de 24 de desembre, l’Ajuntament 

estableix la taxa per la inscripció dels animals de companyia en el Registre Censal de 

l’Ajuntament.  

2. Els posseïdors d’animals domèstics de companyia estan obligats a inscriure els seus 

animals en el registre censal del municipi, facilitant les dades que s’especifiquen a l’annex 

del Decret 328/98 de 24 de desembre.  

3. Per acreditar la inscripció en el Registre, l’Ajuntament facilitarà una placa identificativa que 

hauran de portar damunt els animals censats.  

4. L’Ajuntament comunicarà mensualment al DARP les variacions que es produeixin en el 

registre esmentat.  

 

Article 2. Fet imposable  

Consisteix en la prestació per part de l’Ajuntament, del servei de registre censal d’animals 

de companyia.  

 

Article 3. Subjecte passiu  

1. Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents, les persones físiques i 

jurídiques, així com les entitats a les quals, es refereix l’art. 33 de la Llei General Tributària, 

que sol·licitin o resultin beneficiats o afectats pel servei de conformitat amb el supòsit previst 

a l’article anterior.  

 

Article 4. Responsables  

1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries 

les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General 

Tributària.  

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 

interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 

supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària.  
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Article 5. Exempcions i bonificacions  

1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute 

tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.  

 

Article 6. Quota tributària  

Serà la resultant d’aplicar la tarifa següent:  

— Per placa identificativa: quota única de 3,10 euros (515 ptes)  

 

Article 7. Meritació  

1. Es merita i neix l’obligació de pagament de la taxa reguladora en aquesta ordenança des 

del moment en què es sol·licita la prestació del servei.  

 

Article 8. Normes de gestió  

1. L’import de la taxa es farà efectiu a l’Ajuntament, quan aquest faciliti la placa identificativa 

de l’animal censat al posseïdor, un cop efectuada la inscripció en el Registre Censal 

d’Animals de Companyia.  

 

Article 9. Infraccions i sancions  

Les infraccions i sancions en matèria tributaria es regeixen pel que disposen la Llei General 

Tributària, i la normativa que la desplega.  

 

Disposició Final  

Aquesta ordenança fiscal va ser aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió de data 7 de 

setembre de 2000 i s’ha modificat posteriorment per acord de l’Ajuntament Ple de data 27 

de desembre de 2001.  

Les modificacions aprovades entraran en vigor a partir de la data de publicació del text refós 

de l’ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i començaran a aplicar-se 

a partir d’aquella data 


